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ystemet i »Århus amt« er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag
af den redegørelse for redaktionsprincipperne, som bragtes i det først udsendte
bind, Præstø amt. Som et nyt træk i »Danmarks Kirker« er hver kirkebeskrivelse
i »Århus amt« suppleret med resumé, som sammen med billedteksterne er oversat til engelsk på Rask-Ørsted fondets bekostning af John R. B. Gosney.
Som i tidligere bind bringes også i dette en stadig øget alfabetisk fortegnelse
over fagord. Arkivgennemgangen (regnskaber, synsprotokoller m.m.) er foretaget af Bent Schiermer Andersen, Susanne Krogh Bender, Axel Bolvig, Laura
Felding, Vibeke Hertz, Jørgen Steen Jensen, Hugo Johannsen, Gerhard Schultz
og Allan Tønnesen.
DE HISTORISKE INDLEDNINGER

De historiske indledninger er udarbejdet af arkivar Poul Rasmussen. Disse
indledninger anfører så vidt muligt, hvad der fra skrevne og trykte kilder vides
om kirkebygningernes grundlæggelse og ældre historie samt om ejerforhold til
patronatsretten og kirketienden, hvilket jævnlig kan være oplysende for kirkens historie (restaureringer, nyanskaffelser, gaver).
Tidspunktet for kirkernes overgang til selveje ifølge lov af 15. maj 1903 er
angivet på grundlag af oplysninger fra Århus Stiftskassererkontor. Derimod
medtages kirkernes godshistorie ikke, ligesom der heller ikke gøres rede for
den gejstlige personalhistorie.
I samme afsnit anføres eventuelle oplysninger om navnet på den værnehelgen, til hvem kirken i den katolske tid var viet, samt helgennavne knyttet til
sidealtre. Hellige kilder i kirkens umiddelbare nærhed omtales, ligesom forsvundne kapeller i sognet nævnes her, medens kirke- og kapelruiner, hvorom
der foreligger nøjere oplysninger, behandles i særlige afsnit. Kirker efter 1850
omtales som regel kortfattet. Sagn knyttet til kirken refereres på grundlag af oplysninger fra Dansk Folkemindesamling.
Af kaldshistorien nævnes blot, om sognet er eller har været anneks til andre
sogne.
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Fig. 1. Skematisk fremstilling af en tidligromansk landsbykirke af kamp og brudsten i dens oprindelige tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og skib, hviler på sokkel med to fremspring,
det underste et almindeligt, retkantet skifte, det overste skråkantet. Murene dækkes af puds. På skibet
viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) muråbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af meget vekslende størrelse og format, mens murværket ellers er af rå og kløvet kamp i
temmelig jævne skifter; et par steder har man udnyttet småt, flageagtigt materiale ved at stille
stenene skråt, »opus spicatum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider sig tragtformet til begge sider, er der ved opførelsen indmuret egetræsrammer. Døren har rundbuet stik af kilesten. I det indre ses kirkens hovedalter stående i den med halvkuppelhvælv dækkede apsis samt,
mellem kor og skib, triumfbuen, der har skråkantede kragbånd og flankeres af sidealternicher, hver
med sit sidealter; ved langvæggene er murede bænke. I kor og skib er der flade lofter af planker, naglet
til undersiden af bjælkerne eller sømmet ovenpå. Tagværket karakteriseres ved at spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, ved hjælp af skråstivere er forstøttet ned på loftsbjælkerne (bindbjælkerne), under hvis fremspringende hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet
i murremmen; de øvrige samlinger er bladede. Tagbeklædning af spån eller »bæverhaler« af ældste type.

KIRKEGÅRD OG BYGNINGER
Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads i forhold til den nærmest
omgivende bebyggelse ses på de efter kirkebeskrivelserne anbragte landsbyplaner. Som regel er her benyttet original I kort, eventuelt udskiftningskort,
kopieret efter originalerne i Matrikeldirektoratet af frøken A. Bang. Hvor sådanne forlæg ikke har været til stede, er anvendt udsnit af ældre landkort.
Kirkegårdenes gamle grænser er med omtrentlig nøjagtighed gengivet på de
gamle kort. Kirkegårdsudvidelser og købstædernes annekskirkegårde, der så
godt som udelukkende er fra de sidste menneskealdre, nævnes oftest, men der
er almindeligvis ikke gjort forsøg på at bestemme deres nøjagtige alder. Fritliggende bygninger på eller ved kirkegårdene som benhuse, kirkelader og -stalde,
klokkestabler, klokkehuse, ligkapeller behandles i forbindelse med disse, og her
omtales også eventuelle gabestokke og halsjern. Herregårde, voldsteder og oldtidshøje nævnes, hvis de findes umiddelbart ved kirken.
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Fig. 2. Samme kirke i slutningen af middelalderen, efter flere ombygninger helt gotisk præget. I tiden
o. 1350—1450 har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. Som støtte for disse
er der ved væggene rejst dobbeltfalsede piller, der foroven, i vederlagshøjde, er afsluttet med kragbånd, hvis profil består af skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt skifte. Skjoldbuerne ved
væggene og den tværgående gjordbue, der alle er spidsbuede og helsten brede, kantes af rundstave
langs de halvstens hvælvingskapper. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets romanske
vinduer er de midterste blevet dækket af hvælvingspiller og derfor tilmurede; kun de yderste har
endnu kunnet benyttes. O. 1500 er kirken så blevet omdannet til en sengotisk langhuskirke, idet
apsis og kor er blevet nedbrudt og skibet forlænget to fag mod øst. I stedet for sokkel har det nye
bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. I murværket, der står blankt, er en del romanske
kridt- og frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bælter, men ellers er materialet munkesten i munkeskifte, de morktbrændte sten formuret som bindere, der enkelte steder
danner en slags rudemønster. I syd ses i hvert af de to fag et stort, falset, fladbuet vindue; et tilsvarende har samtidig fortrængt det sydøstligste af skibets romanske vinduer. I det indre er de samtidige
hvælv indbygget i væggene, hvorfor hvælvingspiller og særlige skjoldbuer mangler. Kun i sammenstødet med det østligste af de ældre hvælv i skibet har det været nødvendigt at opfore en ekstra
gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring. Hvælvingerne er i øvrigt af samme type som skibets,
dog mangler der rundstave langs kappekanterne. Op ad østvæggen ses kirkens hovedalter. Ved samme
lejlighed er det romanske skibs mure blevet forhøjet, og hele bygningen har fået muret gesims, bestående af to udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle. Tagværket, der har to lag hanebånd, er
af krydsbåndstype. Hvert krydsbånd er forneden bladet til den korte, vandrette spærsko, krydser
den på denne rejste spærstiver samt, højere oppe, det underste hanebånd og er med sin anden ende
bladet fast til det modsatte spær. Gavlene har kamtakker, afdækket med munketegl; hele taget er
hængt med det samme materiale. Foran syddøren er der rejst et våbenhus af samme materiale og med
samme kampestenssyld som østforlængelsen, men overkalket som skibet. Døren, der er falset, er rundbuet med spidsbuet spejl. Gavlens dekoration består af syv højblændinger med varierende afdækninger
— aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. De hertil svarende syv kamtakker afsluttes foroven
med svage, vandrette udkragninger, »bryn«, og er hængt med munketegl. I denne sengotiske langhuskirke har der ikke været noget egentligt, arkitektonisk markeret skel mellem kor og skib, som i den
ældre, romanske. I stedet har det som kor tjenende østligste fag været adskilt fra resten af kirken ved
et trægitter, foran hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt.
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Fig. 3. Kirkeplanernes signaturer, a. Romansk tid, o. 1050—1250. b. Tilføjelser fra romansk tid.
c. Gotisk tid, o. 1250—1550. d. Renæssancetid, o. 1550—1650. e. Efter 1650. f. Formodet renæssancetid, g. Er to sammenstødende mure med ensartede signaturer ikke samtidige, vises dette ved,
at murflugtslinien af den ældre mur er fortsat gennem sammenstødet eller ved vendt signatur,
h. Kendes tilmurede åbningers form ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssignaturerne mødes
uden skillestreger.

Til hver bygningsbeskrivelse horer en grundplan og et tværsnit. Grundplanerne er optaget i målestok 1:100 og gengives i 1:300. Kirkernes forskellige
bygningsafsnit og byggeperioder er skraveret efter et kronologisk system, som
fremgår af signaturoversigten fig. 3, p. 10. Hvis intet andet er opgivet, vender
nord opad. Planerne er rene bygningstegninger, og inventar, bortset fra eventuelle middelalderlige, murede altre, døbefontspodier eller bænke, er i reglen
udeladt. Bjælkelofter og tagværker er heller ikke medtaget, hvorimod hvælvingernes ribber og buer er vist med punkterede linier, profilerede ribber med
tredobbelte linier. I vinduer er jernrammer vist ved een, trækarme ved to
streger; dørene er derimod behandlet som åbninger, hvis enkelte led er ført
igennem som punkterede linier. Ommuringer er angivet ved ændret skravering,
senere tilmurede åbninger ved optrækning af konturerne, for så vidt disse
kendes, ellers kun ved veksling i signaturerne (jfr. underskrift til fig. 3); sidder
to åbninger - - f.eks. dør og vindue - - over hinanden, således at de skærer
hinanden i planen, er den øverste vist ved punkterede linier uden skravering. I
bygningsdele med flere stokværk er kun det nederste givet i hovedplanen.
Tværsnittene er tegnede i målestok 1: 50 og gengives i 1:150. De er som regel lagt
i skibets østligste fag og set mod øst, således at triumfvæggen tegner sig i opstalt; dog er taggavlen normalt ikke målt ind. Hvad der gennem triumfbuen
måtte kunne skimtes af koret er ikke medtaget, og inventar er udeladt ligesom
på planerne. Gengivelsen af tagmateriale, lægter og nye tagværker gør ikke
fordring på punktlig nøjagtighed. Skibets oprindelige vinduesåbninger, eller
spor heraf, angives med punktering, hvis de på bygningen forekommer uden
for snitplanet. Hvor det skønnes rimeligt, er ejendommelige enkeltheder uden
for snittet projiceret ind og med punktering angivet på tegningen; sådanne forhold er oplyst i billedteksten.
Bygningsbeskrivelsernes orden er aldersfølgen, de ældste dele først, de yngste
sidst; også omdannelser — for så vidt de er af større omfang - - e r indføjet
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i deres historiske rækkefølge; dog behandles bygningsafsnit, der er genopført
af oprindeligt materiale og på oprindelig plads (f.eks. apsis, kor), i sammenhæng med de oprindelige. Er bygningsdelene jævngamle, eller er aldersfølgen
usikker, går beskrivelsen i reglen fra øst mod vest, fra neden og opefter, fra
det ydre til det indre; tårnets underrum beskrives dog før trappehuset og de
øvre stokværks ydre.
Alle tagværker omtales samlet i slutningen af bygningsbeskrivelsen, og efter
denne følger solure og vindfløje.

De mål, der gives på romanske murhøjder, er kun omtrentlige, især da terrænet oftest er hævet og murenes øvre skifter ændrede eller ommurede; adskillige mål er ikke noteret i teksten, men fremgår af tegningerne. Munkestensmål medtages, så vidt det er muligt. Angående de vigtigste skiftegangstyper og enkeltheder som vinduer, døre, hvælvinger, gavle, blændinger, trappehuse m.m. henvises til fagordlisten og dens illustrationer.
Til sidst i hver bygningsbeskrivelse bringes en kortfattet redegørelse for kirkens aktuelle tilstand, hvor gulve, væg- og loftsbehandlinger, tagmaterialer og
lign angives.
Særlige tegn. Bygningsdele, som opbevares på museer eller andetsteds, betegnes med * foran stikordet, forsvundne bygninger eller bygningsdele, som
kendes gennem beskrivelser eller på anden måde, udmærkes ved †.

GLASMALERIER, LOFTSM ALERIER OG KALKMALERIER
Glasmalerier samt lofts- og kalkmalerier behandles almindeligvis i hvert sit
afsnit og således, at malerierne inden for den enkelte gruppe skildres i kronologisk rækkefølge. Såfremt der kun foreligger sparsommere oplysninger, kan
disse være indføjet som et sidste afsnit under bygningsbeskrivelsen.
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INVENTAR
Rækkefølgen i beskrivelserne er:
alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), sidealterborde (med do.),
alterbordsforsider og -paneler, alterklæder.
altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer.
altersølv, herunder berettelsestøj (sygekalke m.m.).
alterstager og andet mindre alterudstyr, såsom alterbøger, krucifikser,
monstranser, røgelsekar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager
og -kors, messehageler, bispestave, signeter, skriftetavler, messeklokker,
brudesølv etc.
alterskranker (knæfaldsskranker).
bogstole.
helgenfaner.
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle, dåbstøj, fontegitre,
vievandskar.
korbuekruciflkser.
korgitre.
prædikestole.
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole, degnestole, herskabsstole.
kister og skabe, herunder monstransskabe.
pengeblokke, pengebosser, pengetavler, klingpunge.
standure.
dørfløje.
pulpiturer.
orgler.
salmenummertavler, præsterækketavler og andre tavler.
malerier, der ikke horer til andet kirkeinventar eller til epitafier.
lysekroner, lampetter.
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager, undtagen når disse er i
direkte forbindelse med stolestader).
ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader o.lign.
tårnure (solure behandles under bygning).
klokker, klokkestole.

Inventar yngre end 1850 behandles kortfattet.
Særlige tegn. Inventargenstande, der er kommet til museer eller vides at
være bevaret på anden måde uden for kirken, betegnes med * foran stikordet.
Inventargenstande, der er forsvundne, men hvorom oplysning af betydning
haves, betegnes med † foran stikordet.
Når intet andet nævnes, er ældre træinventar altid af eg, nyere, malet træinventar fra 17—1800'rne som regel af fyrretræ. Alterstager, dåbsfade og lysekroner er næsten udelukkende fremstillet af messing, en legering, hvis hovedbestanddele er kobber og zink. Klokker er støbt af bronze, der er en meget hård
legering med kobber og tin som dominerende dele. Ved patinerede genstande
kan det være vanskeligt umiddelbart at afgøre metallets art. Uden hensyn til
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legeringens sammensætning brugtes i ældre tid hyppigt betegnelsen malm.
Beskrivelse af malerier, relieffer, gravsten m.v. foretages (i modsætning til
beskrivelse af våbener) set fra beskuerens synspunkt. Hvor man i detailbeskrivelser må se billedet el. figuren fra genstanden selv, bemærkes det udtrykkeligt, at beskrivelsen er »heraldisk«, dvs. set fra genstanden. Ved altertavler angives retningen sædvanligvis med nord-syd ud fra dens placering i
kirkerummet.
Tvm., tværmålet, for døbefonte, fontegryder etc. opgives almindeligvis.

GRAVMINDER
Gravminderne deles som regel i følgende hovedgrupper:
middelalderlige grave.
gravfund (herunder også dele af klædedragter).
mindetavler og epitafier.
gravsten, gravtræer, gravrammer.
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofager eller kister og
kisteplader.
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofager eller kister og
kisteplader.
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede kapeller eller krypter.
»løse« kisteplader.
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner etc).
kirkegårdsmonumenter.
runestene i eller ved kirker (for så vidt de ikke er middelalderlige gravsten).

Inden for de enkelte grupper er ordningsprincippet aldersfølge. Kendes forfærdigelsesåret, nævnes det først; ellers må dødsåret eller typen blive bestemmende for rækkefølgen.
Ved mål på gravsten angives først højden, dernæst bredden og til sidst,
hvis den medtages, tykkelsen; ved trapezformede gravsten nævnes største og
mindste bredde, f.eks. 97x63—45 cm.

INDSKRIFTER
Se skrift p. 31. — Uforkortet gengives som regel kun indskrifter af historisk
indhold på kirkeinventar og bygninger samt gravskrifter ældre end 1550.
Gengivelsen er her ord- og bogstavret, dog — ved versalskrift -- med anvendelse af store begyndelsesbogstaver i navne.
Af yngre gravskrifter gives kun et udtog med alle positive oplysninger om
personerne og deres livsforhold samt om selve mindesmærkets tilblivelse. Også
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i udtogene citeres person- og stednavne bogstavret, men latinske navne sættes
i nominativ, og den danske form vedføjes, for så vidt den kan bestemmes.
Andre indskrifter, poetiske, religiøse m.v. gengives kun, når de skønnes at
have særlig interesse. Til latinske indskrifter vedføjes en dansk oversættelse.
Særlige tegn ved gengivelse af indskrifter:
[!] udråbstegn efter forkert stavede ord.
( ) rund parentes ved opløsning af forkortelser.
[ ] skarp parentes ved rekonstruktion af manglende ord eller bogstaver.
< > kantet parentes ved senere tilføjelser til den oprindelige indskrift.
tomme, ikke udfyldte pladser, især dødsår og datoer.

Beskrivelser af kirkerne og deres inventar, istandsættelser m.m., udførligere
end det har kunnet gøres i redaktionerne, derunder som regel også fuldstændige
afskrifter af indskrifter, er tilgængelige i Nationalmuseets arkiv.
ARKIVALIER
De i arkiverne beroende kilder (regnskaber, visitatorier, synsforretninger,
korrespondancer etc.) vil af praktiske hensyn blive opdelt på følgende måde:
Akter, der angår amtet som helhed eller flere kirker, er anført nedenfor p. 37 ff.
Akter, som kun vedrører een kirke, vil blive opregnet under »kilder og henvisninger« til den pågældende kirke.

FAGORD
Der henvises i øvrigt til gængse opslagsværker som O. Kaikar, Ordbog til det ældre danske Sprog,
1881—1918; Ordbog over det danske Sprog, udgivet af Det danske sprog- og litteraturselskab 1919—
54; Håndbog for danske lokalhistorikere, red. af Johan Hvidtfeldt, 1952—56, p. 121—519: Historisk
Leksikon; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, 1956 ff; R. Broby-Johansen, Kunstordbog, 1965; F. Dahlby, Symboler og Tegn, 1965. — Angående skibstyper henvises til f. eks. Carl
Hansen, Vejledning til at kende Sejlskibe, 1896; Knud Klem, De danskes Vej, 1941.
Enkelte, i regnskaber og i ældre litteratur hyppigere forekommende, nu forældede
gloser er medtaget og betegnet med †.

abakus, dækplade over kapitæl.
adosseret, rygvendt.
affronteret, modvendt, front mod front.
afkostning, udjævning af mørtel eller tyk
hvidtekalk på en mur ved hjælp af en
kost, sml. svumme.
aftrapning, aftrappet, trinvis ordnede murskifter eller større murpartier (sml. fig.
5, 14).
afvalmet, se valmtag.
akantus (akantusbladrække, akantusranke
etc, sml. akantusmontant, båndakantus), bladværk som på det korintiske
kapitæl (fig. 21). Et fra klassisk-antik
kunst stammende motiv, som efterligner en sydeuropæisk plantes (acanthus
spinosus) takkede og fligede blade.
akantusmontant, akantusblade på lodret
opstigende stængel.
akvamanile, vandkande, som regel af messing, støbt i dyre- eller rytterskikkelse;
i katolsk messetjeneste brugt ved præstens håndtvæt.
alterkalk, bæger til nadvervinen; kalkens
enkelte dele benævnes, sml. fig. 4:
a) fodplade, b) standkant, c) fod, d)
nedre skaftled, e) knop, f) øvre skaftled,
g) bæger.
ankergang, se hagegang.
antemensale, alterbordsforside.
antependium, alterbordsforhæng.

apostelattributter. Apostlene afbildes (fra
omk, 1200) med de redskaber, hvormed
de led martyrdøden: 1) Andreas (Andreaskors), 2) Bartholomæus (kniv og egen
hud), 3) Filip (latinsk kors), 4) Jakob
den yngre (valkestok eller fakbue), 5)
Jakob den ældre (pilgrimsdragt med
ibskal, taske og vandringsstav), 6) Johannes (kalk med slange), 7) Judas
Iskariot (pengepung), 8) Judas Thaddæus (kølle, hellebard eller spyd), 9)
Matthias, valgt til apostel efter Judas
Iskariot (økse), 10) Matthæus (bog,
sværd, okse, hellebard), 11) Paulus
(sværd), 12) Peter (nøgle(r)), 13) Simon
(sav), 14) Thomas (vinkel).
apsis, apside, halvrund udbygning, hyppigst ved korets østmur (sml. fig. 1).

Fig. 4. Alterkalke. a. Romansk, b. Gotisk.
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Fig. 5. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre høj blændinger;
yderst: trappestik og skjoldblænding, derefter: vandret falsede, næstinderst: spærstik, i midten:
spidsbuet. Til højre stokværksdelte blændinger; i midten tre cirkelblændinger, ved siden heraf små
pibeblændinger; i nederste række: blændinger med hængestave.

apsisbue, buen mellem apsis og kor.
arkade, buestilling. En række buer, båret
af søjler eller piller; også om en enkelt
bue (tårnarkade). Motivet anvendes dekorativt i træskærerarbejder, på gravsten etc. sml. blændarkade, fylding.
arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret) gesims (sml. fig. 47).
†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten
eller brændt, undertiden glaseret ler.
attika, lav etage eller opmuring over kranseller krongesims i en bygning, også anvendt om det parti, som i (fortrinsvis
senrenæssance og barokke) altertavler
og epitafier er indskudt mellem storstykke og topstykke.
attisk profil, består af en hulning mellem
to rundstave, af hvilke den nedre i reglen er kraftigere end den øvre (se fig. 47).
attisk slyngbånd, ornament af to bånd i
fortløbende, åbne halvcirkelslyng (sml.
ringbæltet under kapitælet fig. 47).
attribut, kendetegn, symbol, se apostle,
dyder, evangelister.
balance, horisontalt svingende vægtstang
til regulering af ure før anvendelse af
pendul.
baldakin, pragthimmel, 1) egentlig et telteller skærmagtigt dække af kostbart
stof over en trone, et alter el. lign. (sml.

ciborium); 2) fremspringende overdækning af træ eller sten over alter eller figur; 3) ornamentgitter øverst i gotiske
altertavlers felter; 4) prædikestolshimlens (lydhimlens, s. d.) overbygning (en
tilsvarende sidder omvendt som underbaldakin under prædikestolen).
baluster, 1) dværgsøjle med buget skaft;
2) rækværkstremme med profilerede,
ofte pæreformede led.
barok, se stilarter.
base, basis, den profilerede del af en søjles
fodstykke, hvilende på plinten (fig. 47).
basilika, tre- eller flerskibet kirkebygning,
hvis midtskib med vinduer når op over
sideskibstagene og står i åben forbindelse med sideskibene.
basrelief, se relief.

†benhus (ossarium), lille bygning eller rum,
hvor man tidligere henlagde de i kirken
og på kirkegården opgravede ben.
berapning, tyndt, ikke udglattet lag af
mørtel på mur, sml. afkostning.
berettelsestøj, lille nadversæt (sygekalk og
disk m.v.) til betjening uden for kirken
af syge og døende.
beslagværk, stærkt gennembrudte eller
åbentkomponerede ornamenter, mindende om pålagte metalbeslag.
bindbjælke, loftsbjælke, bjælke der sam-
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menbinder de nedre spærender i et
spærfag, fig. 45.
binder eller kop, mursten, der ligger på
tværs i muren med kortsiden i murflugten (se skiftegang og fig. 41).
bindering, jernring på ydersiden af kirkediget, til hvilken kirkegængerne kan
binde deres heste.
binderstik, se stik.
bindig, liggende i samme lodrette plan
som den øvrige murflade.
blad, bladning, bladet forbindelse, se flg.
1, 2, 48.
blank, 1) upudset, uhvidtet (murerarbejde),
2) umalet (snedkerarbejde).
blokskifte, se skiftegang og flg. 41 e.
bloktandgesims, se flg. 41 1.
blændarkade, murfordybning(er) udformet
som en arkade.
blænding (flg. 5), flad murniche, anvendt
enten til pryd for at bryde glatte murflader eller for at spare byggemateriale
(spareblænding). Efter prydblændingernes form taler man om højblændinger
(rundbuede, spidsbuede, aftrappede etc),
cirkelblændinger, korsblændinger, blændingsbånd etc. (sml. spejl).
†blændingsværk, bindingsværk forblændet
bag halvstensmur ( : tavlene er helstens og rykket så langt frem, at tømmeret kan dækkes bag den yderste halve
sten).
bolus, brunt farvestof, hyppigt brugt i
forgylderteknik, hvor det påstryges den
hvide kridering, inden guldbladene pålægges.

a

b

e

f

c

g

d

h

Fig. 6. Buer. a. Rundbue, b. Spidsbue. c. Fladbue. d. Fladrundbue (ell. kurvehanksbue).
e.Trekløverbue. f. Køl- eller æselrygbue.
g. Styltebue. h. Hesteskobue.
Danmarks kirker, Århus amt I

bomhul (sml. fig. 29), lille hul i en mur,
hvori stikbomme for murstilladset anbringes. I gotiske façader står de ofte åbne.
bosse, lille, firkantet eller rundet fremspring
på sten-, træ- og metalarbejde (sml. diamantbosse).
brandstang, prydstang af træ (ofte med
smedejerns vindfløj), opsat i toppen af
en taggavl, fastgjort til det yderste spærfag.
†brixdør, korgitterdør.
bruskbarok, barokstil, se stilarter.
bruskværk, de for bruskbarokken særegne
ornamenter, af hvilke nogle minder om
øreflipper, i reglen med bruskagtige knuder på kanter og afslutninger og hyppigt
indeholdende masker. O. 1620—60.
bue (fig. 6), afdækning over en åbning eller
en blænding, båret af murvanger, piller
eller søjler. Sml. buefrise fig. 7.
buestik, se stik.

Fig. 7. Buefrise, kalkmalet.

Fig. 8. Bølgeranke.

bæltegesims, profileret led, der deler en
murflade vandret (kordongesims).
bæverhale, se tagsten og fig. 1.
bølgeranke (fig. 8), planteornament med
op- og nedadbugtende stængel og et
sideskud i hver bugtning.
bånd, 1) smalle, som regel vandrette, båndlignende murfremspring (sml. kragbånd); 2) visse tømmerstykker i tagværk (fig. 45 F: hanebånd) og bindingsværk (skråbånd). Jfr. frise.
båndakantus (fig. 9), vinkelbrudte og
bøjede, smalle, ofte sammenslyngede
bånd, hvortil slutter sig (nedhængende)
klokkeblomster og skedeblade af akantusløv. Modeornament o. 1700—1740.
ciborium, se ciboriumsalter.
2
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skåret i plan med det fastgjortes flade.
†dønnike, pudse.

Fig. 9. Båndakantus.

ciboriumsalter, alteroverbygning hvilende
på søjler, hvorimellem der var forhæng.
I dette alterhus ophængtes ciborium, et
oftest tårn- eller bægeragtigt gemme,
hvori nadverbrødet opbevaredes.
ciselering, behandling med punsel af en
metalplades overside til fremstilling af
(fordybet) dekoration (modsat drivning; sml. punsel).
†delle, savdelle, savet brædt, planke.
diademhoved, kvindehoved prydet med diadem; hyppigt ornament især i renæssancetiden (sml. fig. 47).
diamantbosse, -kvader (sml. fig. 47), pyramide- eller prismeagtigt fremspring på
sten-, træ- og metalarbejde (sml. bosse).
disk, patén, tallerken til nadverbrødet
(oblaterne).
dodenkop, jernholdigt farvestof, rødt,
brunt, brunviolet eller helt sortagtigt.
dorisk kapitæl, se fig. 19.
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag, f.eks. som støtte for bind- eller hanebjælker.
dragerstol, tømret støttekonstruktion, hvori
der indgår en drager.
drivning, behandling med hammer eller
punsel af en metalplades underside, enten til udformning af pladen eller til
fremstilling af (ophøjede) dekorationer,
der som oftest efterbehandles ved ciselering (sml. punsel).
dyder, 1) de kristne: Tro (fides), Håb (spes)
og Kærlighed (caritas), 2) kardinaldyderne: Klogskab (prudentia), Mådehold (temperantia), Styrke, Mod (fortitudo) og Retfærdighed (justitia).
dyvel, lille, snittet træpind (uden hoved,
jfr. nagle) til fastgørelse af ornamenter
og løsdele (i stedet for med søm) og af-

dør, d.v.s. døråbning; det lukkende element kaldes dørfløj.
»ecce homo«, se hvilket menneske, Kristus
fremstillet af Pilatus for folket (sammen
med Barrabas).
empire, se stilarter.
epitaf (ium), mindetavle over afdøde, i reglen smykket med skulptur og maleri. I
ældre tid anvendtes betegnelsen også
om gravsten og om gravskriften alene.
evangelisttegn (-symboler), Matthæus (engel), Markus (løve), Lukas (okse) og
Johannes (ørn).
fals, retvinklet indsnit 1) i kanten af et
brædt, f.eks. til anslag for et andet
stykke træ; 2) i en pille, i en murvange
eller murkarm, som anslag for en dørfløj
eller vinduesglas eller rent dekorativt
(sml. fig. 2).
falsk fuge, efterligning af fuge, indhugget
eller -skåret som dekoration.
fas, skråt afskåret hjørne eller kant.
feston, en i en bue nedhængende kæde af
blade, blomster og frugter (sml. guirlande).
fiale, topspir, ofte over et lille, tårnagtigt
fodstykke, almindeligt i den gotiske stils
prydværk.
filigran, guldsmedearbejde udført af tråde
og runde korn, sammenloddet, hyppigst
på en underlagsplade.
finering, ganske tynd beklædning af ædlere
eller smukkere træsorter limet på snedkerarbejde udført af billigere eller mere
robust træ.

Hg. 10. Flammet eller flammeret dør i forskellige udformninger.
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firpas, firkløveragtigt felt eller gennembrydning, sml. fig. 31.
fiskeblære, kommaformet, fiskeblærelignende gennembrydning i gotisk stavværk.
fjeder (fjer), smalt fremspring langs midten af et brædts ene længdekant, passende ind i en tilsvarende rille, not, på
nabobrædtet. Brædder, som har fjeder
på den ene kant og not i den anden, kaldes pløjede.
fladsnit, se relief.
flammet, flammeret er beklædningen af en
glat træflade (f. eks. en dør) med kantprofilerede brædder, som er diagonalstillet i rude-, sparre- eller siksakmønster, fig. 10.
Flensborgsten, se mursten.
†flos, en slags tøj med lang luv.
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af
skiftende stave og hulinger, mindende
om folder i et klædebon; almindelig på
sengotiske dør- og panelfyldinger.
foliot, se balance.
forbandt, se skiftegang.
forblænder(e), pænere tilvirkede mursten
af finere ler, anvendt som ydre skal i
teglstensmurværk.
†forfærdige, færdige, istandsætte, færdiggøre, ofte dog udføre af nyt.
forkrøbbet er en gesims, en profil eller en
liste, når den af ornamentale grunde er
ført i knæk eller af konstruktive hensyn
er ført uden om et eller flere fremspring.
formsten, teglsten, hvis profil er formet
eller skåret i det våde ler før brændingen.
fortanding, lodret eller faldende, er betegnelsen for den lodrette eller skrå linie,
hvorefter arbejdet på en mur, ofte nær
et hjørne, afsluttes midlertidigt -- til
senere fuldførelse, sml. hvælvfortanding
fig. 18.
fraktur, se skrift.
fresko, maleri, udført på frisk, endnu fugtig
puds (italiensk: al fresco); sml. secco.
frise, 1) det ofte glatte led i en gesims, der
forneden begrænses af arkitraven og foroven af kronlisten (se fig. 47); 2) dekorationsbånd, sammensat af buer, ruder,
aftrapninger o.a., der (som gesims 1)
løber under tagskægget eller danner den
øvre afslutning på brede murblændinger,

Fig. 11. Rundbuefrise.

Fig. 12. Krydsende rundbuefrise.

Fig. 13. Rudefrise.
2
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Fig. 14. Trappefrise og sugfjæl.

jfr. fig. 11—14. 3) Stribeformet billedfremstilling eller bånd som muret, malet,
skåret eller vævet indramning eller
kantning af vægfelt, loft, ribbe o.a., jfr.
fig. 7, 31, 36, 37.
frisefylding, fylding med ophøjet »spejl«
(s.d.) og forsænket, omløbende bort.
Tidligst i snedkerarbejder fra renæssancetiden; sml. fylding.
frontale, alterbordsforside,
frådsten, se kildekalk.
fuge (fig. 15), det mørtelfyldte mellemrum
mellem de enkelte sten i en mur. De lodrette kaldes stød- eller studsfuger, de
vandrette leje- eller langfuger. Nutidens
konsekvente udkradsning og fugning
med særlig mørtel var næppe så almindelig i middelalderen, hvor den udkvællende mørtel, som ikke afskrabedes,
udtværedes eller formedes med fugeskeen; herefter taler man om udglattede
fuger eller rygfuger. Fugernes synlige
ydersider betegnes efter deres forskellige
behandling, der ofte røber murværkets
alder.
1) Fuger i kampestens- og kvadermure.
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes forsider), hyppigt med kvaderridser — i romansk kampestensmur, se fig. 33.
b) Ukarakteristiske, udglattede — i
kvadermur af brudsten (i yngre
kridtstenskirker dog ofte som e).
c) »Knasfuger«, ganske smalle, mørte-

len afskrabet i plan med murfladen
— i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med
indtrykkede teglbrokker — i gotisk
kampestensmur.
2) Fuger i teglstensmure, fig. 15.
e) Fremspringende, flade, med skråt
beskårne kanter — romanske.
f) Uregelmæssigt skarptryggede — senromanske og gotiske.
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt
holdt murske) — senromanske og
gotiske.
h) Fyldte, midtridsede — gotiske.
i) »Brændte«, med lille midtfure udført
med huljern — renæssance.
j) »Hamborgfuger«, stærkt fremspringende, trapezformede eller rundede
— klassicisme.
»fuld mur« er i modsætning til kassemur
(s.d.) udført af ensartet materiale og
med gennemløbende skifter fra yder- til
inderside.
fylding, flade (almindeligvis af træ) til
udfyldning mellem rammestykkerne i
en dør, et panel og lignende; i litteraturen anvendes betegnelsen fylding
tillige om udsparet felt (uægte fylding)
f. eks. i stolegavle og liséner. Konstruktivt er en fylding indfældet eller indnotet i rammeværket eller fastgjort på bagsiden af dette. Som regel er fyldingsarbejde beriget ved profiler og ornamenter. Spejlfyldingen (fig. 16 a og b), som
karakteriseres ved et ophøjet midtfelt, er
den mest almindelige; inden for denne
type dominerer frisefyldingen, opkaldt
efter den smalle frise, der omgiver
spejlet. En simpel, plan fylding kan
ved pålagte lister o. a. få ret varierede

e

f

g g h
i
Fig. 15. Fugetyper.
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Fig. 16. a-f. Eksempler på fyldinger.

former, efter hvis figur fyldingen benævnes, f. eks. arkadefylding (med perspektivhuller i sviklerne), fig. 16 c,
hammerfylding, fig. 16 d, ottekantet
fylding (med trekantede bosser i hjørnerne), fig. 16 e, og rudefylding med
forkrøppet rammeliste, fig. 16 f.
† færdige, se forfærdige.
fødselslinie, se vederlag.
gangjern, hængsel på dørfløj og luge; »går«
på stabelen (s.d.).
gavlkam, se kam.
gerigt, indfatning om dør- eller vinduesåbning.
gesims, 1) udkragning på en mur under tagskægget (fig. 2,11—13,35), sml. bæltegesims; 2) den profilerede overgang mellem
væg og loft; 3) de bårne dele af en søjlestilling (fig. 47).
gjordbue, bærende bue mellem hvælv,
spændt tværs over rummet, fig. 2, sml.
skjoldbue.

glamhul, lydhul i kirketårnets klokkestokværk.
godronneret (fransk godron, bule, jfr. chapiteau á godron = foldeværkskapitæl),
lagt med tætsiddende (afsmalnende)
rundstave eller med ægagtige buler;
modeornament på sølvtøj fra o. 1690 ff.
gotik, se stilarter.
grat, kappesøm, den (nedadvendte) ryg,
der fremkommer, hvor to kapper i ribbeløse hvælv støder sammen, sml. fig. 17 b.
gravering, indridsning af linier, ornamenter eller bogstaver i metal ved hjælp af
en gravstik.
gravflise, gulvflise med gravskrift.
gravramme, firkantet ramme af træ, med
skåret indskrift, beregnet til indramning
af gravsten eller -flise eller jorddækket
gravsted.
gravtræ, liggende gravminde af træ, formet
som en flad, gravstenslignende planke,
(halv)cylinder- eller kisteformet.
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Fig. 17. Eksempler på hvælv.

guardein, den embedsmand, som prøver
ædle metallers finhed eller lødighed.
guardeinmærke, guardeinens garantistempel for guldsmedearbejders lovmæssige
lødighed, ofte ledsaget af et månedsmærke.
guirlande, kæde af festons (s. d.).
gæk, det på låget af en kande over hanken
siddende greb, hvorpå man trykker for
at åbne låget.
hagegang, mekanisme med »tilbagevigende
gang«; almindeligt i ældre tårnure, men
ofte senere erstattet med stiftgang.
halspilaster, se pilaster.
halvstens, dimension svarende til den anvendte murstens bredde, f. eks. halvstens fals (jfr. helstens, kvartstens).
hanebånd, hanebjælke, vandret tømmerstykke, som i tagværket, mellem tagryg
og bindbjælke, forbinder spærene (se
fig. 45 F og 48—49).
hautrelief, se relief.

helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning foroven i romanske og gotiske alterbordsplader, som regel delt i to afsatser,
den større, øvre til et stenlåg, den mindre, nedre til en blykapsel med en lille
helgenrelikvie.
helstens, dimension svarende til den an-

vendte murstens længde (sml. halvstens, kvartstens).
herme, pilaster eller pille, der foroven har
form som et menneskeligt hoved eller
hyppigere en menneskelig overkrop, oftest med rigt dekoreret (pille)skaft.
hostie, nadverbrød.
hulkel, hulled, konkavt profilled.
hvælv, hvælving, buet, som regel muret
overdækning af rum. De hyppigst forekommende middelalderlige typer er: 1)
Hvælv uden (eller med ikke-bærende)
ribber, der efter formen deles i hel- og
halvkuppelhvælv, tønde- og grathvælv,
fig. 17 a og b, med varianter og særformer, samt det sjældne klosterhvælv,
fig. 17 c, og det kantede kuppelhvælv,
fig. 17 d. 2) Hvælv med (som regel bærende) ribber, der efter ribbernes antal
og mønster deles i f. eks. krydshvælv,
fig. 17 e, sml. fig. 2, seks- og ottedelte hvælv, fig. 17 f, og stjernehvælv.
Den første, såkaldte romanske type,
hvor selve hvælvet er det bærende element, benyttes fortrinsvis i den tidlige
hvælvslagningsperiode, ca. 1160—1250,
mens ribbehvælvene, oftest benævnt
gotiske, finder anvendelse fra 1200tallet, middelalderen ud og langt ind i
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nyere tid; efter kappernes opmuring kan
ribbehvælv underdeles i forskellige typer,
jfr. fig. 17 e og f. Sml. grat, kappe,
lomme, ribbe.
hvælvfortanding, fig. 18; sml. fortanding
og lomme.
hængestav, se stav og fig. 5.
højgotik, højrenæssance, se stilarter.
højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af
midtskibet, som rager op over sideskibene; 2) †højkirke eller †storkirke, ofte
anvendte betegnelser i kirkeregnskaber
for skibet i modsætning til koret (sml.
† lavkirke).
ibskal, egt. Jakobs-skal (muslingeskal). 1)
Et af apostelen Jakob den ældres attributter (hentydende til hans sørejser). 2)
Pilgrimstegn.
ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder.
indvielseskors, oftest hjulkors (fig. 30 j),
som maledes på væggene på de steder,
hvor bispen ved kirkens indvielse havde
afsat korsets tegn med den indviede
olie; undertiden også indhugget i alterbordsplader.
initialer, forbogstaver, begyndelsesbogstaver.
intarsia, dekorativ finering og indlægning
med forskelligt farvet træ.
Jesumonogram, bogstaverne J H S, sammenskrevne eller under forkortelsesstreg
(o: forkortelse af Jhesus).
jonisk kapitæl, se fig. 20.
jus patronatus, se patronatsret.
jus præsentationis, se præsentationsret.
jus vocandi, se kaldsret.
kaldsbog, liber daticus, bog ført af sognepræsten, indeholdende forskellige meddelelser af betydning for embedet.
kaldsret, jus vocandi, retten til at kalde
(udnævne) en præst.
kam, 1) gavlkam, gavlmurens øverste del,
der rager op over tagfladen. Gavlkammen kan være glat, takket (aftrappet
med kamtakker, sml. fig. 5), eller svungen; 2) kam, kæmning, kæmmet, sml.
fig. 45, hvor bjælker og spærsko er kæmmet over murremmene.
kannelurer, smalle, lodrette, konkave furer
dækkende søjle- eller pilasterskafter (fig.
19, 20, 23); kanneleret, lodret riflet.

Fig. 18. Hvælvfortanding.

kapitæl (fig. 19—28), søjle- eller pilasterhoved. Foruden de tre græske hovedtyper (dorisk, jonisk, korintisk) og
toskansk kapitæl nævnes: Kompositkapitæl, sammensat af jonisk og korintisk. Æggestavkapitæl (sml. fig. 47),
toskansk kapitæl med æggestav. Profilkapitæl, variation af toskansk kapitæl.
Endv.: Terningkapitæl, trapezkapitæl,
trekantkapitæl, klokapitæl og foldeværkskapitæl, alle brugt i romansk tid.
kappe (sml. fig. 2 og 17), een af de fire (eller
flere) krumme murflader, der tilsammen
udgør det egentlige hvælv. Kapperne kan
være muret på ribber (s.d.), eller de kan
mødes i skarpe grater (s. d.).
kappesøm, se grat.
kardinaldyder, se dyder.
karmoisin (†karmesiden), rød farve.
karnation, hudfarve.
karnis, profil sammensat af et konkavt og
et konvekst led, sml. klokkeprofil (se
fig. 43 d).
kartouche, rammeagtigt ornament med
bøjede og rullede flige og hyppigt dekoreret med frugtfyld, blomster, blade,
masker og lign. Tidligst i renæssancen.
karvesnit, snitværk, skåret (karvet) i træ,
som vekslende systemer af fordybede
kilesnit, ofte ordnede i cirkler eller
stjerner.
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19. Dorisk.

20. Jonisk.

21. Korintisk.

22. Komposit.

23. Toskansk.

24. Trapez.
25. Trekant.
26. Klo.
27. Terning.
28. Foldeværk.
Fig. 19—28. Kapitæler. 19—23 klassiske i renæssanceudformning, 24—28 danske.

karyatide, bærende kvindefigur, brugt som
støtte for en gesims.
kassemur har i modsætning til »fuld mur«
(s. d.) en kærne af rå marksten og brokker (lagt i kalkmørtel), mellem to murskaller (sml. fig. 29).
kassette, forsænket, oftest firkantet ornamentfelt, til tider med en roset i midten.
Kassetteværk, sammensætning af kassetter og andre ornamenter i fladsnit.
Renæssanceornament (sml. beslagværk).
katekismustavle, altertavle indeholdende
skriftord: trosbekendelsen, nadverordene, fadervor etc.; alm. o. 1550—1600.
kerubhoved, englehoved (med vinger).
kildekalk, frådsten, blæret kalksten, dannet ved kildevæld, kendelig på aftryk
af grene, blade m. m. Især anvendt som
byggeemne i vore ældste stenkirker.
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i
buestik (kilestensstik), jfr. døren på fig. 1.
kip, det sted, hvor spærenderne mødes,
tagryg.
klassicisme, se stilarter.
klingpung (klingbeutel), en på langt skaft
siddende pung eller pose, på hvis underside en lille klokke er fastsyet; anvendt
til kollekt.
klinke, se mursten.
klokkehus, tårnagtigt, lukket bygning i totre stokværk, oftest med en svær tømmerkonstruktion, i hvis øverste del klokkerne er ophængt. Husets nedre del er

materialrum. Fritstående eller op ad
kirkegavl.
klokkeprofil, stejl, »forkert faldende« karnisprofil (se fig. 43 d).
klokkestabel, åben, tagdækket tømmerkonstruktion til klokkernes ophængning,
sml. klokkestol. Plads som klokkehus.
klokkestol, tømmerkonstruktion til klokkernes ophængning i tårn eller på kirkeloft.
kløverbladsfrise, se fig. 31, sml. firpas.
knægt, konsol af træ (sml. krumknægt,
volutknægt).

Fig. 29. Kassemur med bomhuller. Fra Vitruvius, den tyske udgave 1614.
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Fig. 30. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k.
g. Hammer- eller krykke-k. h. Korset k. i. Processions-k. j. Cirkel- eller hjul-k.

kompositkapitæl, se kapitæl og fig. 22.
konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus, -stabel eller bærende stolpe i
drager- og langstoltagværker.
konsol, bærende fremspring.
kop, se binder.
kordongesims, se bæltegesims.
korgitter, korskranke, gitter eller skranke
mellem kor og skib(e), sml. lektorium.
korintisk kapitæl, se fig. 21.
kors, se fig. 30.
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt
bladmotiv, hyppigt i gotisk prydværk.
†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter.
korskranke, se korgitter.

bragt under eller på en gesims, ofte
smykket med ornamenter, englehoveder
og lign. el. gennembrudt.
krydsbånd (fig. 2), krydsende trækbånd i
spærfag.
krydsende rundbuefrise, fig. 7 og 12.
krydsskifte, se skiftegang fig. 41 d.
kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestående af små kugler på række (sml. perlestav).
kursiv, se skrift.
kvader, natursten, firkantet tilhugget til
bygningsbrug.
kvaderridsning i romansk murværk (fig. 33),
se fuge 1 a. Ridsningen kan være udført
med en fugeske dyppet i tyk kalkmørtel.
kvartstens, dimension svarende til den anvendte murstens tykkelse (sml. helstens, halvstens).
langstol, længdeafstivning i tagværk med
lodrette stolper (»konger«) hvilende på
hovedbjælkerne og bærende vandret
tømmer (dragere), som understøtter
spærfagenes hanebånd, indbyrdes for-

Fig. 31. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl.
b. Kalkmalet.

krabbe (krabbeblad), ornamentalt bladmotiv af form som en forvreden korsblomst (fig. 32); på sengotiske spir,
gavle, kors, kalkmalet på ribber etc.
kragbånd, fremspringende (udkraget) profilled, især brugt som vederlag i bueåbninger.
kragsten, kragbånd af sten.
kridering, se staffering.
kronliste, det øverste, i reglen karnisprofilerede led af en gesims; se fig. 47.
krumknægt, prydbøjle eller -konsol, an-

Fig. 32. Krabbeblad.
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bundne med tappe og talrige påbladede
skråbånd, se fig. 34.
lasur, gennemsigtig farve, ofte malet over
forgyldning eller forsølvning.
†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser
anvendt i regnskaber for koret i modsætning til skibet, sml. højkirke og storkirke.
lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken mellem kor og skib. Senere i middelalderen overførtes navnet på den skranke eller det pulpitur, der aflukkede koret
som gejstlighedens særlige område. Lektoriepulpituret tjente til anbringelse af
pulte for evangelie- og episteloplæsning
og undertiden altre. Desuden kunne
tribunen give plads for orgel, sangkor og
processioner, senere også for prædikestol (lektorieprædikestol); sml. korgitter.
liber daticus, se kaldsbog.
ligtræ, se gravtræ.
lisén, flad, retkantet væg- eller murpille,
uden kapitæl eller base (se dog orelisén);
sml. pilaster.
lodfuge, lodret fuge, der strækker sig over
flere skifter.
lomme, rummet mellem en hvælvings
buede overside og loftsvæggen (overvæggen); kan være mere eller mindre
udmuret, eventuelt i forbandt med
murene, sml. hvælvfortanding,fig. 18.
Louis XIV, XV, XVI stil, se stilarter.
lydhimmel, loft ophængt over prædikestol.
lydpotte, lerpotte indmuret i (romanske)
hvælv eller vægge med mundingen bindig med murfladen; ofte anbragt i grupper eller rækker, antagelig af akustiske
grunde.

Fig. 33. Kvaderridsning.

Fig. 34. Langstol.

lysepibe, rørformet indfatning på lysestage til nedsætning af lys.
lysepig, kegleformet spids på lysestage til
opstikning i et hul i lysets underside.
lysning, lysåbning i vindue eller dør.
»løbende hund«, ornamentbort af fortløbende figurer som fig. 36.
løber, mursten, hvis langside ligger i murflugten. Jfr. binder og fig. 41.
Majestas (egl. højhed), »Kristus i sin herlighed«, tronende Kristus i mandorla
(s. d.) omgivet af evangelistsymbolerne.
Især hyppig i romansk kunst.
majuskler, se skrift.
mandorla, mandelformet, (spids)oval indramning, navnlig brugt omkring fremstillinger af Kristus (se Majestas og
solgisel).
mansard, brækket eller knækket tagform,
hvor den nedre, stejlere tagflade danner
vinkel med den øvre, fig. 35. Opkaldt
formentlig efter den franske arkitekt
François Mansart (1598—1666).
mauresk, ornament, der efterligner arabisk
(maurisk) prydværk.
messehagel, messeklædning, bestående af
skjoldformet ryg- og bryststykke.
minuskler, se skrift.
misericordie (af latin: misericordia, barmhjertighed), sidde-konsol under korstoles klapsæder.
mitra, bispehue.
monolit, bestående af een (natur)sten.
monstrans, beholder til opbevaring og
fremvisning af relikvier eller hostien.
monstransskab, skab til opbevaring af
monstransen og kirkens hellige kar.
munk, se tagsten.
munkeskifte, se skiftegang fig. 41 a.
munkesten, se mursten.

27

FAGORDBOG

murliv, murkærne, det indre af en mur;
sml. »fuld mur« og kassemur.
murrem, se rem.
mursten, brændt teglsten. — Middelalderlige mursten (munkesten) måler 2531x11-15x7-10 cm. Fra o. 1600
blev murstenene mindre, den tyndeste
variant er 1700- og 1800-tallets Flensborgsten, der kun er ca. 3 cm tyk og i
reglen gul. Nutidens danske normalmål
er 23x11x5,5 cm. Klinker er små,
meget hårdt brændte sten. Mursten,
hvoraf en del er afhugget, kaldes efter
størrelsen: trekvarter, halve sten, kvarter ell. petringer; mesterpetring: sten
halveret på langs.
mæander, ornamentalt bånd ført i regelmæssige vinkelbugtninger (á la grecquebort) fig. 37. Benævnt efter den stærkt
slyngede, lilleasiatiske flod Mæander.
månedsmærke, mærke der på guldsmedearbejder angiver den måned i hvilken et
arbejde er »prøvet« hos guardeinen
(s.d.).
nagle, snittet træpind, ofte med fint formet
hoved, til inddrivning gennem borede
huller i f. eks. blad-, slids- og tapsamlinger for at låse disse (sml. dyvel).
nonne, se tagsten.
not, se fjeder.
nygotik, se stilarter.
»Nådestol (Treenighed), Gud Fader på sin
trone, støttende den lidende Kristus
med eller uden kors og med Helligåndsduen svævende eller siddende.
oldermandsranke, den siksaklinie, der opstod i sølvet, hvor oldermanden tog
lødighedsprøven. Erstattedes senere af
guardeinmærket (s. d.).
omsætning, genopsætning af den ydre
(eller indre) skal af en naturstensmur
(sml. skalmuring).
opskalket, udsvejet (tagfod); sml. skalk.
opus spicatum (»sildebens-murværk«), konstruktivt, romansk murværk, hvis sten
er stillet skråt, skifte for skifte hældende
vekselvis til højre og venstre. Hvor det
er udført af tynde naturstensflager, optræder det hyppigst kun i pletter (sml.
fig. 1 og 41 i).
orgel består af tre hoveddele, luftværket,
regererværket (mekanikken) og pibe-

Fig. 35. Bygning med mansardtag og midtrisalit. L. de Thura: pavillon ved Sorø Akademi.

værket. I luftværket er det bælgene, nu
oftest en elektrisk centrifugalblæser, der
leverer luften, som via en magasinbælg
og luftkanaler ledes til vindladen, den
kasse, hvorpå piberne står, og hvori de
ventiler, som under spillet fordeler
luften til de enkelte piber, findes. Vindladen kan være indrettet på forskellig
måde, navnlig afhængig af regererværkets karakter. Dette er mekanisk,
når forbindelsen (trakturerne) fra spillebordets tangenter og registertræk til
ventilerne formidles ved hjælp af tynde
trælister (abstrakter) og vinkelarme.
For at lette spillet anvendtes navnlig i
perioden ca. 1870—1940 pneumatiske
hjælpeorganer i stedet for mekaniske
trakturer. Pibeværket deles efter pibernes musikalske karakter i to hovedgrupper, labialstemmer (læbestemmer)
og rørstemmer.

Fig. 36. »Løbende hund«.

Fig. 37. Mæanderborter.
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Et orgel har altid flere stemmer eller
registre. Større orgler kan bestå af flere
sammenbyggede værker, der hver for
sig spilles fra særlige, over hverandre
anbragte klaviaturer (manualer) eller
fra tangenter, der spilles med fødderne,
pedalet. Klaviaturer kan ved koblinger
kombineres på forskellig vis. Blandt
orgelværkerne skelnes mellem følgende
hovedtyper: Hovedværk, brystværk (anbragt umiddelbart over spillebordet,
under hovedværket), overværk (anbragt over hovedværket), rygpositiv (anbragt bag organistens ryg) og pedalværk,
der rummer de længste piber, ofte anbragt i pedaltårne. Hvis et af værkerne
er placeret i en kasse med regulerbare
jalousier eller lemme, kaldes det svelleværk. Orgelfaçaden (prospektet) har
enten stumme pyntepiber eller klingende façadepiber, der får luft fra vindladen gennem særlige rør (kondukter). I
større orgler findes undertiden en klokkespilsmekanisme med fast tonesekvens
(cymbelen); mekanismen kan bringes til
at dreje en stjerne på façaden, cymbelstjernen.
overribbe, se ribbe.
overvæg, den del af en væg, der er over
loftet eller hvælvet.
palmet (fig. 38) vifteagtigt plantemotiv,
hvis enkelte, glatte bladflige ofte udgår
fra en blomsterkalk.
paramenter, de ved gudstjenesten anvendte
klæder, såvel præstens dragt som altertøjerne.
patén, se disk.
patronatsret, jus patronatus, kirkeejerens
(patronens) ret til kirkens indtægter el.
til at føre tilsyn med, evt. råde over
kirkens gods, bygning og inventar, ofte
forbundet med kaldsretten (se denne).
pengeblok, opretstående, oprindelig udhulet, (senere tømret) jernbeslået træblok
med pengetragt el. -slidse.
pengetavle, skuffelignende æske med skaft,
anvendt til kollekt.
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af sammenstillede småkugler vekslende med cylindriske led; sml. kuglestav.
perspektivhuller, cirkulær indlægning i

Fig. 38. Palmet.

mørkt og lyst træ med perspektivisk
virkning, jfr. fig. 16 c.
petring, se mursten.
pietá, jomfru Maria med Kristi afsjælede
legeme på skødet.
pilaster, flad, retkantet væg- eller murpille med kapitæl og base (i modsætning til lisén, s. d.). Ofte anvendt som
dekoration på træarbejde. Pilastre med
indsnøring under kapitælet kaldes halspilastre.
piscina, niche eller kumme med afløb for
indviet vand, fritstående eller i en væg
nær et alter.
planrelief, se relief.

platte, 1) profildetalje, vinkelformet tilbage- eller fremspring; 2) i snedkersprog:
tynd træplade, anbragt som forsiring på
møbler o. lign.
plint, lavt, retvinklet fodstykke under en
søjle, en pilaster eller en statue (se fig.
47). Sml. postament.
polsk skifte, se skiftegang fig. 41 b.
postament, højt, foroven og forneden profileret fodstykke under en søjle, en pi-
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laster eller en statue (sml. fig. 47). Postamentfelter (f. eks. på altertavler og
prædikestole) er de felter, der sidder
mellem de fremspringende postamenter.
predella, fodstykke til en altertavle af fløjeller skabstype.
profil, se sokkel og stav.
profilkapitæl, se kapitæl og sml. fig. 47.
prydskifte, oftest brugt som betegnelse for
det murskifte af sten på fladen (også
kaldet fladskifte), som jævnligt findes
omkring en muråbnings egentlige buestik; jfr. skiftegang.
præsentationsret, jus præsentationis, retten
til at foreslå et præsteemne.
pulpitur, galleri med plads til stolestader.
punsel, lille stålmejsel til brug ved stempling, opdrivning eller ciselering (s. d.) af
metalarbejder (punsling).
pærestav, 1) stav med symmetrisk profil,
hvis tværsnit minder om en pære (f. eks.
pærestavsribbe, fig. 40); 2) kvartrundstav udsmykket med række af pærelignende figurer (fig. 39).
rejsehøjde, den højde muren har, når tagværket rejses.
relief, billede eller ornament i ophøjet arbejde på fast baggrund; 1) hautrelief,
højt r. med underskårne figurer; 2) basrelief, lavt r.; 3) planrelief, med svagt
fremspring, hvis overflade ligger i eet og
samme plan; i træ kaldes dette fladsnit.
relikviegemme, hylster om helgenlevninger
(relikvier), enten en blykapsel el. kunstfærdigt udformet, i forskellige materialer, som en arm, et hoved etc. (jfr.
helgengrav).
rem (murlægte), stræktømmer, f.eks. ovenpå eller indlagt i murkronen som underlag for bjælker eller spærfødder (fig. 45 A).
renæssance, se stilarter.
resalit, tilbagespringende del af en bygnings façade, sml. risalit.
retabel, lav, tavleagtig opbygning, ofte i
forbindelse med en bue, stående på
alterbordet ved dettes bagkant.
ribbe, muret bue, som bærer kappesammenstødet i en opdelt (ikke ud i eet
muret) hvælving (se kappe). Ribbehvælv benævnes efter kappetallet (se
hvælv). Ribberne kan være retkantede
(i halvstens- eller kvartstens-bredde)

Fig. 39. Pærestav.
eller profilerede (af formsten), fig. 40.
Hjælperibber på hvælvets overside kaldes overribber; disse kan have udstikkende trinsten.
riffelhugning, rifling, den udførelse af riller
eller smalle furer, som overfladen på en
eller to sider af en teglsten jævnlig underkastedes i romansk tid. Rillerne, der
er nogenlunde parallelle, kan enten være
skråtstillede, vinkelrette på længderetningen eller ordnede i »sildeben«. Riflingen kan være udført efter brændingen
(med bred hammer eller mejsel) eller før
brændingen (med trækam).
rigel(lås), stangagtig skyder el. slå; i en lås
den del, der bevæges af nøglen.
risalit, fremspringende del af en bygnings
façade, almindeligvis sidepartier og/
eller midtparti (fig. 35), sml. resalit.
rocaille, asymmetrisk, muslingeskallignende ornament; rokokotidens yndlingsmotiv.
rokoko, se stilarter.
romansk stil, se stilarter.
rudefrise, se fig. 13.
rulskifte, se skiftegang fig. 41 g.
†sanghus, se lavkirke.
†savdelle, se delle.
savskifte, se skiftegang fig. 41 k.
secco, maleri udført på tør puds (italiensk:
al secco), i modsætning til fresko (s. d.).
sepulchrum, se helgengrav.

Fig. 40. Ribbeprofiler.
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series pastorum, præsterækketavle.
siksakmurværk, dekorativ anbringelse af
mursten i form af aks, benyttes undertiden i (tag)gavle og i blændingsbunde
(sml. fig. 41 j).
sildebensmurværk, se opus spicatum, fig. 41 i.
skabelon 1) profileret plade til afretning af
en trukket (puds-)gesims; 2) tynd, gennembrudt plade til mangfoldiggørelse af
et malet ornament.
skalk, et tømmerstykke fastgjort til et
spærs nedre ende, således at tagbeklædningen kan trækkes ud over en fremspringende gesims. Herved får tagfladen
en større eller mindre udsvejning eller
opskalkning forneden.
skalmur, skalmuring, fornyet skal i (tyk)
mur, oftest af halvstens tykkelse, sml.
forblænder, omsætning.
skelle, †skelne (sml. sømme), fuge, især på
ydersiden af tegltage.
skibstyper, se indledende note, p. 15.
skiftegang (murforbandt eller murstensforbindelser), ordning af stenene i en
murflade. Terminologien er vaklende og
tillige svingende fra land til land. De
dominerende middelalderlige skiftegange, hvis udførelse ofte er uregelmæssig, er munkeforbandt, fig. 41 a,
og polsk skifte, fig. 41 b, også kaldet
flamsk eller gotisk skifte. Undertiden
benævnes disse skiftegange under eet
som munkeforbindelser og vistnok også
som vendisk forbandt. Hollandsk forbandt er binderskifter vekslende med
polsk skifte, fig. 41 c. Af nyere former
kan anføres krydsskifte, fig. 41 d, og
det beslægtede blokskifte, fig. 41 e.
Særlige skifter, mønstermuring og prydskifter, fig. i-1, benævnes efter den
måde, de enkelte lag lægges på. Sav- og
bloktandskifte, fig. 41 k og 1, anvendes
ofte ved gesimser og bånd. Strømskifte,
fig. 44, benyttes til afslutning af de
skrå sider i en gavlmur.
Fig. 41. Skiftegange. a. Munkeskifte. b. Polsk
skifte. c. Hollandsk skifte. d. Krydsskifte. e.
Blokskifte. f. Standerskifte. g. Rulskifte. h.
Munkeskifte af kantrejste sten. i. Naturstensmur
med opus spicatum. j. Teglstensmur med siksakmønster. k. Savskifte. 1. Bloktandskifte.
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Fig. 42. Styrtrum.

skjoldbue (sml. fig. 2), bærende bue for
hvælv, muret langs rummets vægge,
sml. gjordbue.
skrift Middelalderens skriftarter er: runer
(i brug endnu i 1300'rne), majuskler (o.
1100—1400
), minuskler (o.
1350—1550
). Nyere skriftarter
er: fraktur (
), versaler (VERSALER), kursiv (kursiv) og skriveskrift.
slutsten, øverste sten i en bue eller en
hvælving.
slyngbånd, se attisk slyngbånd.
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret
koboltglas). I Danmark først kendt fra
o. 1550.
smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet siddende el. stående, fremvisende
sine sår, undertiden med marterredskaberne.
smig, skråside, f. eks. i muråbninger, hyppigt i vinduer fra romansk tid (sml. fig.
1); et enkeltsmiget vindue ser i vandret
snit ud som en tragt, et dobbeltsmiget
som et timeglas.
a

b

c

d

e

f

g

Fig. 43. Sokkelprofiler. a. Skråkant. b. Hulkant.
c. Faldende karnis, d. Omvendt (eller forkert
faldende) karnis (klokkeprofil). e. Rundstav.
f. Hulkant over rundstav. g. Attisk.

sokkel, den nederste, synlige del af en mur,
når dette parti er 1) udført af et andet
(hyppigt mere varigt) materiale end muren i øvrigt, eller 2) udformet med fremspringende profil (fig. 43).
solgisel, den strålekrans, der omgiver den
på måneseglen stående Maria med barnet (»den apokalyptiske Madonna«, jfr.
Johs.' åbenbaring 12, 1), ofte indskrevet
i en mandorla (s. d.).
spareblænding, -niche, se blænding.
spejl, 1) blændingsfelt over en muråbning
omsluttet af dennes yderste false; 2)
åremønster i (blankt) træ (efterlignes i
ådring s. d.); 3) den ophøjede flade i en
fylding (s.d.), i rokokotiden ofte »dobbelt« eller med falset kant.
spindeltrappe, cirkulær eller polygonal
trappe, hvis radiært stillede trin mødes
i en almindeligvis cylinderformet akse,
kaldet spindelen (sml. vindeltrappe).

Fig. 44. Gavl med strømskifter.

spær, i en tagkonstruktion de skråtstillede
tømmerstykker, der bærer tagfladernes
lægter og tagdækninger. Spærene er forneden fastgjort i de gennemgående loftsbjælker eller i korte, på murremmen hvilende »spærsko« (se fig. 45 C). Et spærpar med forbindende hanebånd, lodrette
eller skrå spærstivere og eventuelle
krydsbånd kaldes et spærfag (fig. 1,2,45).
spærsko, se spær.
spærstik, øvre afslutning på nicher og
blændinger m.v., dannet af spærstillede
sten (sml. fig. 5).
spærstiver, se spær og fig. 45 D.
stabel, 1) den tap på dørkarmen, hvorom
gangjernets (s.d.) øsken drejer sig; 2)
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Fig. 45. Tagværk, skematisk fremstillet. A murlægte (-rem). B (bind-, lofts-) bjælke. C spærsko.
D spærstiver. E spær. F hanebånd.

fritstående, åben tømmerkonstruktion,
se klokkestabel.
staffering (beslægtet med ordet stof), grundering og udsmykning med farver og
malede ornamenter. Til staffering regnes
også den faste grundering, der før indførelsen af den rene oliemaling altid bestod af et eller flere kridt- (eller gipsagtige) lag (kridering, kridtgrund); grundering og s. anvendtes fortrinsvis på træ

og både på figurer, ornamenter og på
baggrunde. Ved middelalderlige figurervar behandlingen af kridtgrunden ofte
forbundet med betydeligt større arbejde
end påføringen af farver og malede mønstre, idet det var gennem den, figuren
fik sin endelige udformning, ligesom
klædedragterne kunne udformes med
blomster, mønstre, trambulérstik (s. d.),
ophøjede ornamenter modelleres eller
indsættes. I senmiddelalderen »stafferede« man ofte med rigtige stoffer (pergament, lærred, tovværk eta).
standerskifte, se skiftegang, fig. 41 f.
stav (eller staf), fremspringende, oftest
halvrundt eller kvartrundt profilled.
Den almindelige rundstav er glat. Rigere profilerede stave: pærestav (fig. 39),
trekløverstav. Dekorerede stave: bladstav, perlestav, tovstav, æggestav etc.
stavværk, 1) muret sprosseværk, der deler
lysningen i et gotisk vindue (vinduesstavværk); 2) ornament, der efterligner
vinduesstavværk.
stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig figur indhugget i en kvader, ofte for
at tilsløre en ujævnhed i stenen.
stiftgang, gangmekanisme med »hvilende
gang«; hyppigt anvendt i tårnure fra
nyere tid.
stik, bærende murværk over en muråbning
eller blænding, når dette er muret af særligt formede sten eller i særlig skiftegang.
Hyppigst er stikket udført som en bue,
sjældnere forekommer vandrette stik.
Er stikket af tegl, taler man, alt efter
murstenenes ordning, om binderstik,

Fig. 46. Eksempler på nummerering af bjælkestykker i tagværker.
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Gavl

(trekantgavl
med skrågesimser)
kronliste med tandsnit

Gesims
frise
arkitrav
(æggestav)kapitæl
attisk slyngbånd

over

skaft, glat, forneden med

Søjle
prydbælte,
hvori
om diademhoved

(attisk)

kartouche

base

plint
søjlepostament med
kassette- og beslagværk
kronliste

Postament

postamentfelt og
postamentfremspring
diamantbosser
fodliste
Fig. 47. Søjleskema

med
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Fig. 48—49. Spær og hanebånd, øverst samlet
(bladet) med fornaglet blad i udsnit, nederst
samlet (tappet) med fornaglet tap i taphul.

halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik
etc. (sml. prydskifte og fig. 1, 5).
stikkappe, mindre hvælvkappe, som skærer
sig fra siden ind i en hvælving; hyppigst
anvendt i forbindelse med en (vindues)åbning, der når højere op end hovedhvælvets vederlag.
stilarter, stilperioder. Nøje tidsgrænser kan
ikke fastsættes, idet de forskellige stilarter griber over hinanden, og selv inden
for Danmarks grænser er der forskel på
stilformernes opdukken og varighed i de
enkelte landsdele. De nedenfor angivne
årstal kan derfor ikke tages som absolutte tidsgrænser. Romansk stil: o. 1050—
1275 (senromansk o. 1200—75). Gotisk
stil: o. 1250—1550 (ungg. o. 1250—1300,
højg. o. 1300—1400, seng. o. 1400—1550).
Renæssance: o. 1550—1630 (ungren, o.
1550—1590, højr. o. 1590—1620, senr.
o. 1620—30). Barok: o. 1620—1750
(bruskb. o. 1620—1660, enevoldsbarok

eller Louis XIV stil o. 1660—1750). Rokoko (Louis XV stil): o. 1740—1775.
Klassicisme, nyklassisk stil: o. 1775—
1850 (Louis XVI stil o. 1775—1800,
empire o. 1800—1850). Stilkopiering
efter 1850: f. eks. nygotisk, nyromansk.
»stiv« viser, timeviser på urskive, der ikke
har minutviser.
† storkirke, se høj kirke.
strømskifter (fig. 44), skifter (i taggavle)
dannende en vinkel på ca. 45° med de
vandrette skifter og lagt således, at der
langs gavllinierne fremkommer en række
af trekanter. Herved undgås behuggede
murflader i taglinien. Kendt fra o. 1550,
men især almindeligt i 1700'rne.
styrtrum, betegnelse for det loftsrum, der
fremkommer, når bjælkelaget uafhængigt af tagværket er placeret et godt
stykke under murkronehøjde, fig. 42.
sugfjæl, brædt, fastgjort under tagskægget
(på undersiderne af bjælkeenderne) til
hindring af træk (sml. fig. 1, 14).
svumme, oversmøre mur med hvidtekalk
eller mørtelvælling, sml. afkostning.
syld, syldsten, grundsten, fundament af rå
kampesten under det egentlige murværk
(sml. fig. 2).
søjle, søjleorden, se fig. 47.
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 19—28.
†sømme, fuge.
sål, bund i niche eller blænding.
sålbænk, den udvendige, nederste flade i
et vindue.
†tagpander, se tagsten.

tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten, bæverhaler (tagpander), der er en
efterligning af tagspån, er flade, nedad
spidse, runde eller lige afskårne. Den
senere middelalders almindeligste tagsten er »munke og nonner«, af halvcirkelformet tværsnit. De brede nonner
lagdes med den hule side opad, de smallere munke, der vendte hulsiden nedad,
dækkede over sammenstødene mellem
nonnerne. O. 1550—1600 begyndte man
at bruge ~-formede vingetegl, der
efterhånden blev tyndere og mindre
svungne.
tagværk, se fig. 1, 2, 45. Tømmerstykkerne i
de enkelte spærfag nummeres på forskellig vis med huljern eller økse, se fig. 46.
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tandsnit (sml. fig. 47), dekorativ række af
fremspringende, firkantede eller profilerede klodser af sten eller træ, anbragt
med korte mellemrum.
tandsnitliste, liste med tandsnitagtige indsnit.
tap, tapning, tappet forbindelse, se fig. 49.
tempera, farver revet i vand med æggeblomme og -hvide oprørt i eddike,
gummi, honning, harpiks el. lign. som
bindemiddel. Tempera tørrer mat og
hurtigt op.
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 27.
tinde, simpelt udført fiale (s.d.).
†tinning, gavlkam, kamtak.
tinstempler, mester- og kvalitetsmærkning
af tin, 1) engelsk tin (to stempler: engel
eller kronet rose med byens våben), 2)
krontin (byvåbenet hvorover kløverblad). Både 1 og 2 har desuden stempler
med mesterens navn og årstal for hans

Fig. 50. Vandnæse.

optagelse i lavet (i modsætning til sølvstemplernes årsstempler, der som regel
angiver forfærdigelsesåret).
† tralleværk, gitter, særlig af lodrette, profilerede tremmer.
trambulering (i nutiden også sviselering),
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden
også »hønsetrin«), siksak-ornament i metal-, sten-, træ- eller kridtgrund, frembragt ved under tryk at vrikke eller
skælve (fransk trembler) en skarp punsel eller mejsel hen over grunden.
trapezkapitæl, se kapitæl og fig. 24.
trappefrise, se fig. 14.

trepas, trekløveragtig ramme eller gennembrydning.
†trip, fløjlsagtigt stof.
triumfbue, korbue, buen mellem kor og
(hoved)skib.
triumfmur, muren mellem kor og skib.
Navnet kommer af det her anbragte
krucifiks, lægmands- eller triumfkorset.
triumfvæg, triumfmurens mod skibet vendende side.
tympanon, som regel halvcirkelformet døroverligger af sten, ofte dekoreret.
udkragning, udkragende, fremspring(ende);
en gesims er f.eks. udkraget eller udkragende i forhold til (mur)fladen (sml.
kragbånd).
valmtag, tag med fald til alle sider (uden
taggavle). Dækker valmen kun taggavlens øvre del, kaldes dette parti halvvalm.
vandnæse (fig. 50), profileret fremspring
med skrånende overside og indskåret
eller hulet underside, der tvinger regn
til at dryppe af; i gotisk snedkerarbejde
et yndet ornament.
vange, 1) karmside i en muråbning regnet
fra dennes fod til vederlagshøjde; 2) forog bagvange i en trappe er de to stigende
planker, som bærer trinene.
vederlag, det sted, hvorpå en bues fodender
hviler (fødselslinie). Vederlagsbånd =
kragbånd, kragsten. Vederlagshøjde,
-linie = buefodshøjde.
vendetrin, trin med trekantede trædeflader
som i en spindeltrappe, men vekselvis
højre- og venstrevendte og anvendt i et
lige trappeløb. Når vendetrin benyttes,
kan trappen gøres kortere og stejlere.
versaler, se skrift.
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe (sml. spindeltrappe), hvor »aksen« består af en spiralformet trappevange.
vindfang, i et ur, luftbremse for slagværket,
oftest i form af to roterende arme, der
ender i plader, hvis størrelse eller hældning bestemmer slagværkets fart.
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i
vinduer til støtte for rudeglassets blysprosser.
vingetegl, se tagsten.
†vognskud, planke af udsøgt, knastfrit
egetræ.
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volut, spiralrullet fladeornament, især karakteristisk led i joniske, korintiske og
kompositkapitæler (sml. fig. 20—22).
volutbøjle, volutknægt, konsol med volut på
undersiden, den første åben, den sidste
massiv.
vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav;
2) ved romanske og ofte ved tidliggotiske krucifikser ombøjningen af lændeklædet omkring midjen, oprindelig omkring en rem eller et tov.
æggestav, se stav og fig. 47.

øreflipvolut, ornament, karakteristisk for
bruskbarokt snitværksarbejde og en af
denne stilarts tidligste forløbere; træffes
allerede før 1620.
ørelisén (sml. lisen), har til begge sider foroven en lille, retkantet udvidelse; især
karakteristisk for dansk rokoko.
ådring, malet efterligning af årer i træ.
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i
en bygning og bærer spærene; den
øverste ås kaldes rygås, de øvrige
sideåse.
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FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE KIRKERNE I ÅRHUS AMT
I ALMINDELIGHED
Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges i afsnittet: Kilder og henvisninger efter hver kirke.
RIGSARKIVET. Danske Kancelli: A. 28. 1630-1702. Fortegnelser og diverse dokumenter vedk. kirker og sognekald i Danmark og Norge med oplysninger om ejendomsforhold, beneficering og jus patronatus (tilbage til året 1541). — A. 29. 1726-97. Efterretninger om ejerne af kirker og kirketiender. — A. 30. 1809. Fortegnelser over kirker og
disses ejere. — A. 130 b. 1671- 1848. Topografisk ordnede lenssager. — B. 160. 1572-1650.
Indlæg til registre og tegneiser samt henlagte sager (Skåne, Sjælland, Fyen, Smålandene og
Jylland). — B. 162. 1651-60. Skånske, sjællandske, fyenske, smålandske og jyske henlagte sager. — B. 164. [1572-1660]. Diverse breve, dokumenter og akter sagligt ordnede:
XV. Diverse statistica, jordebøger og godsfortegnelser. — B. 184. 1620. Seks års kirkeregnskaber indsendte i henh. til kgl. missive af 1620 marts. — D. 19. 1699-1771. Koncepter og indlæg til sjællandske registre: 1701 nr. 73. [Landsomfattende syn over kirkernes
brøstfældighed]. — F. 58. 1781-99. Originale skøder til kongen på jus vocandi til kirker
samt på birkeret m.v. — G. 119. [1799]-1828. Originale skøder til kongen på jus vocandi
samt på birkeret m.m. — H. 33. 1800-21. »Suppliquer« (fra 1804 »Extraktprotokol«) A-X.
Rentekammeret: 2245.119-20. 1710-14 og 1720-22. Dokumenter vedr. kongens ved
auktioner 1710 og 1711 bortsolgte kirker.
Rentekammeret. Bygningskommissioner: 422.2-5. 1742-70. Indkomne sager til bygningskommissionen af 1742.
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber: 261-266. 1680-94. Århus stifts
kirkers regnskab. — 278. 1721-28. Skanderborg rytterdistrikts kirkeregnskaber. 279-285. 1739-67. Skanderborg rytterdistrikts regnskab for kirker i Skanderborg amt. —
290. 1726-27, 1754, 1769. Synsforretninger og summariske regnskaber og lign. for jyske
rytterdistriktskirker.
Regnskaber ældre end 1660. A. til 1559. 1528-29. Fortegnelser over indkrævede Klokker:
4. Register på Klokker, som er vejede i Jylland og Fyen 1529.
Topografisk samling: Sager på pergament.
Håndskriftssamlingen: 1. Kall Rasmussen. 2. Personalhistoriske samlinger af almindeligt indhold.
Kultusministeriet: 1. departement: 1848-1916. Journalsager.
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LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND. C 3. Århus bispearkiv: C. 554-58.
1690-1845. Korrespondance, Framlev herred. — C. 578-84. 1604-1845. Korrespondance,
Hads herred. — G. 585-89. 1631-1845. Korrespondance, Hasle herred. -- C. 610-11.
1581-1846. Korrespondance, Vester Lisbjerg herred. — C. 635-40. 1634-1846. Korrespondance, Ning herred. — C. 656. 1636-1845. Korrespondance, Sabro herred. — C. 2.
728-38. 1821-99. Stiftsøvrighedens journal. - - D. 1078. 1661. Herredsbog, Framlev
herred. — D. 1082. 1661. Herredsbog, Hads herred. — D. 1083. 1661. Herredsbog, Hasle
herred. — D. 1090. 1661. Herredsbog, Ning herred. — D. 1096. 1661. Herredsbog, Vester
Lisbjerg og Sabro herred. — D 2. 1149. 1691-1711. Kirker solgt på auktion. — D 2. 1150.
1789-1805. Sager vedr. køb og salg af kirker. — D 2. 1151. 1804-23. Kirkernes istandsættelse m.m. — D 2. 1152. 1615-1712. Adkomster på jus patronatus. — D 2. 1153-54.
1695-1788. Kirkernes jura patronatus. — D 2. 1155. 1713-24. Kirkerne på ryttergodset. —
D 2. 1156. 1837-44. Sager vedr. kirkeejerne. — D 6. 1166-76. 1700-1803. Kirkesyn. —
D 6. 1177. 1830-35. Kirke- og præstegårdssyn. — D 22. 1513-15. 1795-1846. Forskellige
indberetninger [især korrespondance vedr. diverse synsforretninger]. — F. 2211. 1652-67.
Århus kapitels tegnebog. — F. 2219. 1642-50. Domkapitlets regnskabsbog. — U 3.
2434. 1671-1712. Kirkeregnskaber og lign. vedr. landsognene. — U 3. 2439. 1716-23.
Regnskaber for rytterdistriktskirker.
Provstearkiver: 24. Århus købstad og Hasle herred: 5. 1807-54. Synsprotokol for kirker
og præstegårde. - - 2 9 C. Sabro herreds provsti: 1661-74. Indkomne breve. — 29 D.
Sabro-Vester Lisbjerg herreds provsti: 1. 1751-1812. Reversal over indkomne sager. —•
6. 1802-12. Synsprotokol for kirker. — 29 E. Framlev provsti: 10. 1763-1812. Diverse
breve. — 11. 1747-1811. Forskellige dokumenter. — 29 H. Ning provsti: 9. 1792-1811.
Indkomne breve. — 29 I. Århus amts nordre provsti: 2. 1813-26. Synsprotokol. - 26.
1812-20. Protokol med ekstrakter af årlige indberetninger fra præsterne om kirkerne. - 33.
Varia. — 29 G. Hasle provsti: 12. 1776-1812. Degneenkekasseprotokol [syn over kirkerne 1837]. —-30. Sabro, Vester Lisbjerg og Framlev provsti: 5. 1845-55. Synsprotokol for
kirkerne. - 7. 1856-61. Synsprotokol for kirker og præstegårde. - 8-10. 1862-1921. Synsprotokoller. - 63-66. ca. 1844-1933. Provstiets kirker m.m. — 30 B. Ning (og Hasle) herred: 3. 1827-42. Synsprotokol for kirker og præstegårde. -- 30 I. Århus amts søndre
provsti: 2. 1817-32. Synsprotokol for kirker og skoler. — 31. Hads-Ning provsti: 1-4.
1842-1908. Synsforretninger.
Amtsarkiver: Århus B. 5 A: 125. 1704-13. Biskop Bråems og andre gejstliges breve. 126. 1714-32. Biskop Ocksens og andre gejstliges breve. — 372 A. 1692-1794. Diverse
indkomne breve. — 459. 1735. Beskrivelse af Århus stifts tilstand. — 467-68. 1696-1735.
Diverse dokumenter. — Skanderborg-Åkjær B. 5 C: 208-10. 1705-35. Forskellige dokumenter. — 211. 1689-1735. Diverse dokumenter.
Kirkesessionerne for rytterdistrikterne. 156: 4. 1724-34. Synsprotokol for de reparerede
kirker i Skanderborg, Dronningborg og Kolding rytterdistrikter. — 5. 1735. Synsprotokol
over de kgl. kirker i Skanderborg og Dronningborg rytterdistrikter.
Bygningsinspektoratet. B. 239: 22. 1898-1908. Kopibog. — 115. 1870-84, 1913-14.
Forskelligt vedr. kirkerne og præstegårdene i almindelighed. —- 120-26. 1850-1905. Forskellige kirker. — 240. 1851-1914. Forskelligt [heri bl.a. domænekirkerne 1871-78, ligkapeller og kirkegårde 1876-90].
Godsarkiver: 313. Lyngbygård: 30. 1720-1878. Dokumenter vedr. kirker og skoler —
33. 1718-1841. Diverse dokumenter [regnskaber for kirker og gods]. — 332. Rathlousdal:
1631-1801, 1833, 1849. Skøder og adkomster [på bl.a. jus patronatus].— 341. Frijsenborg: bb. 27. 11. sept. 1663. Otte Paavisk's følgebrev på tre klokker, som skulle afhentes i
Middelfart. — bb. 70. 2. juli 1698. Ekstrakt over grev Frijs's godser og ejendomme. — bb.
77. 31. okt. 1700. Frederik IV.s konfirmation på jus vocandi. — bb. 266. 1675. Syn over
grevskabet efter grev Mogens Frijs. — F 8: 394.1900-22. Regnskab for kirker på godset.
— 395-432. 1854-95. Grevskabets kirkeregnskab. — 433-59. 1896-1922. Grevskabets kir-
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keregnskab. — 460. 1848-52. Regnskab over vedligeholdelse af kirkerne. — 461. 18881920. Afskrift af synsforretninger. — 463. 1860-1923. Dokumenter vedr. kirkerne [breve,
regnskaber, fotografier]. — 464. 1802-24. Dokumenter vedr. kirker, skoler og jordemødre.
— ca. 1860-ca. 1920. Planer og tegninger af grevskabets kirker.
DET KONGELIGE BIBLIOTEK. Ny kongelig samling: 413 n, fol. Copie af kongl.
Rescripter og Befalinger til Stiftamtmanden og Biskoppen over Aarhuus Stift for Aarene
1681-1742. — 413 o, fol. Copie af Collegialbreve til Stiftamtmanden og Biskoppen for
Aarhuus Stift for Aarene 1690-1785. —1497, fol. Blandede samlinger angående Danmarks
topografi. — 646 b, 4°. Topografiske og antiqvariske Optegnelser om Danmark. — 646 c,
4°. Varia chorographica et topographica Danica. — 648 b, 4°. Adskilligt til Kongeriget
Danmarks Topographie fra Slutningen af XVIII. Aarhundrede.
Thottske samling: 692, fol. Delineationes variarum urbium Jutiæ, Fioniæ, Siællandiæ et
insularum minorum.
ARNAMAGNÆANSKE SAMLING. 367, fol. Tegninger af rune- og ligsten fra Jylland,
17. århundrede.
NATIONALMUSEETS 2. AFDELING. Håndskrifter: Stor fol. F. Uldall: Om de danske
landsbykirker I-VI, 1864-1920.

FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE ÅRHUS DOMKIRKE
Der henvises til ovenstående fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed. Alle håndskrifter med beskrivelser af domkirken er gennemgået af Jørgen
Steen Jensen og kildekritisk behandlet af samme i Århus stifts årbøger, 57. bind, 1964
p. 104 ff., hvortil henvises. De vigtigste af disse kilder opregnes i nedenstående liste, hvor
Jørgen Steen Jensens forkortelser anvendes i skarp parentes.
RIGSARKIVET. Rentekammeret, Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber: 261-266.
1680-94. Århus stifts kirkeregnskaber. [1680-83 vedr. Århus domkirke].
Rentekammeret. Overbygningsdirektionen 1771—73 og Bygningsdirektionen 1773—82:
423.2-9. 1771-82. Kopibøger (med register). -- 423.11-21. 1771-82. Ekstraktprotokoller (med register). -- 423.23-24, 31-33. 1773-76. Indkomne sager. [Vedr. hovedreparationen i 1770'erne].
Lensregnskaber. Århusgård: Diverse kvittantiarumbilag. 1598-1651.
Genealogisk-heraldisk Selskab: Generalia, 4°. 20. Anne Krabbes Antiquiteter, 1607. —
Specialia. L. no. 15. Lindenov.
Håndskriftsamlingen: Beskrivelse af Aarhus Domkirke. (Beg. 1700'rne) [Schive V].
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Kgl. Bibl. foto

Fig. 1. Århus by set fra landsiden 1755, efter Frederik V.s atlas. Kgl. Bibliotek. — The town of
Århus seen from the land side 1755, after a drawing in Frederik V.s atlas in the Royal Library.

KIRKERNE I ÅRHUS
Som formentlig den ældste af de gamle købstæder i Østjylland ligger Århus
ikke ved en fjord, men direkte til det åbne hav. Ude i horisonten skyder sig
imidlertid Mols med Helgenæs frem, ned mod Samsø's nordspids og Tunø, således at disse halvøer og øer danner en beskyttende barriere omkring Århus
bugten og gør dette indhav til den ideelle operationsbasis for alle slags maritime foretagender. Denne søværts beliggenhedssituation i forening med placeringen omtrent midtvejs på Jyllands lange østkyst danner uden tvivl den
primære baggrund for byens opkomst og afspejler sig bl.a. i de sammenhænge,
hvori Adam af Bremen omtaler Århus1. På det mere lokale plan er det vadestedet over Århus å, nær dennes munding, og neden for den langstrakte, oprindeligt sikkert stærkt sumpede ådal med Brabrand sø, der har bestemt byens
plads; samtidig egnede åens udløb sig fortrinligt til havn, og denne omstændighed har tillige givet bebyggelsen navn, Ar-os, dvs. å-munding2.
Der kan idag næppe råde tvivl om, at det ældste Århus har ligget ved åens
nordside, i området mellem vadestedet Immervad og åens udløb i bugten, sml.
fig. 3. Et lidt højere liggende terræn, øst for de sumpede arealer ved den senere
Århus mølle, ved åens venstre bred og mod nord kantet af et bækløb, har budt
naturlige muligheder for befæstelse og bebyggelse ved et trafikalt skærings-
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punkt med udmærkede forbindelsesveje ind i et rigt bagland. Kun sparsomme
og som oftest tvetydige kilder beretter om Århus' ældste historie, men i en
samlet betragtning efterlader de indtrykket af en by, som i den sene vikingetid og tidlige middelalder havde en agtværdig position.
Spørgsmålet om beliggenheden af det første Århus har ikke mindst i dette
århundrede givet anledning til diskussion. Med gode argumenter forestillede
J. HOFFMEYER sig i sine Blade af Aarhus Bys Historie, 1904, at byen havde
ligget ud til havet. Samme år havde H. C. BERING LIISBERG opstillet den hypotese, at Århus oprindeligt havde ligget ved den nuværende Vor Frue kirke,
og denne opfattelse udbyggede han 1910 med artiklen Det ældste Aarhus. En
Hypothese. Hoffmeyer søgte bl.a. at sandsynliggøre, at Vestergadekvarteret i
sin naturtilstand ikke kunne have indbudt til bebyggelse i større omfang3.
Senere førte HUGO MATTHIESSEN imidlertid i sin fascinerende form den teori
frem, at bydelen nærmest bugten var en tilføjelse til et ældre Århus, og at den
med sine volde og grave var anlagt af bispen Peder Vognsen omkring år 1200
samtidig med domkirkens opførelse4. Tanken om at dette kvarter, »Clemensstaden«, skulle være et yngre afsnit af byen, vandt almindelig tilslutning og
finder endnu gentagelse5. Imidlertid udsendte HELGE SØGAARD 1961 Det ældste Århus, hvori han overbevisende sandsynliggjorde, at bydelen nærmest havet var den ældste, bl.a. ved i fortsættelse af Hoffmeyers redegørelse at påpege, at så godt som alle fund fra vikingetiden var gjort i den østlige del af
Århus6. I Helge Søgaards bog er instruktivt fremlagt og drøftet de kildesteder, der oplyser om det første Århus, og dette stof eller diskussionen skal ikke
gentages her; men det vil være rimeligt at omtale det materiale, der siden er
kommet for dagen, og som afgørende støtter, for ikke at sige fastslår rigtigheden af den Hoffmeyer-Søgaard'ske opfattelse af det kronologiske forhold
mellem bydelen omkring domkirken og kvarteret ved Vestergade. Det drejer
sig for det første om resultaterne fra udgravningen i Hotel Skandinaviens tomt
på hjørnet af S. Clemenstorv (forhen Kødtorvet) og S. Clemensstræde (forhen
Barbergyden), oven for Stentrappen (fig. 3, b; sml. fig. 21), og for det andet
om undersøgelserne vest for Vor Frue kirke, omkring Nygade (fig. 3, e).
Udgravningerne ved S. Clemensstræde oven for den overdækkede ås nordre
bred fandt sted 1963—64 og er endnu kun fremlagt i tidsskriftsartikler7. Ved
undersøgelserne fremdrog man en strækning af den byvold, som vel var iagttaget tidligere og også kendt fra skriftlige kilder i den sene middelalder (sml.
nedenfor), men udgraverne kunne nu konstatere, at volden i sin ældste skikkelse måtte henføres til første del af 900-tallet, og at den efter alt at dømme
måtte tilhøre bebyggelsens tidligste periode. Man kunne yderligere fastslå, at
volden i sine første århundreder var øget og ombygget tre gange, samt at der
på indersiden, langs voldfoden, havde forløbet en gade, der i voldens anden
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Kgl. Bibl. foto

Fig. 2. Århus by set fra søsiden 1755, efter Frederik V.s atlas. Kgl. Bibliotek— The town of Århus
seen from the sea 1755, after a drawing in Frederik V.s atlas in the Royal Library.

fase var udført med svære egeplanker, og i den tredie havde været brolagt.
Tillige afdækkede undersøgelserne rester af bebyggelse inden for volden.
Om sonderingerne i maj—juni 1966 i Nygadekvarteret vest for Vor Frue
kirke forelå 1967 den endelige meddelelse fra udgraverne H. Hellmuth
Andersen og Hans Jørgen Madsen8. I publikationen sammenfattes resultaterne
således, at man vel i nærheden af den nuværende Vor Frue kirke tør antage
eksistensen af et milieu præget af sen vikingetid (11. århundrede), men at dette
milieu kun aftegner sig svagt i aflejringerne. Skønt perioden kan tænkes rigere
repræsenteret andetsteds i området, tager udgraverne ved sammenligning med
undersøgelserne ved S. Clemensstræde ikke i betænkning at finde det klart demonstreret, at domkirkeområdet har prioritet, når det gælder spørgsmålet om
den oprindelige bykernes beliggenhed. Udviklingshistorisk opfatter udgraverne
Nygadesonderingerne således, at Århus allerede i 1000-tallet begyndte at vokse
frem uden for de volde, der tilhørte næsbebyggelsen fra det foregående århundrede9.
Som nævnt ovenfor må man sætte det voldforløb, der er konstateret, hvor
nu kontorhuset på hjørnet af S. Clemenstorv og S. Clemensstræde rejser sig
(fig. 3, b), i forbindelse med en tidligere påvist strækning af den også historisk overleverede Århus' Søndervold (fig. 3, a)10. Hertil slutter sig utvivlsomt
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Fig. 3. Århus. Kort 1: 6000 over den indre by, tegnet af TF og KdeFL på grundlag af bykort udgivet af V. F. A. Berggreen og Budtz Muller & Co 1870.
Bevarede kirker.
Forsvundne kirker og »huse«, hvis beliggenhed er omtrentlig kendt.
Forsvundne kirker med helt eller delvis kendt grundplan.
Planen viser også kirkegårde i området, og tillige er markeret byvolden fra sen vikingetid (a-d) og Nygadegravningen 1966 (e). 1. S. Clemens kirke, Århus domkirke. 2. S. Nicolai krypt og Vor Frue kirke.
3. Kirkesal i Århus hospital (Klosterkirken). 4. †S. Olufs kirke. 5. †S. Jørgens kapel; †Karmelitterkloster. 6. †Kirkesal i Århus hospital. 7. †S. Karens gård. 8. †Helligåndshus. 9. †Møllekirkegården.
10. †Assistens eller Søndre kirkegård.
Map of the inner town 1:6000, drawn on the basis of a map from 1870, which shows the course of the river
and the network of streets before the changes and adjustments of more recent times. Excavations in the last
few years have shown that Århus was founded at the beginning of the 10th century and was surrounded by
a rampart of earth (a-d). The mouth of the river was used as a harbour. All the oldest churches were
presumably situated outside the rampart. On the map older churches and chapels are indicated. 1—3. Churches still preserved. 4—6. Churches now disappeared, but the plan of which is known from excavations or
in some other way. 7—8. Chapels now disappeared, the site of which is roughly known. 9—10. Churchyards now abandoned.
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et par voldstrækninger, som er
konstateret længere nordpå. Det
drejer sig i første række om det interessante, summarisk undersøgte
og udaterede parti, som kom for
dagen 1915—16 ved Badstuegade
og Volden, da man nedrev Marcus
Bechs gård (fig. 3, c). Her konstaterede Ejler Haugsted11 en vold og
en række svære egepæle tillige med
bygningsrester, som formentlig
med rette sættes i forbindelse med
Borgporten, der blev nedrevet
1685, men bl.a. kendes fra tidlige
Århusprospekter (fig. 5 og 6)12.
For det andet har man 1938 ved
udgravninger syd for den søndre
husrække i Graven påvist rester af
en jordvold13 (fig. 3, d).
Kan man end savne den vished,
som supplerende undersøgelser må
forventes at bringe, er det da på
dette grundlag, og under iagttaelse af terrænforholdene og gadeforløbet i den gamle by, blevet den
almindelige opfattelse, at det første
Århus anlagdes på det relativt højtliggende næs, som hvælvede sig
mellem åens udløb og havet. Ud
fra beliggenhedssituationen og den
omstændighed, at volden knytter Fig. 4. Århus. Kort over byen med placeringL.afL. 1965
kasig til den allerførste bebyggelse, nonbatterier under Napoleonskrigene; formentlig
kopi af kort tegnet af J. C. Ræder 1809. Hærens arkiv.
kunne man ledes videre til den for- — Map of the town with the emplacements for batteries
canon during the Napoleonic Wars; presumably o
modning, at byens grundlæggelse, of
copy of o map drawn by J. C. Ræder 1809.
hvis primære formål turde have
været sikring og befæstelse af den
handelsmæssigt og strategisk vigtige lokalitet, skyldtes en stormands bud eller en magtfuld organisations initiativ. Et par århundreder efter voldens anlæggelse nævnes Århus som kongelev, ligesom Viby, en mils vej sydvest for
byen, var gammelt krongods og sæde for en kongsgård14, men det er ikke forDanmarks kirker, Århus amt
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Fig. 5. Prospekt af Århus by set fra nord, efter Resens atlas, ca. 1670. — Prospect of the town of Århus
seen from the north, after Resen's atlas, c. 1670.

svarligt herfra at slutte tilbage til tilstandene ved byens grundlæggelse. Vort
kendskab til samfundsforholdene i denne tidlige periode og vor viden om regeringsforholdene, for Harald samlede riget, er for ringe og usikker til at tillade
håndfaste teorier om, hvem der stod bag det betydelige foretagende, som voldarbejderne har været efter datidens forhold.
Der er ingen steder omtalt eller påvist levn af en befæstning på havsiden, og
sandsynligheden taler da også for, at byen har ligget åben mod øst; formentlig
har dog lave skrænter over brændingen tillige med pælespærringer ydet en vis
beskyttelse15. Med et omrids, der synes at have været af form som en skæv
firkant, har det ældste Århus inden for sine jordvolde optaget et areal på knap
fem hektarer; inden for det udpegede voldforløb ligger terrænet idag ca. to
meter højere end udenfor. Vi tør antage, at mod land har hovedadgangen til
byen været på vestsiden, ad en forgænger til den ovenfor nævnte Borgporten,
der åbnede sig ved pladsen, det senere Lilletorv, hvor ruterne fra oplandet
med vejen over Immervad løb sammen16. Inden for porten strakte sig Torvegaden, det senere Storetorv, hvor Peder Vognsen hen imod år 1200 påbegyndte
byggeriet af sin store teglkirke.
På det nyligt forelagte arkæologiske grundlag må det da antages, at staden Århus blev anlagt og befæstet i første del af 900-tallet; denne datering
modsiges ingenlunde af de spredte og sparsomme oplysninger, der i øvrigt foreligger om byen i sen vikingetid og tidlig middelalder17. Blandt de væsentlige
vidnesbyrd om Århus i denne periode tæller de relativt mange runesten, som
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Fig. 6. Prospekt af Århus by set fra nord, efter kopi af maleri, formentlig ca. 1640, i Den gamle By,
tidligere, i rådhuset, Århus. — Prospect of the town of Århus seen from the north, after a painting
presumably from c. 1640 in »Den gamle By«, formerly in the town-hall, Århus.

er fremdraget i byområdet18, og udmøntningsvirksomheden 1035—47 og ca.
1150—5419.
Det vil næppe kunne lykkes at fastslå, hvornår Århus blev købstad i egentlig forstand, dvs. udskilt fra Hasle (og Ning) herred(er)s område og gjort til en
selvstændig retskreds. Byens ældste, bevarede privilegier, som dog kun er en
stadfæstelse af ældre, er udstedt af Christoffer af Bayern i 144120.
Kirkehistorisk nævnes Århus første gang 948, da det i en beretning om synoden i Ingelheim hedder, at blandt andre var Reginbrand, Århus' bisp, til
stede21; og hertil beretter Adam af Bremen22, at ærkebiskop Adaldag af Bremen var den første, der indviede bisper i Danmark, nemlig Horit (Hared) for
Slesvig, Liafdag for Ribe og Reginbrand for Århus; disse bisper betroede han
tillige kirkerne på den anden side havet på Fyn, Sjælland og i Skåne. I denne
sammenhæng placerer man også en bulle af 2. januar 948 fra pave Agapitus II.
til ærkebiskoppen i Bremen og ser i denne det formelle grundlag for indvielsen
af en bisp i Århus.
Adam af Bremen skriver videre, at rygtet siger, at bispesædet i Århus blev
nedlagt 988, ved Adaldags død23.
På Svend Estridsens tid, formentlig 1060—65, foretog man en ny stiftsinddeling i Jylland, og ved denne lejlighed blev der atter indviet en bisp i Århus;
som den første nævnes Christian, der 1070 deltog i kongens togt mod England24.
Ægtheden af enkelte af disse meddelelser er blevet betvivlet, og tolkningen
af de fåmælte kilder er selvsagt behæftet med den største usikkerhed, hvad den
4*
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standende diskussion da også viser25. Kun få kendsgerninger lader sig med
rimelig sikkerhed udskille af Århus' ældre kirkehistorie. Med hensyn til den
første bispetid antager man, at Reginbrand og hans eventuelle efterfølgere som
forudsætning for deres virksomhed, der sikkert overvejende har været af missionerende art, har haft en kirke; i det mindste har en kirke været planlagt26.
Når det imidlertid erindres, at der ikke foreligger efterretninger om, hvorvidt
Reginbrand overhovedet har været i Århus, vil det indses, at denne byens første kristne kultbygning hviler på et spinkelt grundlag. De privilegier, som kejserne Otto den Store og Otto III. henholdsvis 965 og 988 gav ærkebispen i
Bremen27, lader dog antage, at der virkelig blev opført en kirke, men det er
problematisk at sætte denne bygning i forbindelse med Roskildekrønikens
tvivlsomme overlevering om, at kong Frode opførte en Trefoldighedskirke i
Århus28. Selv om fortællingen om Frodes kirkebyggeri må henvises til sagnenes verden, kan den muligvis indeholde det sandfærdige træk, at den første
kirke i Århus var viet den hellige Trefoldighed29.
Adam af Bremen beretter videre, at Harald Hårderåde samtidig med plyndringen af Hedeby - - som almindeligt antages at have fundet sted omkring
1050 — hærgede alle danernes kyster med ild og sværd, og dengang blev kirken i Århus stukket i brand30. Hos Saxo er overleveret31, at Århus døjede
overmåde ondt af sørøveranfald, men her nævnes ikke nogen kirkeødelæggelse.
Kilderne til Århus' historie i 1000-tallet flyder således meget sparsomt, og
den kirke, som Harald siges at have afbrændt, er ikke omtalt andre steder;
den er følgelig hverken identificeret eller lokaliseret, men efter undersøgelserne
og genopbygningen af den fornylig genfundne krypt under Vor Frue kirke (fig.
3, 2; fig. 8, 2) har man søgt at sætte de to kirker i indbyrdes relation. Krypten tilhører klosterkirkens forgænger, S. Nicolai kirke, der i Hellig Niels' levnedsskildring nævnes som Århus' første domkirke, og på bygningsarkæologiske
kriterier er det den gængse opfattelse, at krypten skal henføres til perioden
efter midten af 1000-tallet32. Tidsmæssigt ligger således den formodning nær,
at opførelsen af frådstenskirken med den treskibede, hvælvede krypt har taget sin begyndelse efter og været foranlediget af forgængerens formodede ødelæggelse ved det norske overfald på byen; men det er usikkert, om kirken fra
begyndelsen har været viet alene til S. Nicolai, og om krypten har haft sin
egen værnehelgen.
Peder Vognsen, der sad på Århus bispestol 1191—1204, havde påbegyndt
opførelsen af en ny domkirke og havde hertil oprettet seks præbender33; 1203,
da en del af kirken åbenbart var taget i brug (sml. p. 64), overdrog han den
bl.a. adskillige ejendomme til kannikernes fællesbord og til de enkelte præbender. I det tilhørende gavebrev af 14. november34 opregnes bispens store
donation, hvoraf følgende har interesse i forbindelse med kirkerne i byen:
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Fig. 7. Århus by set fra nordvest, efter maleri ca. 1700 i Den gamle By, Århus. — The town seen from
the north-west, after a painting from c. 1700 in »Den gamle By«, Århus.

S. Olavs kirke i Århus og jorden i Sprakælychi, S. Nicolai kirke, den hellige
jomfrus kirke og Tulistorp (ecclesia sancti Olaui de Arus et terra in Sprakælychi. ecclesia sancti Nicholai, ecclesia beate uirginis et Tulistorp).
Der kan næppe være tvivl om, at alle tre kirker har ligget i det århusianske
område; lokaliteten Sprakælychi eller Sprageløkke unddrager sig foreløbig nærmere bestemmelse, men da den anføres i sammenhæng med S. Olufs kirke,
har den måske befundet sig i nærheden af denne. Tulistorp eller Tulstrup kan
formentlig identificeres med et stykke jord, senere kaldet Marquards løkke,
der lå vest for det gamle Århus35.
S. Olufs eller S. Olai kirke, der blev ødelagt og nedrevet efter reformationen,
nævnes første gang i denne kilde; om dens beliggenhed råder ikke tvivl, idet
kirken kan følges ned i tiden, og rester af bygningen er efter udgravning 1947—
48 frilagt inden for S. Olufs kirkegård mellem Mejlgade og Havnegade, nord
for den oprindelige bykerne (fig. 3, 4). Ved udgravningen, der endnu ikke er
publiceret36, fremdrog man rester af frådstenskvadre; dette byggeemne sandsynliggør, at kirken skal dateres ret tidligt, måske omkring år 1100, hvilket
kan samstemme med, at dyrkelsen af Hellig Olav tidligt vandt indpas i
Danmark37.
Den S. Nicolai eller Niels' kirke, som dernæst nævnes i Peder Vognsens diplom, må være identisk med den ovenfor omtalte frådstenskirke ved Vestergade, hvoraf rester af nordmuren og krypten er i behold i den nuværende
klosterkirke (fig. 3, 2; 8, 2).
Mariekirken, som Peder Vognsen også overdrog sin domkirke, er det der-
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imod ikke endnu lykkedes at bestemme eller placere. Idet den anføres sammen
med Tulstrup, og da denne lokalitet antagelig skal findes vest for byen, er det
nærliggende at søge Frue kirke i samme område; muligvis kan kirken sættes i
forbindelse med den fra senere tider kendte kirkegård ved Århus mølle (fig. 3,
9). Andre middelalderlige overleveringer om en Frue kirke gør imidlertid identifikationen vanskelig, sml. nedenfor.
Tilsyneladende fremgår det af bispens gavebrev, at ved år 1200 fandtes i
Århus mindst tre kirker; de bevarede rester oplyser, at mindst to af disse har
været stenbygninger, og endda er S. Nicolai kirke med sin fornemme krypt
arkitekturhistorisk bemærkelsesværdig. Den arkæologiske situation og den
magre, usikre skriftlige overlevering udelukker dog ikke den mulighed, at Nicolai kirke og Mariekirken, som anføres efter hinanden i Vognsens diplom, som
selvstændige institutioner har været huset i samme bygning. Af fortællingen
om den folkelige helgen Niels, søn af kong Knud III. Magnussen, og hans
død og begravelse 1180 (sml. p. 61) fremgår yderligere, at ved denne tid, før
byggeriet af S. Clemens kirke tog sin begyndelse, eksisterede i Århus tillige »et
trækapel ved havet«. Kapellets beliggenhed er omtvistet38, men sandsynligheden
taler for, at bygningen, hvoraf ingen levn kendes, har været rejst, hvor domkirken nu ligger eller i nærmeste nærhed heraf (fig. 3, 1; 8, 1).
I de første årtier af 1200-tallet er opførelsen af stiftets nye domkirke, viet de
søfarendes helgen S. Clemens, i fuld gang (fig. 3, i; 8, i; sml. p. 63ff.), og i
denne periode er der da antagelig fire kirker i Århus. Det er usikkert, om
nogen af de fra en senere tid kendte kirker i byen kan føres tilbage til denne
periode; samtidig er det bemærkelsesværdigt, at domkirken rejser sig ved
torvet, centralt i den voldkransede havnestad, mens de ældre, i gavebrevet
nævnte kirker ligger uden for befæstningen39.
Fra den efterfølgende tid og indtil reformationen kendes en række andre
gejstlige stiftelser, kapeller og kirker; de skal kortelig anføres her i byoversigten, mens den nærmere redegørelse for de sine steder ret spegede omstændigheder vil findes for hver enkelt kirke i den historiske indledning til vedkommende beskrivelse.
I tiden mellem 1222 og 1246 kom dominikanerne til byen, hvor de fik overFig. 8. Kort over Århus by, tegnet af TF og KdeFL. Kommunegrænsen er angivet med prikket linie;
uden for kortet, i den nordlige bydel, ligger Skejby og Lisbjerg kirker. De øvrige, eksisterende kirker er:
1. S. Clemens kirke, Århus domkirke. 2. Vor Frue kirke med kryptkirken. Klosterkirken. 3. S. Pauls
kirke. 4. S. Johannes kirke. 5. S. Lukas kirke. 6. S. Markus kirke. 7. Christianskirken. 8. Møllevangskirken. 9. Langenæskirken. 10. Valgmenighedskirken (fra 1. februar 1968: Apostolisk kirke). 11. S.
Knuds kirke. A. †Assistens eller Søndre kirkegård. B. Nordre kirkegård. C. Vestre kirkegård.
Map of modern Århus, the municipal boundary indicated by a broken line. On the map are included the
existing churches (1—11), churchyards (A—C), while the churches belonging to the villages of Skejby and
Lisbjerg incorporated into the town in 1962 are outside the area shown.
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ladt S. Nicolai kirke; med tiden blev kirken stærkt ombygget, og et kloster
tilføjet på nordsiden (fig. 3, 2; 8, 2)40.
Vest for dette sortebrødrekloster lå S. Karens gård, der var byens spedalskhedshospital og antagelig stammer fra første halvdel af 1200-tallet (fig. 3, 7)41.
Bygningerne forsvandt efter hospitalets nedlæggelse ved reformationen.
Ved Immervad, hvor tidligere Basballernes gård strakte sig, og hvor nu
Magasins varehus ligger (fig. 3, 8), var bygget et Helligåndshus, der omtales
første gang i domkapitlets jordebog ca. 131542, og hvis kapel utvivlsomt er den
Helligåndskirke, som blev betænkt i et testamente 132243. 1537 blev kapellet
kongelig ejendom, og det er formentlig i årene herefter, at bygningerne omdannes og forsvinder44.
Der er bevaret to breve, som nævner et Hellig Kors kapel. Det ene er fra
1485, og heri tilstår to kardinaler dem, der på bestemte dage besøgte det Hellig Kors kapel, der ligger på Vor Frue kirkegård, 100 dages aflad45; det andet
brev er fra kong Hans 150346, hvori han giver magistraten i Århus tilladelse
til at råde og regere det Hellig Kors kapel, der lå norden uden for byen, og
som de selv havde bygget på kronens og byens jord. Det er ikke afklaret, hvorvidt disse to breve omhandler det samme kapel, ligesom spørgsmålet om en
eventuel forbindelse mellem den nævnte Vor Frue kirkegård og den ovenfor,
i Peder Vognsens donation nævnte Vor Frue kirke, ikke er løst. På grundlag
af Kong Hans' skrivelse tør vi imidlertid antage eksistensen af et Hellig Kors
kapel ved Århus47.
På Brobjerget syd for åen lå et S. Jørgens kapel, der foruden til denne helgen var viet S. Knud konge og S. Knud hertug; biskop Jens Iversen Lange
(1449—82) skænkede kapellet til karmelitterordenen, der her rejste et kloster
(fig. 3, s)48. Klosteret, der var viet til Jomfru Marie, fungerede indtil 1531,
da det »for nogle mærkelige årsagers skyld« overgik til bispestolen49. Kort efter
reformationen forsvandt bygningerne50, men ved gravearbejder i området mellem Frederiksgade (tidligere Brobjerggade) og Christiansgade og ved systematiske undersøgelser i nyeste tid har man fastslået beliggenheden og hovedtræk
af kompleksets plan51.
Det er usikkert, om der i det middelalderlige Århus har eksisteret andre kirkelige institutioner med egen bygning; man kan tænke sig, at der i den store
bispegård nord for domkirken (fig. 20, 1) har været indrettet et kapel, men
herom foreligger ingen efterretninger.
Derimod véd relativt sene og overvejende tvivlsomme kilder at berette om
et Franciskanerkloster, et Karteuserkloster, en S. Gertruds gård og kapel, et
S. Annæ kapel, samt et S.Jørgens hus52. Disse anlæg kendes i øvrigt ikke;
måske foreligger enkelte sammenblandinger, men intet vidnesbyrd støtter en
formodning om nævnte institutioners selvstændige eksistens i Århus.
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Efter reformationen fik dominikanernes klosterkirke navn efter jomfru
Maria, og klosterlængerne blev ved kgl. resolution af 12. november 1541 skænket og omdannet til almindeligt hospital for Horsens, Randers og Århus. I
kompleksets nordøsthjørne blev hospitalskirken indrettet (fig. 3, 6); den var i
funktion indtil 1878/79, da hospitalet som led i omdannelse til stiftelse for ældre mennesker (fundatser 1856 og 1879) vederfaredes en kraftig ombygning.
Samtidig blev en hal i vestfløjen, formentlig den oprindelige kapitelsal, indrettet til kirke53 (fig. 3, 3).
Med udgangen af 1500-tallet eksisterede i Århus af kirker i brug kun domkirken og de to i klosterkomplekset i Vestergade; disse kirker har uden tvivl
nemt kunnet rumme og betjene de menigheder, der søgte dem, hvorimod det
omvendt kneb at skaffe kapital til kirkebygningernes vedligeholdelse. Mens
Århus øjensynligt i den tidlige middelalder havde været en by af første rang i
riget, bevarede den vel senere i perioden en agtværdig position som sæde for
en magtfuld bispestol54, men efter reformationen ændredes kårene. Pest og adskillige alvorlige brande hjemsøgte tillige byen i 1500-tallet55, og efter svenskekrigenes hærgen ved midten af det 17. århundrede forarmedes indbyggerne, og
deres tal sank betragteligt56. Det er symptomatisk, at hovedparten af de håndværkere, der i nyere tid giver tilbud eller udfører reparationer på domkirken,
kommer fra andre byer, undertiden endda helt fra København.
Århus' situation ændres først omkring midten af forrige århundrede ved
samvirke mellem flere faktorer. Anlæggelse af industrivirksomheder og opsving i handel og søfart i samspil med den almindelige udvikling i landet er
vel de mest fremtrædende årsager til den vækst, Århus har undergået i de
sidste menneskealdre.
Ekspansionen har naturligvis også udtrykt sig i de kirkelige forhold; det
øgede indbyggertal medførte anlæggelse af nye kirkegårde, hvoraf den første
(1818) var den senere sløjfede Assistens eller Søndre kirkegård ved Frederiksport (fig. 3, 10; 8, A); 1876 fulgte Nordre kirkegård (fig. 8 B) og 1927 Vestre
kirkegård ved Viborgvej (fig. 8, C). Sidst i forrige århundrede indledtes udskillelsen af nye, selvstændige sogne med opførelse af egne kirker, og siden da er
i Århus og forstæder rejst en række kirker, hvoraf flere er udgået af offentlige
arkitektkonkurrencer, og adskillige ikke er uden arkitektonisk interesse. Den
første kirkebygning fra denne nyeste tid er S. Pauls kirke for enden af M. P.
Bruuns gade (fig. 8, 3), opført 1884—87, dernæst følger S. Johannes kirke ved
Aldersrovej (fig. 8, 4), opført 1902—05. Med stiftelsen af Århus kirkefond
1907 blev byggeriet organiseret, og adskillige nybygninger er rejst i de 60 år,
som er forløbet siden oprettelsen57 (fig. 8, 5-9), og to er planlagt i Christians sogn.
En konsekvens af Århus' vækst er indlemmelse af omegnskommuner; af betydning i kirkelig henseende er her den kgl. resolution af 19. februar 1962,
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hvorved bl.a. Skejby og Lisbjerg sogne blev tilsluttet købstadskommunen. I
hvert af disse sogne ligger en middelalderlig kirke.
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A. Fritz o. 1870

Fig. 9. Århus. Domkirken set fra Lilletorv gennem Borgportens snævring. — The cathedral seen from
the square Lilletorv through the narrow street Borgporten, where a gate tower existed until 1685.

ÅRHUS DOMKIRKE
† TRÆKAPEL
Sandsynligheden taler for, at der, hvor domkirken nu rejser sig eller i nærheden heraf, tidligere lå et kapel af træ. Vi er ad arkæologisk vej uden kendskab til den formodede bygning, og dens eventuelle forbindelse med de tidlige
kilders ikke lokaliserede kirker i byen står foreløbig hen. Dette »trækapel ved
havet«, som nævnes i legenden om den folkelige helgen Niels, spiller en rolle i
diskussionen om det ældste Århus og byens domkirke(r)1, sml. ovenfor p. 52.
I Niels' levnedsbeskrivelse, der kun er et par generationer yngre end hans
død 1180, fortælles, at Niels ønskede at blive begravet i trækapellet ved havet,
det kapel, som bisp Peder [Vognsen] senere med pave Innocens III.s tilladelse
gjorde til domkirke og indviede til den hellige Clemens. Legendens her gengivne
ordlyd kan sammenholdes med pave Celestin III.s bulle af 23. april 1197, der
meddeler bisp Peders beslutning om at opføre domkirken - som i hans forgængeres tid kun var bygget af træ - af sten, og samtidig opfordrer menigheden
i Danmark til at ofre rigelige kærlighedsgaver, så kirken hurtigt kan rejses.
I overvejelserne om kapellet kan det ikke undre, at det pavelige kancelli,
som er uden legendens lokalkendskab, går ud fra, at den træbygning, som Peder
Vognsen vil ombygge i sten, er identisk med byens gamle domkirke (sml. p. 52).
Levnedsbeskrivelsen beretter videre, at biskop Svend (1165-91), Vognsens forgænger og Niels' samtidige, ønskede at få den hellige mand jordfæstet »ikke i
det lille trækapel, men i S. Nicolaus' kirke, som dengang var domkirke«.
Øjensynligt har bispen naturligt nok ønsket, at domkirken skulle nyde fordel
af Niels' folkelige ry, som tiltrak mange fromme og syge mennesker og deres
offergaver, og med den forventede kanonisering ville strømmen øges. Ifølge
legenden måtte Svend imidlertid give afkald på sit forsæt på grund af de jærtegn, der indtraf ved Niels' grav.
At den ovenfor nævnte bulles trækirke er identisk med Hellig Niels' trækapel,
kunne synes at fremgå af et brev, udstedt af Århusbispen Ebbe (1215—24) med
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stadfæstelse af pave Honorius III. den 31. januar 12172. Til fordel for kirkens
byggefond giver bispen i brevet afkald på sin del af de offergaver, som med
henblik på S. Niels skænkes domkirken, og som hans forgængere sædvanligvis
havde oppebåret3. Man kan med rimelighed antage, at disse offergaver var
skænket domkirken, netop fordi denne var rejst på det sted, hvor Hellig Niels'
grav fandtes.
Peder Vognsen må have betænkt mange omstændigheder som led i sine
overvejelser omkring nybygning af domkirken i Århus; ved valget af placering
har offergaverne til Hellig Niels sikkert spillet en rolle. Tillige med bispens
ønske om at give et håndgribeligt udtryk for kirkens nu fastetablerede, stærke
position i by og samfund, har der formentlig foreligget økonomiske betragtninger og grundspekulationer, som kildernes tavshed imidlertid forholder os
kendskab til4.
Løsrevet fra kilderne er den langt yngre tradition om trækirkens opførelse på
bakken ved stranden under biskop Ulkild (o. 1102), og S. Clemens-relikviernes
overførelse herfra til Peder Vognsens domkirke. Denne opfattelse er først
fremført 1604 af Arild Huitfeldt og videregivet af Hans Rhumann og Erik
Pontoppidan, der sammenkæder Huitfeldts beretning med lokaliteten Saxhøj;
denne tradition er atter optegnet i J. M. Thieles folkesagn5.
Det siges i Hellig Niels' levned, at kapellet, hvori han blev begravet, var
rejst ved en kilde. Der vides intet nærmere om denne kilde, ligesom der ikke
omtales kilder i forbindelse med den nuværende domkirke. Her er heller ikke
konstateret nogen brønd.

Carl Stenders forlag 1964

Fig. 10. Århus. Domkirken og dens nærmeste omgivelser set fra sydvest. — The cathedral and its
nearest environs seen from the south-west.

S.CLEMENS KIRKE
Som omtalt i den indledende oversigt over Århus og dens kirker fremgår det
af beretningen om kirkemødet i Ingelheim 948, at Århus dengang var bispesæde, hvilket forudsætter, at man påtænkte at bygge eller havde bygget en
kirke i byen. I privilegier, som kejseren 965 og 988 gav ærkebispen af Bremen,
nævnes det da også, at der var opført en kirke i Århus. Denne byens ældste
kirke, der formentlig brændte, da Harald Hårderåde omkring 1050 hærgede
Danmarks kyster, kan have ligget på den nuværende domkirkes grund, i den
del af byen, hvor man har fundet de ældste spor af bebyggelse. Den domkirke,
som rejstes i 1000-tallet efter den første kirkes brand, var imidlertid ikke opført
her, men på det sted, hvor nu Vor Frue kirke ligger. På den nuværende domkirkes plads stod i slutningen af 1100-tallet antagelig kun det trækapel, hvor
Hellig Niels efter eget ønske blev begravet 11806.
Efter Svends død 1191 fulgte Peder Vognsen ham på Århus' bispestol; på
mødrene side var Peder af Hvidernes æt. Det ses af hans, hans brødres og efterfølgeres gavebreve, at slægten ejede meget gods på egnen omkring Århus og
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andre steder i Østjylland. Peder Vognsen påbegyndte opførelsen af den nuværende domkirke; medvirkende i valget af byggeplads har utvivlsomt været,
at Hellig Niels, som ovenfor omtalt, formentlig var begravet på dette sted, og
at en helgens grav ville være et vigtigt aktiv for den nye kirke.
Første gang planerne om kirkens opførelse nævnes er 1195, da Peder Vognsen
skænkede præsteskabet sin bogsamling7. To år senere udstedte paven den 23.
april et brev, som eftergav dem, der efter evne ydede bidrag til kirkens opførelse, 40 dages kirkebod8, og samme dag bekræftede han biskoppens beslutning om at oprette præbender for seks kanniker ved den nye domkirke9. Et
brev af 14. november 1203 fra Peder Vognsen vidner om, at kirken på dette
tidspunkt er i funktion, idet han testamenterede gods til kannikernes fællesbord og de enkelte præbender, samt gods, for hvis afkastning der kunne købes
»lys, røgelse og nødvendighedsartikler til klokkerne«10 (sml. ovenfor p. 52).
Det var allerede 1195 bestemt, at stiftets nye domkirke skulle indvies til
S. Clemens, de søfarendes beskytter, der ellers navnlig dyrkedes i England11.
Måske var det trækapel, domkirken formentlig afløste, indviet til S. Clemens12.
Imidlertid er intet sikkert overleveret om tidspunktet for overførelse af S. Clemens relikvier til domkirken, men det skal bemærkes, at biskop Tyge i anden
halvdel af 1200-tallet fra Rom fremskaffede en afskrift af S. Clemens' vita, og
at han på grundlag heraf forfattede en redaktion af denne helgens »historie«.
Endvidere nævnes det i samme kilde13, at bispen erhvervede den nævnte afskrift
»cum multis reliquiis« (sammen med mange relikvier); måske har nogle af disse
været af domkirkens værnehelgen14.
Fund af helgengrav eller relikvier er ikke omtalt i nyere tid, da man rimeligvis er veget tilbage for en undersøgelse af alterbordet, som dækkes af en stor
gravstensplade over biskop Jens Assersen, død 1306. S. Clemens er imidlertid
på mangfoldige måder i afbildning og omtale tilknyttet domkirken (sml. altre,
p. 76). På bispeseglaftrykket fra 1302 (gengivet på titelbladet) ses helgenens
attribut, ankeret, mens selve helgenbilledet er anvendt af senere bisper, Bo
Mogensen (1395—1424), Ulrik Stygge (1424—49), Jens Iversen Lange (144982) og Ejler Madsen Bølle (1482—91)15. Jens Iversen er den af bisperne, der i
domkirken flittigst har henvist til værnehelgenen (våben på tårnets vestfaçade,
højaltertavlen 1479, messehagel, døbefont 1481), mens Niels Clausen (1491—
1520) har ladet ham omtale på korskabene 1508, samt afbilde på en korkåbe.
Desuden kan anføres, at S. Clemens er gengivet i kalkmalerier på korsskæringshvælvet og på søndre korsarms vestvæg, og at den lille messinghånd ved
prædikestolen holder hans anker.
Peder Vognsen døde 1204; hans broder og efterfølger Skjalm overdrog domkirkens byggefond (fabrica) noget jordegods til gengæld for en afgift, der hidrørte fra gaver til kirken, og som han efter kapitlets fremstilling af sagen uret-

HISTORISK INDLEDNING

65

mæssigt havde tilegnet sig16. En tredie broder af Peder Vognsen, Ebbe, der
1215 efterfulgte Skjalm som biskop i Århus, oppebar som sine forgængere en del
af de offergaver, som blev skænket domkirken af dem, der besøgte Hellig Niels'
grav. Da der var brug for mange penge til kirkens opførelse, gav han afkald
på sin part af disse offergaver og aftalte med kapitlet, at to trediedele skulle
tilfalde byggefondet, medens kannikerne skulle modtage resten17; pave Honorius III. stadfæstede 1217 den del af ordningen, som gjaldt kannikernes trediedel18.
Efter hvad Huitfeldt og Peder Olsen beretter, havde kongen også tilholdt sig
(en del af) offergaverne til Hellig Niels — muligvis i (sin) egenskab af patron
for det kapel, hvori denne hans slægtning var begravet. Disse indkomster skal
kongen have givet afkald på under togtet til Estland 121919. Også på anden vis
ydede kongerne deres bidrag til domkirkens bygning; det må nemlig formodes,
at domkapitlets skattefrihedsprivilegier også omfattede byggefondets jordegods. Endelig er det ikke udelukket, at det mageskiftebrev, hvorved kongen
overlod domkirkens byggefond Tunø til vederlag for gods, biskop Skjalm havde
overdraget byggefondet20, delvis er et gavebrev.
Som ovenfor omtalt eftergav pave Celestin III. 1197 dem, der bidrog til domkirkens bygning, 40 dages kirkebod. Et ganske lignende brev er udstedt af
Innocens IV. 125421. Desuden omtaler Århusbogen Celestin III.s og hans efterfølger Innocens III.s opfordringer til menigheden om at skænke bidrag til
byggefondet, samt Innocens III.s og Innocens IV.s breve om 40 dages aflad i
fem år22. Det er dog muligt, at disse breve medindbefatter de to førstnævnte.
Innocens IV.s brev 1254 viser, at byggearbejdet ved domkirken ikke var afsluttet på denne tid. Som det skal omtales nedenfor i beskrivelsen, godtgør de
bygningsarkæologiske forhold, at kirken på vanlig middelalderlig vis er påbegyndt i østenden, mens langhuset, der bl.a. karakteriseres ved ændrede
vinduesformer og farvede, glaserede tegl, er et senere afsnit. Omstændighederne
lader formode, at højkirkebyggeriet har stået på i 1200-tallets anden halvdel.
Når det videre i statutterne fra biskop Esger Bondes tid (1310—25) bestemmes,
at der på offerdagene i alle stiftets sognekirker skal samles ind til S. Clemens'
kirke23, kan det være et vidnesbyrd om, at man (endnu?) i begyndelsen af 1300
byggede på domkirken.
1330, eller nogle år før, blev Århus domkirke hærget af brand; for at sætte
bisp og kapitel i stand til at udbedre skaderne tillod Johannes XXII. dem i fem
år at oppebære overskuddet af kirketienderne i Århus stift for de afgifter, som
sædvanligt overlodes fyrster, stormænd og andre, og anvende beløbet til kirkens
reparation24.
I de statutter, bisp Peder Jensen Lodehat (1386—95) 1388 gav domkapitlet,
er der indsat bestemmelser om, at halvdelen af de bøder, som kanniker, alterDanmarks kirker, Århus amt I
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præster og korvikarer blev idømt, skulle tilfalde byggefondet, indtil kirken
var tilbørligt istandsat25. Syv år senere (1395) eftergav paven 100 dages kirkebod til dem, der på bestemte dage i de første 10 år besøgte kirken og ydede
bidrag til dens reparation26. Endelig skænkede dronning Margrethe 1407
byggefonden 1000 mark27. Alle eller nogle af disse bestræbelser på at skaffe
domkirken øgede indtægter kan stå i forbindelse med den omdannelse, som
bygningen selv er vidnesbyrd om. Ved rundgang i kirken er det evident,
at Peder Vognsens bygning i sengotisk tid er vederfaret en betydelig udvidelse
og ændring, men de skriftlige kilders oplysninger om disse store arbejder, der
overvejende er udført i løbet af 1400-tallet, er meget sparsomme. Ved kombination med de bygningsarkæologiske data og ved arkitekturhistoriske jævnføringer kan man imidlertid danne sig et relativt billede af kirkens ændringer og
udvidelser. Bo Mogensen (1395—1424) rejste i vestenden et kapel, hvori han
selv blev begravet28; på vesttårnets façade mod Storetorv ses et våben med tre
roser, der placerer i det mindste dette bygningsafsnit inden for Jens Iversen
Langes episkopat (1449—82); tværskib og kor afslører flere ombygningsfaser,
og ud fra kalkmalede årstal på hvælvene kan afslutningen af disse arbejder
henføres til 1480'erne. I sammenhæng med byggeriet blev kirken forsynet med
nyt inventar, hvoriblandt det 1775 nedrevne lektorium, der efter indskriftens
oplysning var skænket af biskop Niels Clausen (1491—1520). Beskrivelserne af
domkirkens bygning og dens inventar vil nærmere redegøre for disse forhold.
Det store spir på kirkens vesttårn var allerede 1546 så brøstfældigt, at kongen måtte give kapitlet ordre til at tage det ned, mens tømmer og bly skulle
forvares til et nyt spir29. Det bestemtes, at kgl. bygmester Morten Bussert
(† 1553) skulle forestå opsætning af et nyt spir, og at lensmanden i Skanderborg skulle skaffe det fornødne tømmer30. 1548 bad stiftslensmanden kansleren
udvirke, at kongen ydede tilskud til spirets opførelse31, og Cornelius bygmester
fik da anvisning på godt 69 læster byg, som han skulle have for bly og skifersten, utvivlsomt til domkirkespiret32; 1550 og 1551 tillod kongen kapitlet at
pantsætte gods for 3—400 daler33. Når spiret ikke kunne bygges for domkirkens
egne midler, skyldtes det, at mester Bussert havde ladet hugge tømmer til et
højt spir og ikke ville gøre det mindre34. I løbet af 1551 blev tårnets reparation
og spirets opsætning fuldført35, og 1552 fik Bussert sit honorar36.
I tiden 1586—92 måtte kongen atter bistå kapitlet med midler til kirkens vedligeholdelse og inventarets fornyelse; han tillod, at kirkens værger
indtil videre oppebar kongetienden af Malling sogn37, og 1588 skænkede han
300 daler38. Samme år blev det pålagt kirkerne på Samsø at overdrage domkirken halvdelen af de penge, som de havde i behold39, og året efter fik landsbyerne i Århus og Skanderborg len befaling om at komme domkirken til hjælp
med en fjerdedel af deres overskud40. Endelig fik kapitlet 1592 tilladelse til at
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A. Fritz o. 1870

Fig. 11. Århus. Domkirken set fra Søndergade over ålejets sænkning. -- The cathedral seen from
Søndergade across the depression of the river-bed.

sælge en kålhave og en forfalden residens41. Hovedparten af de penge, der således bragtes til veje, anvendtes til stolestader og et nyt orgel. Det af Morten
Bussert opførte spir (fig. 6) stod ligesom dets forgænger kun relativ kort tid;
90 år efter fuldførelsen slog lynet ned i tårnet, hvis træværk brændte, mens
blyet og seks klokker smeltede42. Året efter, 1643, tillod kongen kapitlet at
nøjes med en midlertidig afdækning af tårnet, da kirken ikke var så formuende, at den straks kunne lade et nyt spir opsætte43. En større udbedring fandt
sted 1664—6644, og at dømme efter de gengivelser af kirken, der foreligger fra
tiden efter istandsættelsen (sml. fig. 5 og 7), var det ved denne lejlighed, at
domkirken blev udstyret med det lave spir, som var karakteristisk for bygningen indtil V. Th. Walthers ombygning i forrige århundrede (fig. 9 og 11).
Selvsagt er dette smukke spir blevet repareret adskillige gange; der omtales
større istandsættelser 170745, 173746 og 177747.
Også domkirkens øvrige bygninger er istandsat mange gange i århundrederne siden reformationen. I regnskaber og andre arkivalier er reparationer og
udbedringer særdeles hyppige, særlig ofte har det store kompleks' blytage givet
5*
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anledning til at hidkalde håndværkere; men hovedparten af disse arbejder må
karakteriseres som almindelig vedligeholdelse. Nogle restaureringer udskiller
sig dog som større entrepriser, der har haft betydelig indflydelse på kirkens udseende. De mere afgørende ændringer har imidlertid været af negativ art, på
den måde, at en række tilbygninger er forsvundet eller alvorligt forringet. Til
gengæld har 16- og 1700-tallet's ombygninger været overensstemmende med en
samfundsstruktur og båret af arkitektoniske helhedssyn, der gav kirken ny
holdning og værdighed. Heroverfor står restaureringerne i slutningen af forrige
århundrede og begyndelsen af dette, der har været baseret på forskellige forestillinger om at gengive kirken dens oprindelige former.
Fra 1600-tallet foreligger vidnesbyrd om større reparationer i 20'rne og
90'erne; det er ved sidstnævnte tid, at østkapellernes apsider fjernes. Under
svenskekrigene 1627—59 led by og domkirke hårdt under indkvarteringer,
brandskatning, plyndring etc.48. 1658 måtte domkapitlet betale den svenske
hestgardeoberst C. O. von Königsmarck for et salvegarde, et beskærmelsesbrev, for kapitlets gods og bønder49. Svenskere og polakker blev i disse år begravet i domkirken eller dens kirkegård uden betaling, hvilket grev Konigsmarck dog gengældte ved at skænke noget altertøj50. Af større istandsættelser
i 1700-tallet og senere skal først nævnes de omfattende ændringer 1743, da et
intimt samvirke mellem kirkeværgen og murermester N. H. Rieman fra Skive
resulterede bl.a. i nedrivning af trappetårnet på nordre korsarms gavl, nye
portaler ved kirkens tre hovedindgange samt opmuring af svungne gavle.
Den næste store restaurering fandt sted 1775—78; arbejdet blev finansieret
bl.a. ved kollekter i Danmark og Norge, og ved at hver kirke i Danmark ydede
et bidrag51. Det var først tanken, at arkitekten Hans Næss (1723—95) skulle
forestå restaureringen, og han udarbejdede et forslag, der i nogen grad blev
fulgt og bl.a. indeholdt nedrivning af den øvre etage på søndre tårnkapel.
Næss fandt ubetinget støtte hos bl.a. overbygningsdirektør Harsdorfr, men
manipulationer på lokalt plan var medvirkende til, at det omfattende arbejde
overgik til kgl. bygningsinspektør Christian Joseph Zuber (1736—1802); efter
offentlig licitation blev Anders Westergaard og Anders Kruuse hovedentreprenører52.
I et af sine breve fremhæver C. F. Harsdorff, at domkirkens istandsættelse
burde være af bevarende art. Det vellykkede resultat af Næss' og Zubers ombygning (sml. fig. 9) stod knap 100 år. 1867 skred man atter til en hovedistandsættelse af bygningen, men på denne tid var de kunstneriske signaler
ændret; nu var det en uafklaret form for tilbageføring til kirkens gotiske skikkelse, man tilstræbte. I denne restaurerings indledende faser havde Høyen,
Bindesbøll, Meldahl, Herholt, Dahlerup og Nebelong deltaget, men gennemførelsen og ledelsen på stedet blev overdraget kgl. bygningsinspektør V. Th. Wal-
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ther (1819—92). Arbejdet varede fra 1867 til 1882, og blandt de mere fremtrædende resultater bør nævnes, at barokportalerne forsvandt og blev erstattet af
nygotiske, mens tårnet fik gavle til alle fire sider og højt spir, samt at de to
nedrevne apsider blev rekonstrueret53.
Under en storm 1822 blæste det nordlige kortårns lanternespir ned, og begge
tårne blev da af skibsbygger B. Bonnesen forsynet med de særprægede, løgformede toppe, der kendes fra ældre fotografier (sml. fig. 11); ved Walthers
restaurering af kirken blev de nuværende spir sat op.
Straks fra færdiggørelsen herskede utilfredshed med Walthers afslutning på
kirkens store vesttårn, og dette sammen med andre forhold medførte, at efterfølgeren som bygningsinspektør, Hack Kampmann (1856—1920), der 1902
efter H. V. Ahlmann (1852—1928) overtog tilsynet med domkirken, foruden
en istandsættelse af det nordre østkapel, gik i gang med en grundig undersøgelse af bygningen som forberedelse til en ny, tilbageførende restaurering. Undersøgelsen blev i alt væsentlig foretaget af arkitekten Johannes Frederiksen,
som 1908—15 udførte det fornemme opmålingssæt på 23 blade, hvoraf hovedparten for første gang offentliggøres af Danmarks Kirker.
Det blev Kampmanns efterfølger som domkirkearkitekt, Mogens Clemmensen (1885—1943), der fra 1921 i praksis kom til at tage vare på ombygningerne i kirken; ved denne lejlighed blev bl.a. tværskibets og korets gavle atter
forsynet med kamtakker, og trappetårnet på korsarmsgavlen blev rekonstrueret. Endelig forhøjedes vesttårnet, og under delvis benyttelse af tømmerværket fra Walthers tid fik det et endnu højere spir. Også i kirkens indre foretog
Mogens Clemmensen en del ændringer og tilføjelser.
Siden man i begyndelsen af forrige århundrede ophørte med at benytte domkirkegården til begravelser, er området omkring kirken gradvis ændret. Største delen af de omkringliggende bygninger, som på lykkelig måde kransede
S. Clemens' katedral, er fjernet, og terrænet er tid efter anden afgravet. Den
første større regulering med sænkning af niveauet lod Walther foretage 1872
samtidig med kirkens restaurering; den næste ordning af arealerne fandt sted
1917 med Bispetorvets anlæggelse 1918—21.
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Fig. 12. Århus. Kødtorvet og den østre ende af Storetorv med rådhuset og domkirken 1848. Privateje. — Kødtorvet (the meat market) and the east end of Storetorv (the great market) with the town-hall and
the cathedral 1848.

TRÆK AF DOMKIRKENS FORVALTNING
I året 1197 stadfæstede paven som omtalt p. 64 biskop Peder Vognsens
indstiftelse
af
seks præbender til de første kanniker ved domkirken54. 1266 oprettedes et
kantorembede
af biskop Tyge, der ville »genskabe gudstjenestens tidligere høje ry«. Det var
kantorens
opgave at styre gudstjenesten, sørge for den nødvendige ringning,
korbogerne,
altrenes
kalke og kirkeprydelser samt se til, at vikarerne var iført rene og pæne
korskjorter
og
-kapper. Kantorens plads »i det østlige kor« var næst efter ærkedegnen,
og
ved
ofring
efter domprovsten55.
1427 var domkapitlet vokset til tre prælaturer og ti kanonikater, hvis
indehavere
havde
andel i fællesbordet, samt seks, hvis indehavere ikke havde
bordpræbender,
foruden
tre,
der rådede over administrationspræbender56. Efter Ulrik Stygges (1424—49)
reorganisering af kapitlet 1427 blev der ikke oprettet nye prælaturer eller
kanonikater.
Foruden
prælater og kanniker bestod domkirkens præsteskab af lige så mange
korvikarer
og
af
præsterne ved kirkens sidealtre, de såkaldte evige vikarer.
Efter reformationen beslaglagde kongen bispegodset, men lod
domkapitlet
og
dets
præbender bestå. Et af kapitlets kannikepræbender, præbendet Lime,
tillagdes
1544
det
lektorat i teologi, som var oprettet ved domkirken i henhold til
kirkeordinansens
bestemmelser57. Som omtalt p. 78 var domkirkens sognealter siden 1388 annekteret
et
andet
kannikepræbende, sakristanens. Det var derfor naturligt, at domkirkens
sognepræst
beholdt dette præbende efter reformationen. Alle de andre præbender og
vikariater,
der

ikke blev givet tilbage til stifternes arvinger, blev perpetueret andre
kirkers
præstekald, katedralskolens rektorat og stiftsskriverens embede, eller de blev
forlenet
bort
til
forskellige personer.
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Efter at S. Olufs kirke var nedlagt 1548, blev dens menighed henvist til
domkirken,
hvor hvert sogns præst prædikede til højmesse hveranden søndag. Da de to
præster
ikke
kunne enes om indtægterne, bestemte kongen 162558, at S. Olufs sogn skulle
indlemmes
i
domsognet,59og at den længstlevende af de to compastores skulle være
sognepræst .
Det bestemtes i de statutter, som under Peder Jensen Lodehats episkopat
(1386—95)
blev gældende for kapitlet, at to kanniker, hvoraf den ene var
sognealterets
præst60,
skulle være domkirkens værger. Een gang årligt, nemlig dagen efter det
almindelige
kapitel, der holdtes den næste ugedag efter korsets ophøjelse (14.
september),
skulle
de
aflægge regnskab for biskop og kapitel61. I statutterne læses endvidere, at
kirken
var
undergivet biskoppens tilsyn og ikke som ved Roskilde domkirke blot
forvaltet
af
kapitlet62.
Til de hverv, der påhvilede Århus kapitel i tiden efter 1536, hørte
bestyrelsen
af
stiftets domkirke. I nogle udaterede statutter, som udtrykkelig angives at
være
renset
for alt, der smagte af pavekirkens surdejg, gentages den gamle
bestemmelse
om,
at
to
kanniker skulle være værger for domkirken, og det fastsættes, at de
hvert
år
på
den
fjerde 63
dag efter pinse skal aflægge kapitlet regnskab for deres bestyrelse af
kirken .
Af
domkapitlets tegnebog 1652—6764 fremgår, at kapitlets residerende
medlemmer,
til
hvilke biskoppen65 hørte siden 162166, hvert andet år af deres midte valgte to
kirkeværger
for de kommende to år. Værgerne, der fungerede skiftevis et år ad
gangen,
modtog
kirkens indtægter og afholdt de normale udgifter, mens alle større
ekstraordinære
udbetalinger først skulle godkendes af kapitlet. 67
1634 udnævnte kongen to kommissarier , der skulle undersøge
forskellige
uheldige
forhold ved domkirkens administration, som byens borgerskab havde
påtalt
i
forbindelse med istandsættelsen i 1620'rne. Resultatet af undersøgelsen blev
et
kongebrev
1636, der bl.a. pålagde kapitlet ulønnet at varetage forretningerne som
kirkens
værge
og
forbød det at holde en lønnet foged for dens jordegods68.
En halv snes år senere begynder den ældste bevarede regnskabsbog for
domkirken69.
Det fremgår af denne bog, at kirkens visse indtægter bestod af landgilden
af
kirkens
jordegods og de faste afgifter, der svaredes af enkelte vikarier og af corporis
Christi- 70
præbendet .
Til de uvisse indtægter henregnede man renterne af udlånte penge,
stedsmål,
der
blev
svaret af kirkens fæstere, testamentariske gaver, offergaver og gaver, der
blev
lagt
i
kirkens blok, betaling for gravsteder og ringning med kirkens klokker
samt
udlån
af
alterlys til ligstuer; desuden leje af kirkens stolestader og
engangsunderstøttelser,
der
blev bevilget af kongen. Herhen hørte tillige midlertidige ydelser, der
blev
svaret
af
andre kirker eller af gejstligheden.

Efter enevældens indførelse fik adel, præsteskab og borgerstand, men
ikke
kapitlerne,
deres privilegier stadfæstet. Da det tilmed blev overladt til den
borgerlige
stand
at
taksere gejstligheden og graduerede personer i købstæderne, blev
kannikerne
i
Århus
urolige og korresponderede med forskellige fremstående mænd og andre
kapitler
om
en
henvendelse til kongen, som imidlertid ikke blev til noget71 . Det viste
sig,
at
kannikernes ængstelse ikke var ubegrundet. Ved to forordninger af 25. januar
1666
fratog
Frederik III. kannikerne deres jura patronatus og birkerettigheder og
løste
dem
fra
deres embedsed72. Hermed var Århus domkapitel faktisk ophævet73, men
dets
funktioner,
bl. a. tilsynet med domkirken, varetoges indtil videre af de residerende
medlemmer,
dvs.
biskoppen, den teologiske lektor, katedralskolens rektor og nogle af byens
præster.
Først 1687 ophørte det gejstlige tilsyn. Ved reskript af 27. august dette
år
afgjorde
kongen, at kirkeskriveren i Århus stift skulle have inspektionen med
domkirken
på
samme
måde, som
kirkeskriveren på Sjælland havde inspektionen med Roskilde
74
domkirke .
Ni år senere, den 1. februar 1696, overdrog kongen imidlertid inspektionen
til
byens
magistrat, der dog een gang årligt over for stiftsøvrigheden skulle aflægge
regnskab
for
kirkens indtægter og udgifter71. Stiftsøvrigheden og magistraten blev
herefter — for så
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vidt de beskæftigede sig med domkirkens forhold75 — betragtet som særlige
forvaltningsorganer, der benævntes henholdsvis kirkedirektion og kirkeinspektion. Mens
kirkedirektionens sammensætning bevaredes uændret (bispen og stiftamtmanden),
blev
kirkeinspektionen efterhånden udvidet med forskellige medlemmer76. Enkelte
funktioner
var
dog
stadig forbeholdt magistraten alene. Bevarede beskikkelsesbreve viser
således,
at
det
var
borgmester og råd, ikke kirkeinspektion, der udnævnte værgerne.
Ved lov af 26. maj 1868 bestemtes, at kirkeinspektionerne i
købstæderne
skulle
bestå
af sognepræsten, byfogeden og et byrådsmedlem valgt af byrådet.
Kirkeværgerne
fik
ikke
sæde
i
inspektionen,
men
kunne
med
kirkeog
undervisningsministeriets
tilladelse
opnå medlemsskab i deres funktionstid. I henhold til lov af 1. oktober 1915
overtog
menighedsrådet og et medlem af byrådet købstadskirkernes bestyrelse,
som
ved
kirkeloven 1922 overgik til menighedsrådet alene. Domkirken er selvejende.
Kirkens regnskab førtes af kirkeværgerne, der desuden havde det
almindelige
tilsyn
med bygning og inventar. I tiden umiddelbart efter magistratens
overtagelse
af
domkirkens bestyrelse
var der to værger, men det fremgår af kirkens
46
regnskabsbøger ,
at
man siden 1736 nøjedes med een. Til gengæld blev bestyrelsen af kirkens
jordegods
varetaget af en særlig godsforvalter.
Ifølge recessen 1643 og Danske Lov 1683 påhvilede det
herredsprovsterne
årligt
at
visitere kirkerne, undersøge deres indkomsters tilstand og ved syn
konstatere
skader
og
mangler ved bygninger og inventar. Så vidt det kan fremgå af bevarede
synsforretninger
og indberetninger, blev forordningen om årligt kirkesyn længe ikke
overholdt
i
købstæderne; og først i 1800'rne blev det ved skrivelser fra kancelliet
indskærpet,
at
også
købstadkirkerne skulle underkastes de ordinære kirkesyn77.
Sognepræsten ved Århus domkirke var siden 1713 også stiftsprovst, og på
grund
af
domkirkens beliggenhed i herredet var han som regel tillige provst for
Hasle
herred78.
79
1829 forenedes Hasle herred og Århus kobstad i stiftsprovstiet .
Indehaverne af de i 1849 oprettede embeder som bygningsdirektor og
bygningsinspektører førte oprindelig kun tilsyn med de kirker, som tilhørte staten80. Af en
fortegnelse
over bygninger under det jyske bygningsinspektorat i 185081 fremgår, at
Århus
domkirke
blev betragtet som en af disse kirker. I medfør af kirkeloven 1861 har
Århus
domkirke
siden 1862 været underlagt Det særlige Kirkesyn82.
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Fig. 13. Kalkmaleri o. 1500, af Rosenkransmadonnaen, på østsiden af fjerdeøstligste arkadepille i
skibets nordside, muligvis markerende et felter (nr. 38) (p. 88). — Mural c. 1500 of the Madonna with
the Rosary, on the west wall of the third arcade on the north side of the nave, possibly indicating an †altar.

ALTRENES OG VIKARIERNES

HISTORIE

Den, der i katolsk tid stiftede et alter i en kirke, bekostede også dets opførelse
og udlagde gods til det vikarie, der skulle underholde alterets præst. Nogle
vikarier fik deres gods formeret af folk, som indstiftede messer, der skulle læses
foran det pågældende alter; andre, der var så forarmede, at de dårligt kunne
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ernære en alterpræst, og ingen forøgelse modtog, kunne sammenlægges eller
indlemmes i mere velhavende vikarier. Endelig forekommer det, at vikarier
blev indkorporeret i prælaters og kannikers præbender for at forbedre disses
indtægter. Selv om det til et alter knyttede vikarie blev inkorporeret i et andet
vikarie, kunne selve alteret godt bibeholdes. Man må imidlertid regne med den
mulighed, at nogle altre, hvis vikarier blev indlemmet i andre, kunne nedlægges, således at de messer, der skulle læses foran disse altre, blev overflyttet til
andre.
Efter reformationen blev alle sidealtre sløjfet, ligesom de tilhørende altertavler og alterbilleder som regel blev fjernet eller overkalket. I de tilfælde, hvor
der fandtes arvinger efter stifterne, blev vikariernes gods tilbageleveret de
arveberettigede. En del af de øvrige vikariers gods og formue blev overladt
præstekald, skoleembeder og stiftelser, mens andre bevaredes som smålen,
over hvilke kongen disponerede efter forgodtbefindende.
En række stiftelsesbreve og andre dokumenter vedrørende Århus domkirkes
altre og vikarier kendes fra Århusbogen (trykt i Scriptores Rerum Danicarum
VI), fra den registratur over domkapitlets breve, der er trykt i De ældste
danske Arkivregistraturer V, og fra Hans Pedersen Horsens' Catalogus pontificum Arusiensium1. Talrige breve angående besættelsen af alterpræsteembeder
og overdragelsen eller forleningen af vikarier er desuden udstedt af paver og
konger og gengivet i forskellige kopibøger2. Vigtige kilder til vikariernes historie
er også to lister over henholdsvis vikariegårdene i Århus og domkirkens selvstændige vikarier på reformationstiden. Listen over vikariegårdene, der er
trykt i Hübertz: Aktstykker3, er antagelig affattet af hensyn til den retssag,
der blev anlagt mod boet efter lensmanden på Århusgård, Peder Ebbesen Galt,
som bl.a. havde tilegnet sig nogle af de vikarresidenser, der stod ledige efter
sidealtrenes nedlæggelse. Listen over de selvstændige vikarier på reformationstiden findes i Århus domkapitels ældste bevarede jordebøger, der er affattet
ca. 16404 og 16475. Førstnævnte er afskrevet efter en betydelig ældre jordebog,
der åbenbart har været delvis ajourført ved marginaltilskrifter6.
Når man skal behandle altrenes og de til altrene knyttede vikariers historie,
volder det vanskeligheder, at disses navne ikke altid er de samme. Mange altre
var således viet til flere helgener. I de fleste dokumenter, der er yngre end
stiftelsesbrevene, har det pågældende alter imidlertid navn efter en enkelt
helgen, muligvis den, der var afbildet på altertavlen. - - De gilder og lav, der
fandtes i byen, oprettede undertiden altre, som opkaldtes efter deres skytshelgen7. Lejlighedsvis forekommer, at et alter er opkaldt efter dets stifter og
et vikarie efter dets indehaver.
Adskillige altre var opkaldt efter den samme helgen, og i denne gruppe er
jomfru Maria den dominerende. Maria-altre indstiftedes undertiden til ære for
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enkelte begivenheder i hendes liv (bebudelsen, undfangelsen etc), men omtales i dokumenterne ofte kun under Marias navn. Endnu en vanskelighed
frembyder sig ved kildernes tilbageholdenhed med hensyn til oplysninger om,
i hvilken af byens kirker, altrene stod. Der er derfor flere altre, man ikke med
sikkerhed kan stedfæste til en bestemt kirke.
S. Agnete, se Biskop Bo's alter, nr. 6.
1) Allehelgens alter. Omtalt 5. maj 1302, da præsten i Gosmer tilskødede
domkapitlet sin gård i Århus på Allehelgens alter i Århus kirke (»in Arusiensi
ecclesia in altari omnium sanctorum«)8. Da skødningen sandsynligvis har fundet
sted i domkirken, må man formode, at alteret stod i denne kirke. Alterets
vikarie er antagelig blevet inkorporeret i et andet vikarie før 1536, i hvert fald
er det ikke nævnt i domkapitlets ældste jordebøger.
2) Apostelen Andreas' og de 11000 jomfruers alter. Ved brev af 15. august
1347 bekræftede kanniken Lars Mikkelsen, at han havde opført et alter til ære
for ovennævnte helgener og tilskødet det en del gods. Lars Mikkelsens brodersønner skulle, den ene efter den anden, være alterets præster. Efter den sidste
brodersøns død skulle alteret betjenes af underkantoren9. Da denne valgtes og
til dels lønnedes af kantoren10, betragtedes alteret, der ikke omtales i domkapitlets ældste jordebøger, muligvis som inkorporeret i kantordømmet.
3) S. Annas alter. Stiftelsesåret for dette alter er ukendt. Domkapitlets
ældste jordebøger oplyser, at alterets vikarie efter reformationen blev perpetueret stiftsskriverens embede11. Kirkens højaltertavle var muligvis indviet til
Anna selvtredie.
4) S. Antonius' (S. Antons) alter. I fortegnelsen over kannike- og vikariegårde i Århus ca. 1550 omtales S. Antonii alter to gange. Selv om oplysningerne
om altergodsets besiddelsesforhold er modstridende12, fremgår det klart af kildematerialet, at alterets vikarie var selvstændigt og ikke inkorporeret i noget
andet vikarie i 1550. Når det desuagtet ikke omtales i domkapitlets ældste
jordebøger, kan det skyldes, at alteret ikke har stået i domkirken.
5) S. Benedikts alter. Ifølge en udokumenteret påstand af Hertel var dette
alter stiftet i 131213. Ved brev af 23. aug. 1357 bestemte biskop Poul, at det
skulle annekteres S. Margretes alter (jfr. nr. 21), hvis indtægter var små14.
6) Biskop Bo's alter. Ved fundats af 26. maj 1420 stiftede og doterede biskop
Bo Mogensen Lang et kapel, hvori hans lejersted skulle være, og et alter, der
var viet Treenigheden, apostelen Jakob og S. Agnete15. Ifølge fundatsen lå
kapellet »ad australem partern cathedralis ecclesiæ«, dvs. ved kirkens sydside, men da stifteren, biskop Bo's gravsten er fundet, og allerede 1517 omtalt16 som værende i det kapel, der blev indrettet ved den vestlige ende af den
romanske kirkes nordre sideskib, antager man almindeligvis, at det var i dette
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kapel, det af biskop Bo stiftede alter havde sin plads. Den mulighed foreligger dog, at biskop Jens Iversen Lange, da han ønskede at anbringe det af ham
stiftede alter (1477) i det søndre tårnkapel (jfr. nr. 10), har flyttet biskop Bo's
(alter og) grav til det nordre kapel. I et pavebrev fra 146017 omtales et »Philippi et Jacobi« alter, der var grundlagt af biskop Bo og stod i en kirke i Århus (»in ecclesia Arusiensi«). Da Skejby kirke var annekteret dette alter, og
det af førnævnte fundats fremgår, at denne kirke var inkorporeret i ovennævnte alters vikarie, må de to altre være identiske. Pavebrevets betegnelse
for alteret kan dog være forkert, eller man kan have kaldt biskop Bo's alter
for Philippi og Jacobi alter for at holde det ude fra det nedenfor omtalte alter,
der ligeledes var viet apostelen Jakob.
Efter reformationen opstod diskussion om altergodset18, der dog 23. april og
8. okt. 1565 blev tilskødet biskop Bo's arvinger.
7) S. Christoffers alter. Ifølge Hans Pedersen Horsens grundlagde biskop
Niels Clausen 1494 »et kapel i den østlige del af domkirken, i hvilken han senere
opførte et alter, 12. marts 1531 viet til S. Christoffer«. I december måned samme
år døde han og blev begravet i sit kapel19. Efter reformationen blev dette alters vikarie overladt stifterens nærmeste arvinger, Jesper Kaas og hans medarvinger20.
8) S. demens' alter. Selve stiftelsesåret er ukendt, men 1359 omtales alteret,
da biskop Poul indstiftede en messe for S. Clemens, der skulle afholdes hver
morgen foran dennes alter ved indgangen til koret21. Hertel, der går ud fra, at
S. Clemens' alter var kirkens højalter, påstår, at det var denne messe, der gav
anledning til den daglige froprædikengudstj eneste og skoledisciplenes ligeledes
daglige kortjeneste i domkirken22. 9. april 1407 bevidnede biskop Bo med kapitlet stiftelsen af et nyt alter, »der nu genist skal bygges« og indvies til S. Clemens. Dronning Margrethe doterede alteret, foran hvilket der dagligt skulle
holdes en Vor Frue-messe, der ikke skulle erstatte den dagligt sungne kongemesse. Dronningens og hendes forældres årtid (dvs. årlige sjælemesse) skulle
holdes »anden dag næst efter S. Clemens' dag« foran dette alter23, hvortil kongen og hans efterfølgere skulle have præsentationsretten24. Alterets vikarie bestod endnu i 1647 og var ikke perpetueret noget embede eller nogen institution26.
S. Clemens, se Vor Frue alter, nr. 10.
S. Eligius, se nr. 35 p. 88.
De ellevelusind jomfruer, se Apostelen Andreas' alter, nr. 2.
9) S. Erasmus' alter. De middelalderlige kilder giver ingen oplysninger om
dette alter. Det omtales imidlertid i forleningsbreve fra 1597 og 163325 og var
endnu 1647 hverken perpetueret noget embede eller nogen institution26.
Apostelen Filip (Philippus), se Biskop Bo's alter, nr. 6.
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Fig. 14. Kalkmaleri o. 1500, på søndre koromgangs østvæg, med et motiv fra S. Eligius-legenden,
markerende et †alter (nr. 35) (p. 88). — Mural c. 1500, on the eastwall of the south aisle of the chancel,
with a motif from the legend of St. Eligius, indicating an †altar (no. 35).

10) Vor Frue alter (Jerusalems og biskop Jens' vikarier). Den 24. juli 1477

udstedte biskop Jens (Iversen Lange) et brev27, hvorved han til jomfru Marias28, S. Clemens', Johannes Døberens, Maria Magdalenes og alle himmeriges
herskabs ære stiftede et kapel og et alter syd for domkirkens tårn (»syndhen
nesth vedt tornet vesten i Aars domkyrcke«). Til alteret knyttedes et vikarie,
i hvilket Lisbjerg kirke var inkorporeret. Samme dato udstedte han et andet
brev, hvorved han til de samme helgeners ære stiftede et kapel og et alter syd
for domkirkens tårn. Til alteret lagdes et vikarie, hvori Ormslev kirke var inkorporeret29. Ved de to breve stiftede biskoppen altså efter al sandsynlighed
kun eet kapel og eet alter, men to vikarier30. Af Kancelliets Brevbøger31, Kronens Skøder32 og domkapitlets ældste jordebøger fremgår det, at Erik Skram
til Hastrup, der havde bevist, at han var biskop Jens' rette arving, og senere
Erik Skrams arvinger, fik to vikarier overladt, nemlig biskop Jens', eller Vor
Frue alters, og Jerusalems. Der kan ikke være tvivl om, at de to vikarier var
identiske med dem, biskop Jens skænkede det af ham stiftede Vor Frue alter33.
I tiden 1495—1505 blev det ene af disse vikarier, nemlig Jerusalems, fire gange
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bortgivet ved pavelig provision. I pavebrevene var betegnelsen »Jerusalems«
snart knyttet til alteret, snart til vikariet34; det sidste er antagelig det rigtige.
11) S. Hans' alter, (»S. Johannis decollati«, dvs. den halshuggede S. Johannes
[døbers] 35 alter). 1431 omtales hr. Henrick Nielsen til ovennævnte alter i et
pantebrev, fremlagt i forbindelse med en rettertingsdom 15. maj 153736. Endnu
en sag fra 1448 berører alterets ejendom37. 19. juli 1587 blev alterets vikarie
perpetueret de to sognepræsteembeder ved S. Mortens kirke i Randers38.
12) Helligkorsalteret er muligvis identisk med sognealteret, der i middelalderen
også kaldes lægmandsalteret43. Ligesom Helligkorsalteret havde sognealteret
nemlig i regelen sin plads østligst i midtskibet, lige vest og midt for lektoriet,
der rimeligvis har været prydet af et krucifiks44 . Hvis Helligkorsalteret og
sognealteret var identiske, har der til dette alter været knyttet to vikarier
(jævnf. nr. 10 Vor Frue alter), nemlig sognealterets vikarie og Helligkorsvikariet. Sognealterets vikarie omtales første gang 1388, da det annekteredes sakristanens præbende41. 1433 beskrives det som fattigt42. Hvad Helligkorsvikariet
angår, bekræftede paven i 1397, at Peder Jensen Lodehat havde stiftet det,
medens han var biskop i Århus39, dvs. i tiden 1386—95. Samme år gav paven
aflad til dem, der på bestemte dage i de følgende ti år besøgte alteret40 . I
1529 fik Erik Krabbe kollats (overdragelsesbrev) på »Helligkorspræbendet«;
men i 1540 oplod han det til kongen, som indlemmede det i Silkeborg lens
jordegods46.
13) Helligtrekongers alter. 1490, »die invocationis crucis« (: på dagen for påkaldelsen af korset), antagelig fejl for »die inventionis crucis« (: dagen for fundet af korset), dvs. 3. maj, funderede biskop Ejler Madsen (Bølle) et kapel og
et alter, der var viet de hellige tre konger og opført i den nordøstlige del af
domkirken. 1491 resignerede han sit embede, men døde først 1531 og blev da
ifølge Hans Pedersen Horsens begravet »ved siden af (juxta) sit kapel«47. Dette
har antagelig været indrettet i nordre koromgangs østligste fag, hvor biskoppens
våben er afmalet på hvælvet, og hvor hans gravsten ses som nr. 4 på gravkortet fra 174548. 1554 eller snarest 1555 blev alterets vikarie overladt Ejler Madsens arving Jacob Brockenhuus49.
14) Helligåndsalteret. Ifølge Hertel50 skal alteret være stiftet 1306; det omtales i kannikebordets jordebog fra ca. 131551. 1342 inkorporerede biskop
Svend alteret i kantordømmet52.
(Hørernes vikarie), se Maria himmelfarts alter, nr. 24.
S. Jakob apostels alter, se Biskop Bo's alter, nr. 6 og Kalentealteret, nr. 16.
(Biskop Jens' vikarie), se Vor Frue alter, nr. 10.
(Jerusalems vikarie), se Vor Frue alter, nr. 10.
Johannes Døberen identisk med S. Hans, nr. 11, se også Vor Frue alter,
nr. 10.
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Fig. 15. Kalkmaleri o. 1500, på vestsiden af tredieøstligste arkadepille i skibets sydside, måske markerende et †Kristi legems alter (nr. 36) (p. 88). — Mural c. 1500, on the east ivall of the third arcade on the
south side of the nave, perhaps indicating an †altar to Corporis Christi (no. 36).
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15) S. Johannes evangelists alter. Ifølge et brev udstedt 22. juli 1352 havde
præsten ved »beate Marie virginis et sancti Johannis evangeliste« alter i domkirken tilskødet dette alter en gård 53 . Jomfru Marias og S. Johannes evangelists alter er antagelig identisk med det, der senere hen kaldtes S. Johannes
evangelists alter54. 1654 blev alterets vikarie tillagt sognepræsteembedet ved
Viborg domkirke55.
16) Kalentealteret, S. Jakobs alter. Domkirkens evige vikarer var sluttet sammen i et broderskab, som i 1567 overdrog to af de gårde, biskop Niels Clausen
havde foræret broderskabet, til en af hans arvinger, Peder Bille56. Ifølge Hans
Pedersen Horsens havde biskop Ove Bille (1520—36) skænket og overdraget
de evige vikarer et kapel, der lå ved domkirkens norddør57. Meningen hermed
kan være, at biskoppen havde overladt vikarernes broderskab kapellet til
mødelokale, eller at han havde annekteret kapellet og et deri stående alter til
broderskabet. 1541 udstedte kongen følgebrev til kalentealterets bønder, hvis
gårde blev tillagt hospitalet i Århus58. Da de gejstlige broderskaber ofte kaldes kalenter 59, kan det alter, hvis gods blev overdraget hospitalet, være det
alter, der stod i kapellet ved kirkens norddør, og som muligvis var annekteret
vikarernes broderskab. Ca. år 1300 skænkede kapellanen Niels Menved gods
til kannikebordet, der skulle anvendes til »potum cannonicorum, qui dicitur
commune« (kannikegildet som kaldes fælles)60. Det er således højst sandsynligt, at domkapitlets kanniker ligeledes har haft deres eget broderskab eller
gilde, efter hvilket kalentealteret kan have sit navn. — Forudsat at kalentealteret var opført i domkirken, må det være et af de fem altre, hvis vikarier
kongen ifølge domkapitlets ældste jordebøger indlemmede i krongodset eller
perpetuerede forskellige embeder og institutioner kort tid efter reformationen.
Da der kan redegøres for de fire vikariers historie61, kan der kun blive tale om
det tiloversblevne femte, S. Jakobs. Dette S. Jakobs alter kan være identisk
med det, der ifølge langt ældre kilder var viet samme helgen. 30. sept. 130662
havde Asger Rampe skødet tre gårde til et alter, der skulle vies til jomfru
Maria og apostlen Jakob63 og bygges af ham og hans arvinger ved siden af det
alter, han allerede havde opført.
17) S. Katarinas (eller S. Karens) alter. Ved brev af 4. aug. 1255 stadfæstede
paven provst Skævs overdragelse af jordegods til det af ham stiftede hellig
Katarinas alter64. Efter reformationen benyttedes alterets residens som embedsbolig for skriveren på Århusgård65 og blev i 1551 overdraget [den senere
borgmester] Peder Skriver til ejendom66. Resten af alterets tilliggende gods
var endnu 1647 et selvstændigt len26.
S. Katarina, se Marias bebudelsesalter, nr. 22.
18) S. Kjelds alter. De middelalderlige kilder omtaler ikke alteret, hvis vikarie ved kgl. brev af 4. april 1623 blev perpetueret konrektoratet i Århus67 .
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Fig. 16. Kalkmaleri o. 1500, af dommedag, Karl den Store og S. Agnes, på østsiden af tredieøstligste
arkadepille i skibets nordside, antagelig markerende et talter for en ukendt helgen (nr. 37) (p. 88). _
Mural c. 1500 of the Day of Judgment, Charlemagne and St. Agnes, on the west wall of the second arcade on
the north side of the nave, possibly connected with an †altar for an unknown saint (no. 37).

Danmarks kirker, Århus amt I
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19) Kristi legems alter. Ved skøde af 1. maj 1340 overdrog Lars Truedsen sit
gods til dette alter, der betegnes som nyopført68. I 1647 betragtedes alterets vikarie som perpetueret domkirkens sognepræstekald69. Et kalkmaleri, hvis motiv kan have tilknytning til et Kristi legems70 alter, er omtalt p. 88, nr. 36.
20) S. Laurentii alter. Ved brev af 8. sept. 134671 skødede Lars Truedsen gods
til et alter, der skulle opføres i domkirken til ære for S. Laurentius. Stifteren
og hans arvinger fik præsentationsretten til alteret, hvis vikar i 1431 og 1433
omtales i to pavebreve72. Alterets vikarie var endnu 1647 et selvstændigt len26.
21) S. Margretes alter. 28. aug. 1357 udstedte biskop Poul et brev, hvorved
S. Benedikts alter (nr. 5) skulle annekteres S. Margretes alter, hvis indtægter
var for små til at ernære en vikar73. Alterets vikarie var endnu 1647 et selvstændigt len26.
S. Margrete, se Marias bebudelsesalter, nr. 22.
Maria-altre. Mariadyrkelsen har i domkirken sat sig særlige spor ved
de mange altre viet til Maria i hendes forskellige skikkelser; altrene er nedenfor opstillet efter datoen for den enkelte festdag74.
22) Marias bebudelsesalter (M. annunciationis, 25. marts). I et brev af 19.
april 1313 kundgjorde provst Jens i Århus, at han havde opført et alter i domkirken og tilskødet det bl.a. to gårde i Egå og en i Lillering. Alteret var viet
til jomfru Maria og jomfruerne Katrine og Margrete og gik, som det fremgår
af Århusbogens overskrift, under navnet Marias bebudelsesalter75. I 1306 havde
provst Jens fået tilladelse til at mageskifte gods, han havde skænket et alter,
der skulle opføres i domkirken, med gods, der lå mere bekvemt76. Hvis dette
alter er bebudelsesalteret, har det fået en del af sit tilliggende jordegods lang
tid, før den endelige fundats blev udstedt. Andet gods end det omtalte har dog
også været tillagt alteret77; af forskellige kilder synes at fremgå, at i alt
fald hovedparten af bebudelsesalterets gods efter reformationen er kommet i
bispeembedets besiddelse78.
Bebudelsesalteret er muligvis identisk med det af dronning Margrethe 1407
doterede alter, jfr. ndf. p. 86 under årstallet.
23) Marias besøgelsesalter (M. visitationis, 2. juli). Ved brev af 29. juli 1430
bekendtgjorde domprovst Olaf Petersen (Udsen), at han og hans søster Ingerd
havde stiftet et alter i domkirken til Vor Frue visitationis ære, for hvem der
også skulle holdes »en daglig evig sungen messe af Vor Frue«. Kongen skulle
have præsentationsret til alteret79. Af domkapitlets jordebøger fremgår, at vikariet var et selvstændigt len langt ned i 1600'rne80. Ifølge en marginaltilskrift
i jordebogen 1647 blev vikariet dog før eller snarere efter dette år tillagt kantordømmet81.
24) Marias himmelfartsalter (M. assumptionis, 15. aug.), hørernes vikarie.
Ifølge registret fra o. 1550 over kannike- og vikariegårde i Århus var Anders
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Ibsen forlenet med den gård, der havde ligget til »vor frue asumtionis alter«82.
1562 fik Anders Ibsen skøde på et stykke jord, som havde tilhørt samme alter,
og hvoraf han skulle svare 1½ mark til den danske skole83. Efter hans død
udstedte kongen 9. juni 1565 en fundats vedrørende løn til Århus latinskoles
hørere. Da disse herved bl.a. fik tre gårde overdraget, som lå til det vikarie,
som afdøde Anders Ibsen havde været forlenet med84, kan der næppe være
tvivl om, at hørernes vikarie er det samme som det, der lå til Marias himmelfartsalter.
25) Marias fødselsalter (M. nativitatis, 8. sept.). I sit bispekatalog omtaler
Hans Pedersen Horsens85, at biskop Niels Clausen ved et i 1531 [hans dødsår]
udstedt gavebrev forøgede det gods, som lå til »altare nativitati divæ virginis
consecratum« ( : alteret indviet til den guddommelige jomfrus fødsel). Dette
alter, som ikke nævnes i domkapitlets jordebøger eller andre yngre kilder, kan
være identisk med et »altare beate virginis« (den hellige jomfrus alter)86, som
biskop Peder (Jensen Lodehat) i 1388 havde annekteret det nyoprettede
corporis Christi kanonikat87.
26) Marias undfangelsesalter (M. conceptionis, 8. dec). Af to domme afsagt
i tiden 1536—41 og i 1553 fremgår, at Enevold Jensen (Seefeld) til Visborggård på sin moders, fru Ingeborg (Andersdatter Bjørns) vegne fik tilkendt patronatsretten til Marias undfangelsesalter88. Dettes gods blev overtaget af hans
arvinger, efter at den sidste vikar fra den katolske tid, hr. Peder Kaa i Harlev,
var død89. Alteret var altså indstiftet af fru Ingers forældre Anders Jacobsen
til Voergård og Anne Lauridsdatter Muus til Stenalt eller af deres forfædre90.
Maria-altre, der desuden er indviet til een eller flere andre helgener, hvorefter alteret sædvanligvis benævnes, er følgende: Helligtrefoldighedsalteret (nr.
34), S. Johannes evangelists alter (nr. 15), Kalentealteret (nr. 16) og Vor Frue
alter (nr. 10). - - S e endvidere kalkmaleriet af Rosenkransmadonnaen, nr. 38.
I kilderne er endvidere uden nærmere benævnelse omtalt en del Maria- eller
Vor Frue altre, som enten kan være ovenstående altre eller andre ukendte:
1267. En overenskomst blev sluttet »ante altare beate virginis in ecclesia
sancti Clementis Arus« (»foran den hellige jomfrus alter i S. Clemens kirke i
Århus«)91.
1360. Stig Andersen til Bjørnsholm skænkede gods til det af ham stiftede
og doterede »altare beate Marie virginis in medio pavimenti exterioris ecclesie
sub penultima testudine (»den hellige jomfrus alter midt på gulvet i den ydre
kirke under den næstsidste hvælving«)92.
1365. I henhold til et brev indført i Århus domkapitels brevbog havde en tidligere præst ved »altare beate Marie virginis in Arus« skænket alteret en mølle93.
1388. Biskop Peder (Jensen Lodehat) annekterede det samtidigt oprettede
corporis Christi kanonikat »altare beate virginis«94, jfr. ovir. nr. 25.
6*
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Fig.17. Kalkmaleri 1499, på vestsiden af næstøstligste arkade i skibets sydside, markerende et †alter
for den hellige Trefoldighed (nr. 34), jfr. fig. 18 (p. 87). — Mural 1499, on the mest wall of the second
arcade on the south side of the nave, connected with an †altar for the Holy Trinity (no. 34) cf. fig. 18.
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Fig.18. Kalkmaleri 1499, på østsiden af næstøstligste arkade i skibets sydside, med indskrift vedrørende indstiftelsen af †alter for den hellige Trefoldighed (nr. 34), jfr. fig. 17 (p. 87). — Mural 1499, on
the east wall of the second arcade on the south side of the nave, with inscription dealing with the institution
of an †altar for the Holy Trinity (no. 34), cf. fig. 17.
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1407. Dronning Margrethe skænkede domkapitlet 600 lødige mark til at erhverve jordegods, for hvis rente kannikerne skulle afholde en procession til
Vor Frue hver dag mellem aftensang og natsang »ud af koret og til Vor Frue
alter næst sønden ved korsdøren«, hvor processionen skulle blive stående og
synge Vor Frue lov, der hedder »Salve regina misericordiae« m.m.95. Dronningens alter- og antifonstiftelse var en blandt mange, hun foretog omkring dette
tidspunkt96, de fleste viet til jomfru Maria og heraf flere knyttet til bebudelsen97.
1418, 13. febr. I et brev tilsagde prioren for Sortebrødrene i Danmark »convivii beatæ Mariæ virginis in Arus« (»den hellige jomfru Marias gilde i Århus«),
kaldet købsvende-lavet, delagtighed i alle ordenens gode gerninger98. Det omtalte gilde har måske haft et alter i domkirken, men den mulighed foreligger
dog, at alteret kan have været placeret i Vor Frue kirke.
1432. Nævnte år tillod paven, at Knud Nielsen, der i forvejen havde et kanonikat og en sognekirke, fik »altare b. Marie virginis in ecclesia Arusiensi«
(»den hellige jomfru Marias alter i kirken i Århus«)99. Pavebrevets beskrivelse
af dette alter udelukker dog ikke, at det har stået i en anden af byens kirker.
27) Maria Magdalenes alter. Ifølge brev af 20. febr. 1505 skænkede biskop
Niels Clausen til alteret en gård på 300 mk., som han havde i pant fra fru Birgitte af Gesinggård100. Endnu 1647 var alterets vikarie hverken perpetueret
nogen institution eller noget embede26. Se også nr. 10, Vor Frue alter.
28) S. Mortens alter. 1496 omtales i et tingsvidne jord, der tilhører S. Martini alter i Århus domkirke101. Alterets vikarie nævnes dog ikke i domkapitlets
ældste jordebøger. Da hospitalet i Århus imidlertid 1551 kunne sælge en
S. Mortens jord og ejendom102, kan dette skyldes, at alteret før reformationen
var annekteret en af de institutioner, hvis gods blev overdraget til hospitalet
ved dettes grundlæggelse.
29) S. Niels' alter. Omtalt 1431 i et pavebrev103. Ifølge domkapitlets ældste
jordebøger var dets vikarie forlenet eller perpetueret til hospitalspræsten.
S. Niels (Nicolaus) Bekenderen, se den hellige Trefoldigheds alter, nr. 34.
Apostelen Paulus, se apostlene Peters og Paulus' alter, nr. 31.
30) S. Peters alter, »altare beati Petri ad vincula« (alteret for S. Peter i lænker). Ved brev af 18. okt. 1415 testamenterede præsten ved »altare beati Petri
adjunctam« (utvivlsomt fejl for ad vincula) alteret halvdelen af en gård, han
havde arvet, og sit hus i Århus104. Af andre middelalderlige kilder synes i øvrigt kun et pavebrev fra 1433 at omtale alteret 105. Dets vikarie var endnu
1647 et selvstændigt len26.
31) Apostlene Peters og Paulus' alter. 1353 forpligtede ærkedegnen Povl sig
og sine efterfølgere til at lade afholde fem messer hver uge »in altari sanctorum
apostolorum Petri et Pauli, pro eisdem missis per virum nobilem dominum
Nicholaum Lembek, militem, et me michi [in] ecclesia sancti Clementis spe-
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cialiter deputato et constructo« (»ved alteret for de hellige apostle Peter og
Paulus, der af den velbyrdige mand hr. Klaus Limbæk, ridder, og af mig, for
mig, særligt er indrettet og opført med henblik på samme messer . .. «) 1 0 6 .
Alterets vikarie, der i 1433 betegnes som lille og fattigt107, blev i 1388 inkorporeret i det ved den lejlighed oprettede corporis Christi præbende108.
32) S. Sebastians alter. 20. maj 1541 gav kongen Peder Krabbe livsbrev på
S. Sebastians gård i Århus mod sædvanlig afgift til byens hospital 109. Da der
altså betaltes en afgift til hospitalet af S. Sebastian alterets gård, og da alterets vikarie ikke omtales i domkapitlets ældste jordebøger, foreligger den mulighed, at alteret før reformationen blev annekteret en af de institutioner, hvis
gods blev overladt hospitalet ved dettes grundlæggelse 1541. Afgiften til hospitalet kan imidlertid være en jordskyld, der ikke blev oppebåret af gårdens
ejer. I så fald må man regne med, at alteret har været annekteret et andet
alter, et prælatur eller et kanonikat, eller at det slet ikke stod i domkirken,
men i en anden af byens kirker. — Et S. Sebastians-gilde er omtalt 1553 110.
Sognealteret, se Helligkorsalter, nr. 12.
S. Sylvester, se S. Thomas af Canterbury og S. Sylvesters alter, nr. 33.
33) S. Thomas af Canterbury's og S. Sylvesters alter. Den 25. marts 1416111
skødede Jens Nielsen (Løvenbalk) til Avnsbjerg gods til et alter, som han
havde bygget i domkirkens »nørræ wmgangh« til sjælefred for Jens Jensen
(Brok) til Clausholm, og som skulle indvies til S. Thomas af Canterbury112 og
S. Sylvester. Alteret for disse helgener må være identisk med det alter, som
Jens Nielsen i henhold til orfejdebrevet fra 1405113 havde forpligtet sig til at
opføre i Århus domkirke, fordi han havde dræbt Jens Jensen. Dennes slægt
skulle ifølge samme brev have jus patronatus til alteret 114. Efter reformationen blev alterets vikarie overladt Albert eller »Escher«115 (utvivlsomt fejl for
Eskild) Gøye, der var Jens Jensen (Broks) arving.
Treenigheden, se Biskop Bo's alter, nr. 6.
34) Den hellige Trefoldigheds alter. En latinsk indskrift hørende til et kalkmaleri (fig. 17—18), der dækker størsteparten af den næstøstligste arkade i
skibets sydside oplyser, at »dette alter er fuldført af den ærværdige fader, hr.
Niels Clausen, biskop af Århus, til ære for den hellige Trefoldighed, den velsignede jomfru Maria og den hellige Niels Bekenderen i Herrens år 1499 anden
påskedag«. Kalkmaleriet forestiller Treenigheden, profeterne Esajas og Jeremias samt de romerske sibyller. Over indskriften er malet biskop Niels Clausens
våben, flankeret af hans to forgængeres, Jens Iversen Langes og Ejler Madsen Bølles, mens det til indskriften hørende trefoldighedsbillede er anbragt på
modstående arkadeside mellem bisperne Ulrik Stygges [Styke] og Bo Mogensens116 våbener. Tilstedeværelsen af de fire våbener for biskop Niels Clausens
umiddelbare forgængere kan muligvis tydes derhen, at disse fire har doteret
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alteret117, der måske oprindelig har stået et andet sted. Da alteret var viet
Treenigheden, og et billede heraf indgår i udsmykningen af dets omgivelser,
er det højst sandsynligt, at alteret kaldtes Trefoldighedsalteret. Det kan dog
ikke udelukkes, at det har været opkaldt efter jomfru Maria eller S. Niels.
Hvis alteret havde navn efter den hellige Trefoldighed, omtales dets vikarie
ikke i domkapitlets ældste jordebøger.
† ALTRE BESTEMT VED KALKMALERIER.

Ud over de altre, hvis tilstedeværelse kendes fra skriftlige kilder, kan man
sine steder ved hjælp af kalkmalerier og deres placering afsløre, hvor der har
stået et alter viet til en eller flere helgener, som ud fra vægbilledets motiv
eller indskrift undertiden kan bestemmes. Nogle af disse altre kan tillige være
identiske med enkelte fra den ovenfor givne liste, hvis kilder sjældent giver
oplysninger om altrenes placering. — Opregningen af nedennævnte altre er foretaget efter deres placering i kirkerummet regnet fra øst til vest og syd til nord.
35) S. Eligii alter (?). I søndre koromgang, på østvæggen, findes et indrammet kalkmaleri (fig. 14) fra o. 1500 forestillende en scene fra legenden om
S. Eligius, eller på dansk S. Loje, smedenes (og guldsmedenes) skytshelgen118.
Et smedelav vides at have eksisteret 1493 i Århus119.
Trefoldighedsalter (?), stiftet 1499, kalkmaleri på skibets søndre arkadepille nr. 2 fra øst, se ovenfor nr. 34.
36) Kristi legems alter (?). På skibets søndre arkadepille, nr. 3 fra øst findes
en indrammet, kalkmalet fremstilling (fig. 15) fra o. 1500 af Kristus, der åbenbarer sig for pave Gregor d. Store, »Gregors messe«. I forgrunden knæler en
gejstlig med en kalk og en verdslig person, muligvis stifteren eller en donator og rimeligvis ejeren af det Friis-våben, der ses ovenover ved siden af våbenerne for bisperne Niels Clausen (1491—1520) og Ejler Madsen Bølle (1482—
91). Friis-våbenet er af Beckett120 tillagt lensmanden på Kalø, Oluf Friis, f ca.
1501. --Et Kristi legems alter (nr. 19), der er omtalt p. 82, er muligvis identisk med det her nævnte.
37) Ukendt helgen. På skibets nordre arkadepille, nr. 3 fra øst, ses et kalkmaleri (fig. 16) fra o. 1500, der kan have indrammet en altertavle. Den malede
dommedagsfremstilling må i så tilfælde have kronet altertavlen, og de to figurer af [car]ol[us] magn(us) (dvs. Karl d. Store)121 og S. Agnes have illuderet
som en art fløje. Ved siden af menneskenes forbedere, Maria og Johannes, ses
våbener for bisperne Niels Clausen (1491—1520) og Ejler Madsen Bølle
(1482—91).
38) S. Maria-alter (?). På skibets nordre arkadepille, nr. 4 fra øst, på østsiden,
ses en indrammet, kalkmalet fremstilling (fig. 13) fra o. 1500 af Maria med
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barnet omgivet af rosenkransen122, hvori Kristi fem sår, hans gennemborede
hjerte, hænder og fødder123. Foroven står en let forvansket latinsk minuskelindskrift fra antifonen (dvs. en latinsk vekselsang) »alma redemptoris mater,
quae pervia coeli porta manes et stella maris« (»du Genløserens milde moder,
du som bestandig er himlens åbne port og havets stjerne«), der sædvanligvis
skulle synges før messen124.
Endnu nogle kalkmalerier, som f.eks. S. Jørgen og dragen på nordre korskrankemur, alle-sjæle-fremstillingen på søndre mur, S. Michael som sjælevejer på sydvestre korsskæringspille samt enkelte helgener på nordre sideskibs
piller m. fl. kan muligvis have haft tilknytning til altre. Afgørelsen synes imidlertid her mere vilkårlig, da disse udmalinger med lige så stor ret kan antages
blot at have hørt til domkirkens almindelige udsmykning.
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stillet forslag, hvorefter kirkens sognepræst skulle være medlem af kirkeinspektionen
(LA Vib. Århus bispearkiv. C. 489. 1785—1813. Århus' kirker). Ved anordn, af 24. okt.
1837 paragraf 19 fik borgerrepræsentanterne ret til af deres midte at vælge et medlem af
inspektionen. Endelig fik en række kirkeværger kancelliets og kulturministeriets tilladelse
for deres person til at indtræde i kirkeinspektionen (LA Vib. Kirkeinspektionsarkiv,
Århus domkirke. 12. 1810—1903. Dokumenter vedr. kirkeværge og -inspektion). 77
Samling af forordninger m.m., som vedkommer gejstligheden. 3. udg. ved J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, III, 1840, p. 244. 78 Ved Århus nordre amtsprovstis oprettelse 1812
(reskript af 22. juli 1814) blev Hasle herred en del af dette provsti, og ved amtsprovstiets
nedlæggelse 1826 blev det sammen med Ning herred gjort til et særligt provsti (biskoppens
skrivelse af 28. sept. 1826 om en distriktsprovsts konstitution og kgl. resolution af 1. maj
1827). 79 Kgl. resol. af 15. sept. 1829, jfr. KirkehistSaml. 4. rk. I, 140ff. 80 Jfr. Grethe
Ilsøe, i Arkiv, 1. bd. nr. 4, 1967, p. 247ff. 81 LA Vib. Bygningsinspektoratets arkiv. 240.
Forskelligt. 82 LA Vib. Kirkeinspektionsarkiv, Århus domkirke. 2. 1856—1916. Forhandlingsprotokol; jfr. Arkitekten LXIV, 1962, p. 71f.
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Kgl. Bibl. Ms. phot. 26, 4°.
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Danica, Danske Kacellieregistranter, Danske Magazin, Kancelliets Brevbøger og Kronens Skøder. 3 I, 142ff., jfr. Hoffmeyer I, 224ff. 4 RA. Universitetets arkiv. 5 LA
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7
Se under S. Eligius (nr. 35), Kristi Legem (nr. 19), Maria-altre, 1418 (p. 86) og S. Sebastian (nr. 32). Skønt der ifølge et brev af 14. aug. 1499 (Hübertz: Aktstykker nr. 78)
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s t å e t i e t f S . G e r t r u d s k a p e l ( j f r . p . 5 6 ) . 8 Di plD an. 2 . rk. V , nr. 1 99 og 200 .
9
DiplDan. 3. rk. II, nr. 376. 1 0 DiplDan. 2. rk. II, nr. 16 og ovennævnte brev.
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nov. 1550 (DaKancReg. p. 461), jfr. Hoffmeyer I, 128. 12 Første gang oplyses det, at
alterets residens var brændt, men genopbygget af Claus Bager, der svarede jordskyld
heraf til skolen. Af alterets gods havde lensmanden på Århusgård Peder Ebbesen (Galt)s
arvinger een del og hr. Morten i True en anden. Næste gang alteret omtales, havde hr.
Erik i Halling alterets vikarie med dets residens i forlening, mens fru Ingeborg (dvs.
Peder Ebbesens enke) havde den tilliggende gård (Hübertz: Aktstykker I, 144f.). Jævnfør hermed, at kongen 22. nov. 1550 forlenede hr. Peder Prip med to gårde, der
lå til Antonii vikariedom, dog således at han ikke måtte befatte sig med godset, før hr.
Morten i True, som havde det i værge, var død (DaKancReg. p. 461). 13 I, 2, p. 123.
14
SRD VI, 487. 1 5 SRD VI, 515f . 1 6 Rhumann II, kap. 12. 1 7 ActaP ont . III,
nr. 2197. 18 Store Kærgård, som tilhørte biskop Bo's alter, blev mageskiftet bort til
Hans Stygge (Kronens Skøder I, 105 (8. okt. 1565)), mens resten af godset ved kgl. brev
af 6. dec. 1558 blev overdraget til latinskolens hørere (Kronens Skøder I, 58 og 105).
Biskop Bo's arvinger Jochim Beck, Ejler Grubbe og Eskild Gøye gjorde imidlertid fordring på vikariet, og da deres krav fandtes berettigede i henh. til recessen, blev godset
og vederlag for Store Kærgård tilskødet dem 1565 (Kronens Skøder I, 103—105 og
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Molbech og Petersen: Udvalg af hidtil
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H . F . R ø r d a m : D a n s k e K i r k e l o v e 1 5 3 6 — 1 6 8 3 , I I , 4 1 7 og K r o n e n s S k ø d e r .
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ActaPont. II, nr. 894.
SRD VI, 441.
KirkehistSaml. 3. rk. V, 326. Alterets præst omtales 1. sept. 1460, Repert. nr. 1188.
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A. Fritz o. 1870

Fig. 19. Århus. Bisperesidensens hovedfløj og gårdsplads, i baggrunden domkirken. — The main wing
of the bishop's residerne (demolished 1882) and its courtyard, the cathedral in the background.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD
Som aktør på en stor, amfiteatralsk scene ligger S. Clemens' kirke midt i det
århusianske byområde på ådalens lave bund, hvor den med sit høje spir er
synlig viden om fra de bakkedrag og skråninger, der kranser byen på landsiden.
Denne situation er stadig karakteristisk, men har selvsagt i ældre tid, før byhusene voksede i højden, og bebyggelsen skød så voldsomt frem i omegnen,
været anderledes udtalt og klar i sin storartede virkning, sml. fig. 1, 2 og 7.
Set på nærmere hold optager kirkens vestfront næsten helt den korte østside
i Storetorvs strakte, ligebenede trekant; i midten står det svære tårn, der ganske dominerer prospektet for den beskuer, der nærmer sig fra Lilletorv gennem Borgportens snævring (fig. 9). Bag kirken, neden for koret, ligger katedralskolen, som i den gamle byplan optog en beskeden grund mellem kirken
og bugten; i forrige århundrede gik skolens jord og baghaverne i Mejlgade lige
ned til strandkanten, senere blev Skolebakken omdannet til en yndet promenade med dobbelt trærække1. Havnens senere udvidelser og de mange bygninger og kraner, som her er skudt op, har afstedkommet en dybtgående for-
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andring i billedet; dog er kirkens placering ved havnen stadig en karakteristisk
omstændighed, hvortil hører, at dens høje spir kan observeres mange sømil
borte og fungere som et registreret kendingsmærke2.
Som anført ovenfor p. 50 ligger domkirken tillige centralt i det kvarter af
Århus, som udgøres af den tidligste bebyggelses voldskærmede område. Byen
er flere hundred år ældre end kirken og er vokset frem i så tidlig en periode,
at der i begyndelsen ikke kan tænkes at have været anlagt eller blot taget hensyn til placering af en kirke midt i byen. Der foreligger ingen sikre efterretninger om kirker inden for voldringen, før end kilderne i 1100-tallets slutning
omtaler Peder Vognsens byggeri. Det er imidlertid meget vel muligt, at det
trækapel, som omtales i Hellig Niels' levnedsbeskrivelse, har ligget på den
plads, hvor man opførte den nye domkirke (sml. p. 61—62); men man kan under
ingen omstændigheder forestille sig, at dette kapel og dets kirkegård har indtaget et areal, der i udstrækning tåler sammenligning med den senere domkirkegård. Domkirkeområdet er efter alt at dømme et fremmedelement i byen;
dets trapezoide form med den skæve placering af nord- og sydsiderne viser den
allernærmeste sammenhæng med Storetorv og kunne meget vel tyde på, at
kirkegården har indtaget et ældre byområde. Torvets trekantede figur og de
omgivende grundes skelretninger lader antage, at pladsdannelsen er en tidlig
disposition i Århus3; hvor kirkegården blev lagt, var der formentlig tidligere
gader og huse, men kilderne tillader ikke at drage slutninger om dette områdes karakter eller anvendelse, før kirken erhvervede det.
Kirkegården omtales første gang 1305; fra dette år er bevaret tre breve af
en korrespondance, som drejer sig om udvidelse af kirkens område med en del
af en plads eller gade, som ved mageskifte skal erhverves af bisp og kapitel4.
I brevene siges arealet at gå fra torvet i Århus ved den vestre side af S. Clemens' kirkegård mod nord (que a foro Arusiensi iuxta cimiterium ipsius ecclesie ad occidentem tendit uersus aquilonem)5; sagen forelægges kongen, og også
i Erik Menveds tilladelse til udvidelsen fremhæves det, at denne vil blive til
pryd og anseelse for kirken. Disse breve står som en isoleret meddelelse midt
i en lang periode, fra hvilken ellers ingen kilde underretter om kirkegårdens
forhold; denne omstændighed byder i overvejelser af situationen en risiko
såvel for at undervurdere som for at overvurdere materialet.
Der kan imidlertid næppe være tvivl om, at sagen kaster lys over tilstandene tilbage i tiden og underbygger den ovenfor fremsatte antagelse, at bispen ved erhvervelse af byarealer har måttet skaffe plads til opførelsen af den
nye, store kirke (sml. p. 62), og det turde fremgå af oplysningen fra 1305, at
processen med jordkøb ikke har været afsluttet før længe efter, at Peder Vognsen påbegyndte sit kirkebyggeri. I forsøget på at tolke situationen i 1305 er
det en vanskelighed, at oversættelsen af brevenes stedsangivelse er usikker. Til
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trods for at Hoffmeyer har villet henlægge udvidelsen til kirkegårdens sydside6,
forekommer der dog ikke at kunne være tvivl om, at det gade- eller pladsareal,
hvormed kirkegården øges, skal placeres på dens vestside.
Sognepræsten Andreas i Gosmer overdrog ved skøde af 5. maj 13027 sin
gård i Århus til kannikernes bord, og en tilføjelse fra ca. 1313 oplyser, at gården lå i Torngade (Torngatæ8); gaden nævnes atter i 1400-tallet, men siden er
den forsvundet, uden at dens beliggenhed har kunnet fastslås. Hoffmeyer9 har
villet sætte kannikernes køb af Gosmerpræstens gård i forbindelse med den tre
år senere omhandlede kirkegårdsudvidelse, men denne i sig selv ikke urimelige
formodning finder ikke støtte i kilderne. Kirkegårdsudvidelsen må betragtes
isoleret fra gården i Torngade; og det er som nævnt mest rimeligt at antage,
at det areal, som bispen har erhvervet ved mageskifte, har ligget ved Storetorv, ved kirkegårdens vestside; ved denne lokalisering og ved brevenes understregning af udvidelsens betydning for kirkens anseelse og pryd, melder det
spørgsmål sig, om det ikke i højere grad er selve kirkebygningen end kirkegården, der har krævet mere plads.
Igennem hele det foregående århundrede har man åbenbart bygget på kirken (jfr. p. 65), og henimod århundredskiftet er langhuset formentlig afsluttet.
I dets gavl havde bygmestrene ved fortandinger forberedt et omfangsrigt vestparti, men dette afsnit af kirken kom aldrig til udførelse, som det vil fremgå
af bygningsbeskrivelsen nedenfor. I lyset af de isolerede oplysninger om udvidelse af kirkegården først i 1300-tallet er det vanskeligt at afvise den formodning, at der foreligger en forbindelse mellem de to forhold, således at byggeriets standsning i første omgang skyldtes, at der ikke var råderum på grunden.
Fra denne tidlige periode foreligger tillige en enkeltstående, pudsig omtale af
kirkegården, idet det anføres i et af Erik Menveds anklageskrifter mod grev
Jakob af Nørrehalland og andre af de fredløse, at en vis hr. Anders' svend mistede gryder for 12 mark ved Århus kirkegård10. Denne hændelse har været
henlagt til forskellige steder i byen11, men naboskabet mellem S. Clemens
kirkegård og Storetorv udelukker ikke, at det er i nærheden af domkirken, at
den kostbare ladning er forsvundet.
Holdepunkter for en nærmere bestemmelse af domkirkegårdens udstrækning
og dens hegning må vindes ved kombination af oplysninger i senere kilder og
tilbageslutninger fra tilstanden efter år 1800, dvs. i tiden omkring kirkegårdens nedlæggelse som gravplads, da adskillige hermed forbundne omstændigheder har efterladt sig skriftlige meddelelser og enkelte tegninger. Fig. 21 viser
faser af situationen omkring domkirken i første del af forrige århundrede. Kirkegårdsområdet er omgivet af bygninger, der med sine forbindende mure kranser kirken, tillige med strækninger af egentlig kirkegårdsmur, der hegner grav-
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pladserne mod Skolegade-Mejlgade og mod Storetorv, på begge sider rådhuset.
Med henvisning til fig. 20 og 21 skal de mere væsentlige af bygningerne omkring kirken kortelig omtales, og derefter vil hegn og indgange blive behandlet.
Nord for kirken har man 1914 og atter i 1920'rne h a f t lejlighed til at foretage udgravninger og sonderinger 1 2 og herved et par steder konstateret levn af
bygninger, som ved stenformater og fundamenternes dybe placering og på
grund af riffelhugget tegl i vinduesåbningerne kunne henføres til senromansk
tid, formentlig 1200-tallet. Disse bygningsrester var dog for beskedne til at sige
noget nærmere om bebyggelsen 1 3 . Ved de samme udgravninger afsløredes tillige
betydelige levn af et større vinkelformet anlæg, som straks blev identificeret
som den katolske bispegård fra 1400-tallet (fig. 20, 1). I denne oversigt får bispegården en bredere behandling end de øvrige huse omkring kirken, da det er
åbenbart, at det store palads på værdifuld måde belyser den århusianske bispestols formåen i den sene middelalder. Tillige redegøres for kompleksets afvikling, hvis sejghed er karakteristisk for en nedgangsperiode i byen, og hvis mange
faser og omstændigheder har spillet den største rolle for den nuværende tilstand
på kirkens nordside.
Bispekompleksets hovedfløj strakte sig mellem kirkegården og Rosensgades
østlige del, som tidligere hed Bag Bisgård eller Bag Bispegården 1 4 . Denne fløj,
vestfløjen, som således var orienteret på tværs af kirkens længdeakse, var ca.
45 m lang og 10 m bred; murene, der var bevarede i op til 2,25 m's højde, var
udført som kassemure med markstensfyld og hvilede på fundering af kampesten i kalkmørtel; murværkets munkesten havde en størrelse på 27—28,5 X
13,5—14,5x9 cm, og var lagt dels i munke-, dels i polsk forbandt. Måske af
hensyn til kirkegårdens skellinie (sml. p. 128) var bygningens sydgavl skrå, og
murtykkelsen her var 105 cm, mens de øvrige mure målte 120 cm. Et par tværgående f u n d a m e n t e r nord for husets midte er rimeligt nok tolket som spor
efter en ca. fire meter bred portgennemkørsel, der har delt husets nederste
etage i to afdelinger. I den søndre og største del, hvor gulvet, der var brolagt
med håndstore piksten, har befundet sig knap to meter under oprindeligt terræn, har der fra begyndelsen været kælder. Fire ottekantede teglstenssøjler,
hvoraf udgraverne konstaterede rester af de to, har været placeret i midtlinien
af dette rum, der derfor må antages at have været hvælvet. Der var tillige bevaret levn af vinduesnicher med stejle bundsmige. Nord for gennemkørslen har
der ikke været kælder. På bygningens østside, omtrent midtvejs mellem porten og hjørnet ved den tilstødende fløj, blev fremdraget rester af en næsten
kvadratisk tilbygning med sidelængder på fire til fem meter og murtykkelser
på 120 cm. I bunden af denne udbygning, som man har opfattet som et trappetårn, var nogle trin af munkesten, som førte fra niveauet udenfor ned i kælderen;
trappen, hvis trinforkanter havde været lagt med træbjælker, var sekundær.
Danmarks kirker, Århus a m t I
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Fig. 20. P l a n 1:2500 over o m r å d e t o m k r i n g Århus domkirke, tegnet af TF og K d e F L . K o r t e t viser
kirken og levn af middelalderlige bygninger indtegnet på moderne gadeplan D 528 f r a Stadsingeniøren
i Århus.
1. Den katolske bispegård, efter D r a i b y - H a u g s t e d , Å r b Å r h S t . 1927. 2. Broen mellem bispegården og
kirken, efter D r a i b y - H a u g s t e d , Å r b Å r h S t . 1927. 3. Sakristigården, efter D r a i b y - H a u g s t e d , ÅrbÅ r h S t . 1923. 4. F u n d a m e n t e r i Skolegyde, efter i n d b e r e t n i n g af C. M. S m i d t 1906 (NM). 5. Murrester på m a t r . nr. 860, e f t e r u d a t e r e t opmåling i NM. Nordost h e r f o r : Bygningslevn u d g r a v e t
af Th. R a s m u s s e n 1914 (NM).
Plan of the area around Århus cathedral, 1:2500, with the modern complex of streets. Traces of medieval buildings now disappeared, but revealed by excavations in recent times, are included in the map.
North of the church was the Catholic bishop's palace, the main wing of which had a turret on the east
side (1); from a lateral wing parallel to the church there was a bridge (2) which led across to the north
end of the transept. South of the church stood various houses and living quarters for the clergy of the
cathedral; the large brick building excavated in 1921 (3) was presumably the chapter-house, erected in
the 13th century. 4. The foundations of the building housing the cathedral school. 5. Unidentified remains.
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Fig. 21. Plan 1:2500 over o m r å d e t omkring Århus domkirke, t e g n e t af TF og K d e F L på grundlag
af b y k o r t udgivet af V. F. A. Berggreen og B u d t z Müller & Co. 1870. P l a n e n viser t i l s t a n d e i første
del af 1800-tallet, i den periode da kirkegården blev nedlagt.
1. Den p r o t e s t a n t i s k e bispegård. E f t e r ældre situationsplan og opmåling af G. Haagensen for V. Th.
W a l t h e r 1882 (NM); bygningerne n e d r e v e t 1882. 2. Å r h u s r å d h u s . E f t e r opmåling af C. Steinbrenner
ved bygningens nedrivning 1859 (NM), sml. tig. 25. 3. S p r ø j t e h u s , n e d r e v e t 1837. 4. Stiftsprovstens
gård, o p f ø r t 1765, nedrevet 1856. 5. K a t e d r a l s k o l e n i den skikkelse bygningen h a v d e (1766—) 1806—
1847/49. E f t e r Indbydelsesskrift til A a r h u u s Cathedralskole 1850. 6. Filial af D a n m a r k s Nationalb a n k 1837—1926. 7. Sprøjtehus, ca. 1840—70. 8. S t i f t s p r o v s t e n s bolig 1856—1904, derefter
k o m m u n e k o n t o r , n e d r e v e t 1923.
Plan of the area around Århus cathedral, 1:2500, based on of a map of the town from 1870, which
shows the course of the river and the network of streets before the adjustments of recent times. The plan
shows the situation and the surrounding buildings from the first part of the previous century, at the time
when the churchyard was abandoned.
1. The Protestant bishop's palace which was established in a medieval house; pulled down in 1882.
2. Århus town-hall; demolished 1859. 3. Garage for the fire-engine. 4. Archdeacon's quarters. 5. The main
building of the cathedral school 1806—47. 6 — 8 . Various houses from the previous century.
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Tillige afslørede man rester af en ca. 8,5 m bred fløj, der fra det store hus
havde strakt sig østpå langs kirkegårdens nordside. Det tidligere omtalte, skrå
forløb af kirkegårdens skellinie har medført, at bispegårdens to fløje indbyrdes
har dannet en spids vinkel, og at bygningen langs kirkegården, kompleksets
sydfløj, har ligget skævt i forhold til domkirkens hovedakse. Sydfløjens syld
var udfort med sammenpakkede kampesten uden bindemiddel, og det var
øjensynligt, at man ved opførelsen havde b e n y t t e t en ældre f u n d a m e n t g r ø f t .
Ifølge udgraveren forsvandt f u n d a m e n t e r n e ind under rådhuset, den nuværende politistation, men det må foreløbig stå hen, om de har fortsat helt til
Mejlgade. Sydfløjen har under alle omstændigheder h a f t en anselig længde, idet
alene det udgravede parti måler 36 m. Bygningens sydmur er 81 cm tyk, hvilket lader antage, at huset ikke har nået samme højde som vestfløjen. Over for
gavlen på domkirkens nordre tværskib afdækkede man et par tværgående, 110
cm brede f u n d a m e n t e r , hvorimellem lå et murstensgulv; på bygningens sydside
var tilføjet et par stenpakninger, som tilsyneladende hidrørte fra stræbepiller.
Det er sikkert med rette, at udgraverne anser f u n d a m e n t e r n e for vidnesbyrd
om en port over for korsarmens portal, og opfatter pillerne som dele af den bro,
der i sin tid f o r b a n d t bispegården og kirken (jfr. nedenfor). Til begge sider for
vestfløjens nordgavl, i hjørnet mellem Rosensgade og Bispegyde og længere
sydpå i sidstnævnte gade, fastslog man strækninger af en 89 cm bred (tre sten)
hegnsmur, som efter løsfund at dømme har været afdækket med tagsten af
munke- og nonnetype. Den senere bankbygning (jfr. p. 122) havde bragt forstyrrelser i dette område, således at hegnsmurens videre forløb sydpå ikke
k u n n e konstateres, men adskillige fundamentstrækninger og f u n d af glaserede
fliser antydede, at der i hjørnet ved kirkegården har ligget et eller flere huse.
Der kan ikke være tvivl om, at bispegården i middelalderens sidste periode
har indtaget hele den langstrakte karré mellem kirkegården, Bispegyde, Rosensgade og Mejlgade, og udgravningerne har givet ret godt kendskab til de to fløje,
der må have udgjort anlæggets hovedbebyggelse. Forskellen imellem f u n d a menterne lader formode, at fløjene ikke er opført på een gang, men murstensmaterialet er dog af sådan beskaffenhed, at der næppe kan være forløbet lang
tid mellem den ene fløjs færdiggørelse og den andens påbegyndelse. Omstændighederne tyder på, at sydfløjen, der synes dannet ved en sammenbygning af
flere huse, er ældst; i forbindelse med vestfløjens opførelse har den imidlertid
været underkastet ændringer i sin vestre ende. Ved vestfløjen f a n d t man adskillige formsten, som svarer til de profilsten, der er anvendt ved vinduerne
i kirkens kor, og tillige forekom glaserede sten og stykker af en tegl-kløverbladsfrise, af samme art som den, der smykker domkirken; disse omstændigheder t y d e r på, at bispegårdens hovedfløj er rejst i den periode, da domkirken blev underkastet sin store ombygning, dvs. omkring midten af 1400-tallet.
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Et par billeder (jfr. fig. 5—7), foruden arkivalier fra senere tider — hvoraf
dog kun enkelte har været gennemgået — giver oplysning om bispegårdens
hovedkompleks. Da der 1761 for første gang optoges b r a n d t a k s a t i o n 1 5 over
ejendommene i Århus, tilhørte »Bisgård« postmester Weigner og blev b e n y t t e t
som magasinhus til kongens korn. Hovedfløjen var i g r u n d m u r 43 fag lang og
3 etager høj; desuden eksisterede 15 fag halvtag og indhegning med 16 fag
g r u n d m u r og 31 fag u d m u r e t bindingsværk. Næste taksationsbeskrivelse er fra
1771, da gården tilhørte amtsforvalter Thygesen; i de mellemliggende ti år var
bygningen delvis revet ned, for nu eksisterede der blot halvtrettende fag grundm u r i tre etager foruden 31 fag hegnsmur af bindingsværk. Da den næste beskrivelse blev optaget 1781, var stenhuset helt forsvundet, og foruden et mindre baghus opregner taksationen kun en bindingsværkslænge, t r e t t e n fag lang
i een etage.
Sammenfattende må hovedbygningen således i sine velmagtsdage have h a f t
en høj, hvælvet kælder og herover to etager 1 6 , gavlene var afsluttet med kamtakker, og façaderne, der sikkert har stået i blank mur, har været smykket med
kløverbladfriser, der måske har siddet under tagskægget ligesom på kirken.
Tagmaterialet synes at have været tegl. På husets østside var en nærmest kvadratisk udbygning, som i begyndelsen muligvis blot var en k a r n a p ; når kongen 1608 17 gav besked om at fjerne blyet på vindeltrappen, foreligger der
utvivlsomt en hentydning til et udvendigt t r a p p e t å r n . Om husets indre er vi
dårligere underrettet, men få og spredte oplysninger godtgør, at den biskoppelige bygherre udstyrede sin gård rigt og fornemt. Adskillige gemakker, der antagelig udgjorde den daglige bolig, har været forsynet med paneler; yderligere
blev dette afsnit af bygningen kaldet Glarbjerg 1 8 , hvilket tyder på, at store
vindner, der at dømme efter f u n d n e formsten har h a f t stavværk af samme art
som kirkens korvinduer, lod rigeligt lys ind i værelserne. Desuden rummede
Højen en stor sal, hvis vægge blev draget ved festlige lejligheder 1 9 . Der tales
også om de udbyggede små kamre 2 0 , hvorved sikkert menes »hemmeligheder«
på husets facade 2 1 . 1637—38 optog man på kornlofterne astrag, hvorunder lå
gamle egegulve 2 2 . Ingen kilder omtaler et kapel i bispegården.
Mellem hovedfløjen og Bispegyde har der ligget et murhegnet gårdsrum med
enkelte bygninger 2 3 . På den østre side, bag kompleksets sydlige længe, som
strakte sig langs kirkegårdens nordside, har der formentlig også været en gårdsplads; her har isolerede sonderinger og lejlighedsgravninger konstateret rester
af mindre huse, en brønd og, lidt østligere, en bageovn. I arkivalierne optræder
tid efter anden adskillige økonomihuse: Køkken og bryggers 2 4 , bødkerværksted 2 5 , smedie 2 6 øg andre »mindre huse på Århusgård« 2 7 . En eller flere af disse
bygninger, der nævnes i de efterreformatoriske kilder, behøver selvsagt ikke
at have eksisteret, mens den katolske bisp residerede på gården, men det noget
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uskarpe billede, der fremstår af situationen i 15- og 1600-tallet, kan sikkert
overføres på det foregående århundrede.
Papismens store bisperesidens på nordsiden af stiftskirken 2 8 er et bygningsanlæg, der gør k r a v på opmærksomhed, ikke mindst vestfløjen, som omstændighederne har givet noget kendskab til. Denne bygning v a r 45 m lang, dvs.
en halv gang længere end det lidt yngre Glimmingehus i Skåne, og betragtelig
større end de fleste herregårde fra det efterfølgende århundrede. F r a sin opførelse har huset næppe besiddet det kvadratiske t r a p p e t å r n på østsiden; i begyndelsen kan der have eksisteret en t r a p p e i et skillerum, som der kendes eksempler på fra andre, samtidige anlæg, eller gården kan have haft udvendige
t r æ t r a p p e r som f. eks. bispegården i Linköping. I K o r t Rogges samtidige gård
i Strängnäs var der formentlig en indvendig trætrappe. Hvis tårnet i Århus
ikke er føjet til endnu i katolsk tid, skal det antagelig henføres til den første
tid efter reformationen, da lensmanden hyppigt tog ophold her, og da der
r u n d t i landet på kongens slotte og adelens borge rejstes egentlige t r a p p e t å r n e
som normal udstyr.
Bispegårdens kælder, hvis hvælv blev båret af en pillerække i midten, har
paralleller i adskillige bygninger fra samme periode, f.eks. Krogen slot, K a lundborg slot, Vingården i København, Stygge K r u m p e n s hus på Voergård
foruden Århusbispens egen gård i Silkeborg 2 9 . Herregårdene Ørup og Bollerup
i Skåne har også hvælvet kælder med midtsøjlerække, Bollerup tillige hvælvet
førstesal.
Ved reformationen blev bispekomplekset kronens ejendom; den lutherske
biskop fik anvist bolig på kirkens sydside (jfr. nedenfor), mens lensmanden
rykkede ind i den gamle bispeborg. I de første årtier herefter har bygningerne,
der almindeligvis kaldtes Århusgård, øjensynlig været holdt i god stand. Frederik II, der yndede at opholde sig på slottet, besluttede allerede 1560 at foretage om- eller tilbygninger 3 0 , og nogle år senere dannede bispens gemakker
rammen om en storartet fest, da kongen holdt bryllup for nogle af dronningens
jomfruer 3 1 .
Men denne glanstid blev kun af kort varighed. Havreballegård — den der
utvivlsomt sigtes til allerede i Peder Ebbesen Galts instruks 1541: Vor ladegård for Års — skyldte øjensynlig sin landlige beliggenhed, at den blev foret r u k k e t i stadig større grad. På samme tid havde kronen et voksende behov
for en bygning i Århus til opmagasinering af korn. 1568 havde det været på
tale at bygge et magasin i Århus, ligesom i nogle andre jyske byer; byggeriet
kom i gang, men standsede, og det opførte blev n e d b r u d t 1576, mens materialerne f a n d t anvendelse på Havreballegård 3 2 . Tanken om et kongeligt kornmagasin dukkede atter op 1580 på foranledning af lensmanden i Skanderborg,
Claus Glambeck; ved denne lejlighed resolverede Frederik II, at det store hus

B E L I G G E N H E D OG KIRKEGÅRD

103

på Århusgård skulle bruges til landgilde- og tiendekornet 3 3 , og desuden kunne
det tjene som lager for salt og vin og andet til kongens behov på Skanderborg
slot. Lensmanden i Århus fik ordre til at rydde huset og overlevere det med
tilhørende gårdsrum til Claus Glambeck 3 4 , men endnu 1601 35 gav kongen lensmanden besked om, at han havde tilladt en adelig enke at afholde sin datters
bryllup på Århusgård 3 6 . Siden hen og indtil enevældens indførelse omtales gården som kornmagasin. Kornet fra Skanderborg gemtes i det store hus, mens
kornet fra Århus len lå i andre bygninger 3 7 . Der foreligger fra perioden adskillige omtaler af bygningernes tilstand, som ikke har været for god; 1637 lå kæl
deren øde og næsten fuld af dynd og skarn 3 8 . Tid efter anden nedreves enkelte
huse, og i årene under svenskekrigene begyndte kronen at frasælge dele af
komplekset.
1635 solgtes en kålgård 3 9 . 1648 købte borgmester Anders Lydichsen »den
ringe del af Århus Bispegård, der står og forfalder« 4 0 . 1655 erhvervede Mogens
Friis til Faverskov »den del af Århus bispegård, der ligger til Skanderborg slot,
samt et lille smediehus på samme plads, der ligger til Århusgård« 4 1 . Der står
videre, at pladsen strækker sig fra domkirkegården til den lille gade, som kaldes Schiøgeschouffuen, som går fra Torvegade til Rosensgade 4 2 .
I det mindste hovedfløjen af den gamle bispegård var imidlertid stadig kongelig ejendom 4 3 , men da Havreballegård blev tilskødet den hollandske købmand Gabriel Marselis, fulgte magasinhuset med 4 4 ; det blev fortsat og i resten
af sin tid benyttet som lagerbygning og pakhus 4 5 . 1720 solgte stamhusbesidder
Constantin Charisius til Constantinsborg med kongelig tilladelse bygningen til
vinhandleren, postmester Heinrich Weigner 4 6 . Senere søgte rektor Jens Worm
at købe huset for der at installere katedralskolen, men Weigners søn Christian,
der siden 1744 havde været postmester ligesom faderen, ville ikke sælge for
ikke at miste kælderen, som han brugte til sine vinfustager. Når Ole Secher ca.
1767, efter C. Weigners død, erhvervede ejendommen for omtrent en femtedel
af det beløb, som Worm havde budt 4 7 , er det sammenholdt med de ovenfor
nævnte taksationsbeskrivelser fristende at slutte, at nedbrydningen var begyndt allerede i Weigners tid. 1769 overgik ejendommen til amtsforvalter Jens
Thygesen, der solgte den igen fire år senere, efter at entreprenøren J o h a n Bardewich, der også kendes fra arbejder ved domkirken, med megen møje havde
jævnet huset med jorden. Thygesen brugte materialerne fra nedrivningen, hvoriblandt udmærkede sig svære pommerske bjælker, til sæbesyderi og tobaksfabrik i Dynkarken 4 8 .
Stiftsprovstegården (lig. 21, 4). Hoffmeyer formoder 4 9 ikke uden sandsynlighed, at »den ringe del af Århus bispegård«, som Anders Lydichsen købte 1648
(jfr. ovenfor) har været (en del) af det katolske bispekompleks' østre afsnit og
formentlig har o m f a t t e t den østre ende af sydfløjen med hjørnegrunden ved
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Mejlgade. Her kendes i 16- og 1700-tallet en række ejere; 1732 blev ejendommen erhvervet af stiftsprovst Frederik Nannestad, forfatteren af hyldestskriftet til Frederik V, Hilaria Aarhusiensia; da Nannestad 1748 modtog sin udnævnelse til biskop i Trondhjem, skænkede han gården til residens for sine
efterfølgere i det århusianske provsteembede. Brandtaksationen 1761 15 beskriver bygningen (nr. 532) som grundmuret i to etager og 26 fag lang mod kirkegården, desuden anføres en 33 fag lang bygning, grundmuret på den ene side
og af bindingsværk på den anden.
Ved denne tid overvejede man at nedrive provstegården for at udvide kirkegården 5 0 , men det blev ikke til noget, da en af Nannestads efterfølgere, P. E.
Monrad, ved sin tiltrædelse 1766 indrettede en ny provstebolig på stedet. Omfanget af denne ombygning er ikke nærmere undersøgt; det skal blot anføres,
at ifølge gængs opfattelse 5 1 blev Nannestads gård helt nedrevet, men det synes
bl.a. af b r a n d t a k s a t i o n e r n e 1 5 at fremgå, at Monrad kun nyopførte et afsnit.
Ældre afbildninger 5 2 viser, at Monrads hus var en en-etages bygning med statelig gavlkvist i provinsbarokkens traditionelle udformning. I midten blev hovedportalen i n d f a t t e t af farvede pilastre og kronet med en høj t r e k a n t f r o n t o n
ligedannet med gavlkvisten. Til hver side for doren sad fire vinduer over den
kraftige, tjærede sokkel 5 3 . Kirkegårdens nordre hegnsmur løb op til provstegårdens vestgavl, mens den lavere, ældre længe gik fra østgavlen til sidefløjen
langs Mejlgade. Bag husene strakte haven sig helt til Rosensgade, hvor den
hegnedes med grundmur 5 4 .
Til billedet af bebyggelsen på domkirkens nordside i den katolske tid hører
også den allerede nævnte bro, der forbandt bispegården med kirkens nordre
tværskib (fig. 20, 2, jfr. nedenfor). Sikre oplysninger om denne forbindelsesgang hidrører fra de ovenfor nævnte udgravninger 1926 55 , da man uden for
kirkens nordportal fremdrog sylden og de fem—seks nederste skifter af to piller, udført i fuld m u r med teglsten af størrelsen 2 8 x 1 3 x 9 cm. Dette pillepar
var placeret midtvejs på den ca. 12 m lange strækning mellem tværskibet og
bispegården.
Pillerne var disponeret symmetrisk om en akse gennem kirkens nordportal,
og, som allerede udgraveren antog, tyder deres planform på, at hver pille i
nord-sydlig retning har båret den ene af broens tre sten svære vanger, mens de
indbyrdes har været forbundet med en to sten bred gjordbue; på ydersiderne
må bæringerne have været forstærket med støttepiller. Tilstedeværelsen af de
mange false vidner dels om forfinelse i udformning, dels om hvælv; pillerne
angiver samtidig, at broen har h a f t et knæk. Det er øjensynligt, at de ejendommeligt svære, murede fremspring til hver side for korsarmens norddør, som
er fremdraget ved undersøgelser, og som Mogens Clemmensen har rekonstrueret
som dele af den oprindelige portal, i virkeligheden skal sættes i forbindelse med
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broen (jfr. p. 159—51). I dennes modsatte ende har man, som ovenfor nævnt,
fremdraget fundamenterne af to lignende piller.
Det tidligere omtalte Århus-maleri (fig. 6) bekræfter og supplerer udgravningens oplysninger om bispens løngang. På byprospektet, hvor broen er fremstillet i stærk forkortning, er den tegnet omtrentlig af samme højde som kirkens sideskib og afdækket med saddeltag i sin længderetning 5 6 , og det ser ud
til, at der på siderne over arkaderne har været vinduer. De gennemgåede arkivalier kaster kun lidt lys over broens udseende. E f t e r synsforretninger 1649 og
1651 57 siges »hvælvingsgangen« fra Århusgård til kirken at være meget forfalden: Taget er utæt med sten, tømmerværket er faldet ned, loftet er forrådnet
og utjenligt.
I disse år, særlig efter svenskernes og polakkernes hjemsøgelse af Århus 5 8 ,
trængte bispens bolig alvorligt til reparation (jfr. nedenfor p. 111), og H a n s
Brochmand ansøgte da gennem øverstesekretær Erik K r a g om kongens tilladelse til at nedrive »den gamle huelling« og anvende stenene til residensens forbedring. Bispens ansøgning var bilagt kapitlets erklæring, hvori det hed, at
hvælvingen var forfalden og en fare for »de Guds børn, som søger kirken«; det
oplystes, at broen har sorteret under lensmanden, der også tidligere brugte
den, men nu ønskede kapitlet at få afgjort, om broen skulle repareres eller nedrives 5 9 . Broen blev revet ned 1665, og murstenene f a n d t anvendelse på bisperesidensen 6 0 .
På den nedre balkon i domkirkens nordre tværskib iagttages i gavlen over
portalen en murgennembrydning med mådeligt udglattede vanger. Ligeledes
er der ved korsarmens øvre balkon under det store gavlvindue b r u d t en ca.
110 cm bred passage og anlagt en muret trappe, hvis slidte trin peger ned mod
broen; begge åbninger må sættes i forbindelse med arkaden til bispegården
(jfr. nedenfor p. 159 og 256, samt fig. 96).
Ved udgravningerne foran tværskibsportalen afslørede man, at broen ikke
alene har formidlet adgang fra bispegården til kirken i første sals højde, men
at den også har fungeret som en overdækning af en brolagt vej tværs over
kirkegården mellem korsarmens nordportal og porten i bispegårdens sydfløj.
Der foreligger ikke kilder, som muliggør en præcis datering af broen, til hvilken der ingen forgænger kendes. Opførelsen kan formentlig placeres i Jens Iversens episkopat (1449—82), måske under en af efterfølgerne 6 1 ; i alle tilfælde
hører broen h j e m m e i den sene middelalder, da domkirken radikalt blev ombygget, mens bispegården rejste sig på dens nordside.
Øst for S. Clemens' kor, dvs. »imellem kirken og vandet, der står det latinske hus«, Århus katadralskole; efter alt at dømme har denne institution ligget
på samme plads neden for kirken siden sin oprettelse en gang i middelalderen
(fig. 20, 4 og 21, 5) 62 . Skolens eksistens fremgår vel af en omtale 1280 63 ; 1415
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nævnes en gård på S. Peters alters (nr. 30, ovenfor p. 86) grund »ved skolerne«,
hvoraf man sædvanligvis med støtte i senere, usikre oplysninger slutter, at
skolen bestod af mere end een bygning. Århus prospektet til Resens atlas (fig.
5) viser to bygninger, der begge ligger med gavlene i ost og vest, altså parallelt
med kirken og på tværs af kystlinien. Resens »gamle skolehus« ligger langs
Skolegyde, tidligere Skoletrappen 6 4 , og det er vel rester heraf, som ved lejlighedsgravninger 1906, 1937 og 1956 65 kom for dagen. 1905 fremdrog man tillige en kubeformet opmuring af teglsten ved nordgavlen af den daværende
skolebygning 6 6 . I et register fra midten af 1500-tallet over kannike- og vikariegårde i Århus karakteriseres skolen og skolegården som velbygt 6 7 , og med baggrund i bl.a. denne oplysning fremsætter Regnar Knudsen den formodning 6 8 ,
at skolen blev fornyet ved samme tid, som Jens Iversen ombyggede domkirken.
Med Morten Borup (1446—1526) som rektor oplevede Århus katedralskole en
blomstringsperiode.
1646 foretoges reparationer af »det gamle skolehus«, der da anvendtes som
kirkens materialhus; reparationerne er utvivlsomt en forberedelse til kirkespirets reparation efter lynbranden 1642 og har taget sigte på at ændre bygningans tagværk (»offrit«) med omlægning af tagstenene og indretning af et røggab, for at »kualmen og jemmen« des bedre kunne komme ud, når blystøberens
kedler blev opstillet 6 9 .
Skolens bygningshistorie skal ikke følges nøjere; det skal kun refereres, at
Jens Worm, der var rektor 1752—75 og som ovenfor nævnt søgte at erhverve
den katolske bispegård for skolen, da dette mislykkedes, drog omsorg for, at
der i stedet rejstes en ny bygning. Grundstenen blev lagt 1763, og huset stod
færdigt tre år senere; to gravsten blev benyttet til inskriptionstavler over indgangen. Den nye bygning lå på tværs af den gamle, dvs. langs Skolegade-Mejlgade, over for domkirkens kor (fig. 21, 5). Herved ændredes hele prospektet
omkring kirken afgørende; katedralen rejste sig ikke længere fra terræn set fra
havet, og r u m m e t omkring koret blev mere sluttet. Skolehuset havde een etage,
med et pilastersmykket midtparti i to stokværk, kronet af en gavl, hvis svungne
sider leder tanken hen på de gavle, som Riemann nogle årtier tidligere havde
forsynet domkirken med. Tegninger og overslag var affattet af »en i slige ting
erfaren mand« Christian Mørup, der som honorar modtog 6 rdr. 7 0 .
Bortset fra en mindre ændring 1806 fungerede skolehuset til 1846, da tømrermester H. W. Schrøder udarbejdede et ombygningsforslag, der korrigeredes af
hofbygmeter J. H. Koch, hvorefter byggeriet f a n d t sted 1847—49 71 . Ved Skolegydes udvidelse 1905—06 blev det velproportionerede hus forkortet og helt
ombygget; samtidig blev skolen suppleret med en bygning ved Havnegade (arkitekt Hack K a m p m a n n ) , og 1957 er tilføjet bl.a. en normalklassefløj i Mejlgade, efter tegninger af C. F. Møller 72 .
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Ved lejlighedsgravninger i efteråret 1921, da man foretog terrænreguleringer
ved domkirkens sydside (jfr. nedenfor), fremdrog man foran tværskibsportalen
betydelige levn af et stort teglstenshus, der havde ligget lidt skråt i forhold til
korsarmen og formentlig skal bestemmes som sakristigården, kannikernes fællesbygning (fig. 20, 3). Da murresterne efter en summarisk undersøgelse og fotografering blev borthugget, efterhånden som de kom frem. opnåede man kun
et begrænset kendskab til den store bygning og andre levn i området 7 3 .
Interessen samler sig i første omgang om det 10 m brede og godt 35 m lange
hus, hvis ydermure hvilede på en halvanden meter høj syld af marksten, der
var omhyggeligt pakkede uden bindemiddel; øverst var anbragt flade sten,
hvorpå den fem skifter høje teglstenssokkel var muret. Soklens øverste skifte,
der v a r lagt med løbere, var oventil rundet. Af muren over soklen var kun få
skifter i behold, men skiftegangen her har ligesom det smukke håndværk i soklen sikkert været overvejende munkeskifte; de iagttagne stenmål var 8 — 9 x
1 2 x 2 9 cm. Her skal kun meddeles husets hovedtræk: Med undtagelse af gavlen ved kirken er ydermurenes forløb fastslået næsten i deres fulde udstrækning; udgravningsberetningen tager ikke stilling til, om huset har været bygget helt op til korsarmen 7 4 . To tværskillevægge udpeges som samtidige med
ydermurene, idet de er i forbandt med disse og udført i samme teknik. I husets
østre langmur sad to døre, der har ført fra området øst for, formentlig en gårdsplads, ind til det midterste rum, som udmærkede sig ved en kamin midt på
nordvæggen. Den nordre dor var ca. 80 cm bred og havde rette vanger med
halvstens fals indvendig; den søndre, der målte godt 130 cm i bredden, v a r
smiget inden for den halvsten dybe, rette lysning. Nørd for kaminstuen har
ligget et rum, hvor man i sydvesthjørnet f a n d t en godt tre meter dyb, kampestenssat brønd med diameter på ca. to meter og en firkantet t r æ r a m m e i bunden; i middelalderens slutning var brønden tilkastet. En senere tilmuret dør
har sat b r ø n d r u m m e t i forbindelse med kaminstuen, hvor iagttoges tre gulvlag, det yngste af rode murstensfliser på 1 5 x 1 5 cm; den nævnte kamin, hvis
vanger var smykket med tilhuggede tegl, har været opstillet i samhør med dette
gulv, hvilket formentlig — i forbindelse med et muligt søjlefundament — kan
tages som udtryk for r u m m e t s indretning til opholdsstue eller mødesal.
F r a kaminstuen har en senere tilmuret, på nordsiden smiget døråbning omt r e n t midt i sydvæggen givet adgang til husets sydligste r u m ; under tilmuringen sås et slidt trin af kantstillede teglsten. Store dele af ydermurene var fjernet i dette rum, men rester af f u n d a m e n t e t gav sikker oplysning om husets
form, og omstændighederne tydede på, at der midt i gavlmuren havde været
en dør. I en tilmuret niche i vestvæggen fandtes en sølvske med indridset T . R .
1567 75 . Også i dette rum var der foretaget senere ændringer, bl.a. var der efter
tilmuring af døren til kaminstuen rejst et skillerum i husets længderetning.
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Vest for huset afdækkede man et hjørne af en bygning, der at domme efter
murværkets kvalitet ikke kan have været uden betydning. Over et kampestensfundament v a r den ca. en meter brede mur med en tre skifter høj sokkel,
af samme t y p e som den på nabohuset, muret af tegl med stenstørrelser på
9 x 1 3 , 5 — 1 4 x 2 6 — 2 7 cm. Andre brudstykker af teglstensmure, opført af munkesten, blev afdækket i samme område, hvor man tillige f a n d t talrige rester af
17 cm brede bæverhaletagsten.
Også øst for det store stenhus havde man i 1921 lejlighed til at iagttage adskillige levn efter middelalderlige bygninger, hvoraf dog nogle k u n n e sættes i
forbindelse med den 1882 nedrevne bispegård (jfr. nedenfor).
Med støtte i de efterreformatoriske forhold må det antages, at adskillige af
kapitlets medlemmer og kirkens præsteskab og funktionærer havde deres boliger i huse på domkirkens sydside; desforuden lå kannikeresidenser og vikarboliger spredt i byen, men dog vist fortrinsvis i kvartererne omkring kirken,
dvs. i Skolegade, Mejlgade og på Storetorv 7 6 . Formentlig tilhører de spredtliggende bygningslevn, der kom for dagen ved udgravningerne 1921, sådanne
residenser, men nogen nærmere bestemmelse skal ikke forsøges her. Det vil
imidlertid være af interesse om muligt at identificere det store hus foran kirkens sydindgang, hvor situationen har mindelser om klosterhovedfløjens beliggenhed i forhold til kirken i anlæggene i Løgum og Øm.
F r a slutningen af 1200-tallet er bevaret to breve 7 7 , hvoraf det ene beretter,
at provst Jens i Flimmersyssel, der var medlem af kapitlet, havde bygget og
1286 testamenteret kapitlet et sygehus, ved siden af et ældre stenhus i kapitlets gård; i det andet brev bekræfter Erik Menved, at biskop Jens Assersen
(1288—1306) 1298 har skødet sit stenhus syd for S. Clemens kirke til kannikerne. En eller liere af de bygningsrester, der blev f u n d e t til siderne for kapitelhuset, kan hidrøre fra Jens Assersens bygning; det er ikke nødvendigt med
E. Haugsted 7 3 at anse de omtalte to stenhuse for identiske, derimod kan det
ældre stenhus stå for kapitelhuset. Brevene har yderligere interesse ved fra
samme tidsrum som den ovenfor p. 95 omtalte kirkegårdsudvidelse at berette
om kapitlets og kannikernes byggevirksomhed på kirkens sydside.
Også uafhængigt af brevenes vidnesbyrd forekommer det nærliggende at antage, at den fremgravede teglstensbygning, der ud fra stenmaterialet synes at
skulle henføres til midten af det 13. århundrede, er kapitelhuset, kannikernes
fællesbygning. Et brev af 15. oktober 1325, hvori 15 kanniker forpligter sig til
at afholde sig fra tidligere tiders misbrug, udpresninger, vold, uretmæssige besværinger etc., angiver ved sit udstedelsessted, at kirkens sakristi lå i kapitelhuset, hvor der muligvis hentydes til et af domkirkens ostkapeller; også hvad
terminologien angår er forholdet til kirken uklart (jfr. p. 170ff og 286). I 14- og
1500-tallet opregnes kannikehuse og andre bygninger omkring domkirken 7 8 ;
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Fig. 22. P l a n af den lutherske bispegård med haver, ca. 1760. N a t i o n a l m u s e e t . bishop's palace showing the gardens, ca. 1760.

Plan of the Lutheran
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her nævnes sakristigården, som efter sammenhæng og stedsangivelserne må
have ligget på domkirkens sydside. I en samlet betragtning taler sandsynligheden for, at den store teglbygning er identisk med kapitelhuset, som senest
i 1400-tallet har været kendt under betegnelsen Sakristigården.
Usikkerheden om bygningens skæbne i senmiddelalderen og efter reformationen (jfr. nedenfor) gør det vanskeligt at begrunde en formodning om husets
oprindelige etageantal. En egentlig kælder er ikke påvist ved udgravningerne;
over terræn kan huset meget vel have h a f t to stokværk.
Een eller måske et par stykker af kannikegårdene fik efter reformationen en
særlig skæbne ved at stilles til rådighed for den lutherske bisp. Mens lensmanden som nævnt p. 102 rykkede ind i den hidtidige bispegård på kirkens nordside, blev superintendenten henvist til en residens på sydsiden. Den lutherske
bispegård (fig. 21, 1), således som den kendes fra senere tider, indtog det område, hvorpå den netop omtalte teglbygning lå. Det står ikke klart, om allerede Mads Lang, der var den første efterreformatoriske biskop i Århus (1537—
57), tog bolig i den senere bispegård 7 9 , men ved brev af 6. december 1558 80 indrømmede Christian III for superintendent Laurids Bertelsen (1557—88) og
hans efterfølgere den gård på S. Clemens' kirkegård, han boede i tillige med
stald og kålgård, som kapitlet havde udlagt til residensgård. Det ses bl.a. af
brandtaksationerne fra 1700-tallet, at i denne periode var bispegårdens stald,
som indtog kapitelhusets plads, en simpel en-etages bygning med bindingsværk
eller halvstensmure. Om kapitelhuset er ændret og delvis nedrevet ved reformationen og helt forsvundet ved en senere ombygning, står foreløbig hen.
Bispegården blev nedrevet 1882, men kendes fra ældre tegninger, fotografier
(tig. 19) og arkivalier. En tegning i Nationalmuseet, der formentlig skal henføres til perioden omkring bisp Hygoms ombygninger 1760 (fig. 22), fremstiller
gården som et trefløjet kompleks med grundmuret, to etagers hovedbygning
nærmest kirken foruden to lave sidefløje ved en gårdsplads med brønd. I forbindelsesmuren mellem hovedbygningens vestgavl og den vestre sidelænge er
hovedadgangen placeret oven for en fritrappe fra kirkegården (jfr. p. 116—
117). På Resens prospekt af Århus (fig. 5) er bispegården vist som et firfløjet
kompleks; denne fremstilling synes i det hele ret upålidelig, og det er tvivlsomt, om den fjerde længe har eksisteret.
Formentlig kan hovedtrækkene af kompleksets udseende i 1700-tallet føres
tilbage til 1500-årene. E f t e r at gården senest ved Christian I l I ' s brev 1558 var
gjort til biskoppelig tjenestebolig, påhvilede bygningernes vedligeholdelse kongen. Den første reparation, som kendes, f a n d t sted i 1590'erne 81 , og har efter
de kongelige missivers omtale af materialemængder og arbejdsydelser ikke været
ganske ringe. Der foreligger desuden efterretninger om tre større istandsættelser
i løbet af 1600-tallet 8 2 ; 1645 skyldtes brøstfældighederne bl.a., at fjenden havde
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Fig. 23. P l a n af k æ l d e r s t o k v æ r k e t i den lutherske bispegård; udsnit af opmåling af C. H a a g e n s e n
ved nedrivningen 1882. N a t i o n a l m u s e e t . — Plan of the basement of the Lutheran bishop's palace, from
survey 1882.

brugt bygningerne som stald; men udbedringernes omfang eller art omtales
ikke. Som nævnt ovenfor p. 105 blev broen, der forbandt den katolske bispegård
med domkirkens nordre tværskib, nedrevet i 1660'erne og materialerne brugt
ved biskop Brochmands reparation af residensen. Ved arbejdet, der strakte sig
over det meste af årtiet, medvirkede mureren Peder Rasmussen, der samtidig udførte reparationer af domkirkens t å r n efter ødelæggelserne ved lynnedslaget
1642. Bispen havde selv m å t t e t lægge penge ud til håndværkerne, og efter hans
død 1664 havde hans arvinger i adskillige år vanskeligheder med at inddrive de
ret betydelige summer, som udgifterne havde beløbet sig til. En regnskabspost
1669—70 på »fem kander godt øl at komme brunrødt udi, til at staffere huset
igen« 69 , lader formode, at istandsættelsesarbejdet afsluttedes ved denne tid 8 3 .
Herefter forløb omved 100 år, før der igen var behov for udbedringer; biskop
Hygom, i hvis embedsperiode (1738—64) en ny reparation f a n d t sted, ønskede
at udforme sine omgivelser i samklang med tidens arkitekturidealer og domkirkens udseende efter dens nylige ombygning under Riemanns ledelse. Det var i
samme periode, stiftsprovst Monrad rejste sin provstegård (jfr. p. 104) og rektor Worm den nye latinskolebygning (jfr. p. 106). Hygom købte 1761 et ældre,
skalmuret bindingsværkshus og en række boder, der lå på arealet mellem bispegården og Skolegade; med kongelig tilladelse sløjfede han huset og seks af boderne og anlagde på grunden en stor have, der blev hegnet med en kraftig mur,
som ifølge Hertel var gjort af nye sten 8 4 . Muren, der sammen med bispegården
forsvandt i slutningen af forrige århundrede, havde en meget omhyggelig udformning med spareblændinger på indersiden: Som en arkaderække stod de
kurvehanksbuede nicher på en enkel sokkel, og de mellemstående piller havde
profilerede vederlagsbånd 8 5 . Det er åbenbart, at biskoppen har interesseret sig
for gårdens hegning, og det fremgår da også allerede 1714 86 , at han søgte at
få udenbys håndværkere til at udføre muren mod Kannikegade, da han ikke
havde tillid til Århus' egne murermestre 8 7 ; på den teglhængte mur mod Skole-
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gade satte Hygom en sandstenstavle med reliefversaler (fig. 28): Permissu regio
coeptum opus et c o n s u m m a t u m Anno MDCCLXII. (Med kongens tilladelse er
dette værk begyndt og fuldendt år 1762) 88 .
Det udseende og omfang, som Århusbispens residens opnåede ved midten af
1700-tallet bevarede den i alt væsentligt til nedrivningen 1882. Den ovenfor
nævnte tegning (fig. 22) og en opmåling, som Walther lod foretage før bygningerne forsvandt, angiver kompleksets grundtræk. Det fremgår af kælderplanen
(fig. 23), at hovedbygningen til det sidste bevarede betydelige levn af ældre,
utvivlsomt middelalderligt byggeri 8 9 .
Den rummelige, ret så statelige bispegård oplevede en glanstid, mens Jens
Paludan-Müller residerede (1830—45) og derefter i Gerhard B r a m m e r s lange
embedsperiode 1845—81. Da Frederik V I I efter treårskrigen gjorde en rejse i
riget, boede han i Århus hos biskoppen 9 0 ; landemoder og andre præsteforsamlinger med efterfølgende promenader i haven er fornøjeligt afbildet af Frederik
Visby (fig. 24). I de samme år fremvoksede imidlertid r u n d t omkring i landet et
ønske om at frilægge kirkerne, og turen kom også til Århus. 1857, da nedrivningen af rådhuset foran domkirkens vestside blev forberedt, forhandlede kommunalbestyrelsen om køb af bispegården, men sagen blev henlagt og først genoptaget, da biskop B r a m m e r gik a f 9 1 ; allerede året efter sløjfedes hele anlægget og dermed en primær faktor i den milieudannende bebyggelse omkring
domkirken. Tomten blev i forbindelse med terrænafgravningerne ved domkirkens restaurering reguleret og udlagt som plads, benævnt Bispetorvet 9 2 , hvor
det nuværende Århus teater 1898—1900 rejstes i det sydøstlige hjørne 9 3 , jfr.
desuden p. 123—24.
K u n k n a p 10 alen foran domkirkens vestside lå indtil 1859 byens rådhus og
indtog den østre side af Storetorv neden for kirkens store vesttårn. Det er ikke
usandsynligt, at sysselting og byting blev afholdt på torvet foran kirken, og at
denne omstændighed var en forudsætning for rådhusets beliggenhed 9 4 ; på den
anden side og samhørende hermed var det i middelalderen almindeligt at placere byens hus på torvet 9 5 . Det areal, hvorpå rådhuset var opført, tilhørte kirken, men ved forlig mellem kapitlet og borgmestre og råd 1496 blev rådhuset
fri for jordskyld til kirken 9 6 . Den middelalderlige rådhusbygning, der muligvis
var rejst ved midten af 1400-tallet 97 , var en teglhængt bindingsværksbygning
med t å r n 9 8 ; som i andre købstæder indrettedes i 1500-tallet en vinstue i kælderen 9 9 ; ved midten af 1700-tallet, samtidig med at Svinetorvet blev anlagt 1 0 0 og
megen anden byggevirksomhed foregik i og omkring kirken, nyopførtes rådhuset efter tegninger af kongelig murermester Samuel Zimmermann 1750—52.
Den nye bygning (fig. 25) var to etager høj, frontfagadens tre fag brede midtparti med portalen og indrammede vinduer blev fremhævet ved kvaderlisener
og en trekantgavl med kongeligt navnetræk. 1804—05, da byens garnison blev
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Fig. 24. »I Biskop B r a m m e r s Have«, akvarel af Frederik Visby i Den gamle By, Århus (p. 112)
— "In Bishop Brummer's Garden", watercolour by Frederik Visby.

udvidet, tilbyggedes på bagsiden en lille sidefløj til arkiv og vagtstue, hvilket
foranledigede opførelse af en ny port mellem rådhuset og kirken (se nedenfor
p. 118). Omkring 1850 vedtog byrådet at opføre et n y t rådhus, og da man samtidig ønskede at åbne domkirkens front mod Storetorv, valgtes at placere den
nye bygning nord for kirken, ved Mejlgade, hvor stiftsprovstens residens derfor blev revet ned. Det nye rådhus blev opført efter tegning af den kongelige
bygningsinspektør C. G. F. Thielemann (1803—63) 101 i en enkel renæssancestil,
der viser slægtskab med M. G. Bindesbølls arkitektur.
Øvrige hegning. Inden for denne krans af bygninger har gravpladserne ligget
neden for domkirkens røde mure; arealet har været opdelt i forskellige sektioner, der nærmere skal omtales nedenfor. Øst for kirken passerede SkolegadeMejlgade foran latinskolens bygninger, og til denne side var kirkegården hegnet af en m u r med tre indgange. Afhængig af den omliggende bebyggelses art
og udstrækning har kirkegården også på de andre sider tid efter anden i vekslende omfang været udstyret med en egentlig hegnsmur. Som allerede nævnt
afslørede udgravningerne på Bispetorvet 1916—17 og 1921 en mur af munkesten, der kunne følges fra sakristigården ud for søndre tværskibs gavl og ca. 31 m
vestpå, hvor den var blevet a f b r u d t ved senere byggeri (fig. 20). Sine steder
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I

8
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var muren over et svært k a m p e s t e n s f u n d a m e n t af store, runde sten bevaret i
op til 170 cm's højde. Over f u n d a m e n t e t v a r muret 2—4 skifter munkesten i
m u n k e f o r b a n d t med stenstørrelser omkring 9 , 5 x 1 3 x 2 6 cm, og herover bef a n d t sig en kampestenspakning af forholdsvis ringe højde, der efter murværkets beskaffenhed v a r samhørende med og dannede fundering for murens øvre
del; denne v a r ligeledes udført af munkesten i m u n k e f o r b a n d t med stenformater omkring 9 x 13 x 2 9 cm, men i modsætning til, hvad der var tilfældet i det
nedre parti, optrådte her ingen riflede tegl. Den knap een meter t y k k e mur,
der v a r gjort udelukkende af tegl, var omhyggeligt fuget på begge sider; gentagne gange gjorde man fund af skeletdele nord for muren, på den side, der
vender mod kirken, men aldrig på den anden; ud fra beliggenheden må muren
derfor identificeres som kirkegårdens hegning. De to funderingshorisonter og
forskydninger i m u r v æ r k e t viste, at der v a r tale om en ældre mur, der efter
længere tids forløb v a r blevet fornyet, idet den yngre m u r med de noget længere sten v a r rejst ovenpå. Den ældre m u r kan tidligst være jævngammel med
kirkens vestafsnit. Forekomsten af riflede tegl, der i domkirken overvejende
optræder ved vinduer, døre og lignende specielle steder, t y d e r dog på, at hegnsmuren u d n y t t e d e brugte materialer eller et restparti; måske skal muren sættes
i forbindelse med den p. 95—96 omtalte kirkegårdsudvidelse. Den yngre murflugt, hvis lange munkesten utvivlsomt var genanvendte, kan være samhørende
med det senmiddelalderlige byggeri i og ved kirken.
E f t e r summarisk undersøgelse blev murens rester fjernet, og hegnsmurens
forhold til kapitelhuset, hvor man i hjørnet mellem de to bygninger m å t t e have
k u n n e t finde oplysning om, hvorvidt en del af muren eventuelt v a r sammenhørende med sakristigården, blev ikke undersøgt. Hvordan det nu end har forholdt sig, er det åbenbart, at kirkegården på den vestre del af sydsiden i middelalderen har været hegnet med en mur, som senere tiders bebyggelser langs
kirkegården har u d n y t t e t som fundering og bund.
Beskrivelser fra 17- og 1800-tallet godtgør, at også mod øst var domkirkegården hegnet med en mur, der skilte de dødes have fra Skolegade-Mejlgade.
Mindre rester af denne m u r viste sig 1926, og større strækninger kom for dagen, da man 1948 foretog udgravninger til fjernvarmeledninger 1 0 2 ; over hele
forløbet v a r muren dog så nedbrudt, at man kun kunne konstatere, at den
havde været opført af munkesten på en syld af k a m p . I sig selv giver disse
materialer ikke holdepunkter for en datering, men udelukker heller ikke, at
også denne m u r kan være rejst i middelalderen.
På kirkens nordside tør man muligvis i et murforløb, der ved udgravningerne
i midten af 1920'rne blev fremdraget ud for skibets vestende, se et levn af den
middelalderlige hegnsmur, som adskilte kirkegården fra bispens område. Der
foreligger ikke andre oplysninger om hegningen i middelalderen 1 0 3 , men om-

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD

115

Fig. 25. Århus. D e t ældre r å d h u s ' f a c a d e mod Storetorv, o p m å l t af C. Steinbrenner ved nedrivningen
1859. N a t i o n a l m u s e e t (p. 112). — Århus. The fagade of the former town-hall facing the Great Market,
surveyed during its demolition in 1859.

stændighederne synes at tale for, at kirkegården på alle sider har været omgivet
af en mur, der har været a f b r u d t af huse og indgange. Denne tilstand har gradvis ændret sig ved opførelse af nye bygninger i skellet, hvorved man har sløjfet
et stykke m u r eller u d n y t t e t det som væg i en bygning. Allerede i perioden op
imod reformationen har denne proces været fremskreden; det store kompleks
nord for kirken har k a n t e t kirkegården på næsten hele denne side 1 0 4 .
En række efterretninger og beskrivelser fra nyere tid indtil kirkegårdens nedlæggelse i begyndelsen af 1800-tallet giver et i hovedtrækkene klart billede af
situationen i de efterreformatoriske århundreder. Så længe den katolske bispegård eksisterede, v a r kirkegården både mod nord og syd overvejende k a n t e t
af bygninger, der sine steder forbandtes med plankeværker eller mure. Øst for
koret stod den ovenfor nævnte teglstensmur; i kirkens modsatte ende neden
for t å r n e t lå rådhuset, hvorfra der til begge sider udgik mure, der spærrede
kirkegården mod Storetorv. F r a 1688 foreligger efterretning om, at hegnsmuren var afdækket med tagsten, hvor »hængstenene« ofte var b r u d t af eller
borte 1 0 5 .
Da sprøjtehuset blev opført 1736—37 nord for kirkens vestende, blev der opført en ny 1½ alen t y k og 8 alen høj m u r mellem rådhuset og Bisgård 1 0 6 . E f t e r
dennes senere nedrivning forhandledes 1773 mellem ejeren, amtsforvalter Jens
Thygesen, og kirkens og byens autoriteter om at overtage en del af tomten,
8*
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som bispen f a n d t højst fornøden såvel til kirkegårdens udvidelse som til en
tømmerplads ved kirkens forestående reparation 1 0 7 . Et areal blev erhvervet,
men kirkegården blev ikke øget ved denne lejlighed; af forhandlingerne fremgår, at hegningen mod Bisgårds plads v a r af bindingsværk.
F r a perioden umiddelbart før kirkegården blev nedlagt, foreligger med Herteis beskrivelse 1 0 8 en ret detaljeret gennemgang af den 2 alen brede og 4 alen
høje b r a n d m u r , som omgav domkirkegården på de steder, hvor den ikke var
»omkringgivet« med bygninger. Den østre m u r var på indersiden forsynet med
nicher, og denne murstrækning såvel som de andre v a r belagt med hollandske
glaserede vingesten.
I 1600-tallet, hvorfra de første efterretninger foreligger, var der fem indgange
til kirkegården, tre på østsiden og to på vestsiden (jfr. fig. 26); heraf var den
nordligste på hver side dobbelt og rummede både en fodgængeradgang og en
indkørsel. Alle v a r forsynet med riste, der — når de var oprensede og i god
stand — hindrede løsgående kvæg og omkringfarende svin og hunde i at trænge
ind og rode på gravpladserne 1 0 9 . Af omtaler og f u n d fremgår det, at ristene var
lavet med svære jernstænger i en egetræsramme, som blev lagt over en muret,
rektangulær grube i indgangen. I arkivalierne kaldes indgangene kirkens riste,
og deres beliggenhed svarer til senere tiders porte og låger, om hvilke der fra
perioden omkring år 1800 er en del meddelelser. Kirkegårdsristene blev som
oftest benævnt efter det hus, de lå i nærheden af, eller ved husets beboer;
derfor skiftede betegnelserne, ja, stundom har samme rist til samme tid h a f t
flere navne.
I kirkegårdens »lange brandmur« mod Skolegade-Mejlgade var der tre indgange, østsidens riste. Den ud for koret, hvoraf rester af den murede grube på
ca. 135 X 150 cm blev fremdraget 1948 110 , kaldtes rimeligt nok for den mellemste rist 1 1 1 . Risten ud for den gamle skole eller skoleristen er formentlig identisk med den søndre indgang på østsiden, som til andre tider betegnedes risten
ved Anders Bertelsen. Den nordre indgang på denne side rummede både en
fodgængeradgang og en port (med skruelås) og er nok den samme som Medelgades rist, risten ved mester Claus (Andersen Trondhjem) eller risten nær mester Niels (Krog) 1 1 2 .
På kirkens sydside var der i indgangen fra bispegården en rist, som Anders
m u r m a n d forfærdigede 1646, og nogle år senere blev den oprenset og forsynet
med nye tremmer, for at svinene kunne holdes af kirkegården 6 9 . Kirkens vestside vendte som nævnt ud til Storetorv, og de indgange, der sad i hegnsmurene
på hver side af rådhuset, må betragtes som hovedadgange til kirkegården. Den
søndre nævnes først 1646, og nogle år derefter, da smeden udbedrede risten
efter et tyveri, flyede Anders m u r m a n d murværket og de 19 alen m u r til rådhuset 6 9 . Risten omtales ofte og kaldes da efter beboerne 1 1 3 i huset ved siden
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af; undertiden skrives kirkens sydvestre rist 1 1 4 . Indgangen på den anden side
rådstuen må være identisk med den nordvestre rist 6 9 , som 1693 115 siges at
ligge ved Harfuegaden, og vel i øvrigt er den samme som risten ved rådhuset
eller risten ved vinkælderen 6 9 ; her sigtes nok til den ovenfor p. 112 omtalte beværtning, som havde nedgang i rådhusets nordgavl. Imidlertid lå der også i den
før nævnte ejendom ved den sydvestre rist et udskænkningssted, hvorfor indgangen 1699 116 kaldtes risten ved Else Povelsdatters vinkælder. Vejen fra
torvet til kirken har været k a n t e t af farlige fristelser!
Blandt andre riste, som nævnes, tør man med »risten til Bisgård« 69 identificere den murede kasse, som kom for dagen ved udgravningerne på kirkens
nordside i 1920'rne (jfr. p. 104). Nedsænket i funderingen til den katolske
bispegårds sydfløj fandtes over for portalen i gavlen af nordre korsarm en
muret kule, som ifølge beretningen var sat med genanvendte sten i dårlig
mørtel; blandt teglene var flere formsten 1 1 7 . Foruden disse indgange har en
del af de omkringliggende huse h a f t direkte udgang til kirkegården; men
hverken disse låger eller risten til Bisgård og den til bispegården på sydsiden
kan regnes blandt kirkegårdens egentlige indgange.
Den Anders, som ved midten af nævnte århundrede åbenbart var kirkens
foretrukne murermester, istandsatte som omtalt den sydvestre rist 1646, og
han udbedrede da tillige taget over risten; få år senere, da alle riste fik et eftersyn og reparation, opmurede han samme rist ganske fra jorden og forfærdigede hvælvingen. Til dette arbejde, måske til nyopførelse af risten ved Anders
Bertelsen, som skete samtidig, medgik 900 mursten, og man indkøbte »1 H u u s
med Kuudrøt« samt »tre pund Brundrøt« 6 9 .
1646—47 forsynedes både den nordre og den mellemste rist på østsiden med
nye tagsten. Indgangen nord for rådhuset, der måske er identisk med risten
ved Lissbet Reffs, blev i denne periode udbedret på taget 6 9 , og 1693, da hvælvingen var »skilt ad«, blev den forfærdiget af murermester Laurids Andersen 1 1 5 .
Af disse og lignende 1 1 8 omtaler af hvælvninger og tagsten må man slutte, at
indgangene til kirkegården ikke kun var simple åbninger i muren, men at de
var udformede som små porthuse; yderligere v a r de fremhævet ved farver.
Portalerne på begge sider af rådhuset var utvivlsomt de fornemste. Den søndre havde kamme, og den nordre, i hvis m u r der var indsat kroge 1 1 5 , var smykket med Christian IV's navnetræk på en sort marmorsten over indkørslen 1 1 9 .
Pladens navn må angive, at portalen var rejst eller snarere renoveret i denne
konges regeringstid, et arbejde, der muligvis stod i forbindelse med reparationerne efter brandskaderne på kirken 1642 (p. 293).
For det følgende århundrede og tiden frem til kirkegårdens nedlæggelse foreligger dels omtale af mindre udbedringer, der ikke kan have afstedkommet
nævneværdige ændringer, dels efterretninger om ombygninger af indkørselspor-
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tene samt tilføjelse af en med beskedne midler monumentaliseret indkørsel bag
rådhuset. Udbedringer og vedligeholdelsesarbejder af et vist omfang f a n d t sted
1701 120 , 1720 1 2 1 og i 1770'erne, da man samtidig med kirkens hovedrestaurering 1 2 2 overalt satte hegningen i stand.
Større ombygninger f a n d t sted 1736—37, da begge indkørselsportene blev
nyopførte, og sprøjtehuset byggedes i kirkegårdens nordvestre hjørne (jfr. fig.
21,3); tillige blev muren mellem den gamle bispegård og rådhuset fornyet og
de andre indgange og mure ordnet. Den nye port mellem rådstuen og sprøjtehuset blev efter forhandlinger med magistraten opført af Peter Christiansen,
der måske selv havde f o r f a t t e t det rids, man byggede efter. Portalen blev udstyret med »4 pilarer og gesimter« foruden Christian IV's allerede nævnte marmorplade, der dog med tiden blev overkalket; porten var sikkert fra begyndelsen malet, 1764 blev den nystafferet; på Herteis tid var de fremstående, brede
piller hvide 1 2 3 .
Porten i muren mod Mejlgade ved stiftprovstens gård stod og hældede ud,
hvorfor den blev brækket ned og bygget op på linie med muren. Også ved
dette arbejde blev der akkorderet med Peter Christiansen efter hans eget overslag og fortegnelse, og porten blev opført med »slet« mur 1 2 4 . Hertel beskriver
indkørslen som smykket med »brede, udstående Pillarer ud til Gaden, som ere
hvidt anstrøgne paa den røde Steenmuur« 1 2 5 . Da Peter Christiansen var færdig med arbejdet, betaltes to Horsensmestre for syn, da kirkeværgen ikke f a n d t
de lokale håndværkeres resultat tilfredsstillende 6 9 .
De to indkørselsporte blev allerede 1705 og 1708 126 forsynet med låger, og
1760 50 kom forslag om også at sætte tremmelåger i de andre indgange som et led
i kirkeværgens bestræbelser på at bedre tilstandene i og omkring kirken. Planen blev dog ikke iværksat, men ved hovedistandsættelsen nogle år senere blev
de fem riste renset op 6 9 . Ristene bevaredes i funktion lige til kirkegårdens sidste dage; så sent som 1809 fremkom der forslag om at erstatte dem med drejelige kors 1 2 7 . Endelig 1814 blev ristene taget op, og tre af dem f a n d t anvendelse
til nye vægterstole i t å r n e t 1 2 8 (jfr. p. 313).
Som allerede berørt ovenfor p. 113, foranledigede den lille bygning, som
1804—05 blev føjet til rådhusets bagside, hvor den skød sig ud på den snævre
plads foran domkirkens hovedportal, at man mellem tilbygningens gavl og
J e n s Iversen Langes kapel opstillede en ny indkørselsport. På grund af sin
beliggenhed m å t t e porten have »nogen Ziir og Forskiønning«, hvorfor den blev
»temmelig kostbar« 5 0 ; men kirken og byen delte udgiften mellem sig 1 2 9 . Hertel
beskriver indkørslen og fremhæver, at det v a r en stakitport og ikke en portal;
der var to fritstående piller opmuret i »moderne Smag og oven til zirede med anseelige Steenkugler« 1 3 0 . Det er utvivlsomt kuglerne herfra, der i løbet af 1800tallet gentagne gange opregnes i kirkens inventarier 1 3 1 ; og muligvis er portpil-
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lernes kronede sfærer identisk med de to sandstenskugler med diameter på 40
cm, som i dag befinder sig på det nedre galleri i kirkens nordre tværskib.
Set på baggrund af vore dages velplejede gravsteder og pynteligt revne gange
har den almindelige tilstand på domkirkegården ladet en del tilbage at ønske.
Det er fortrinsvis på indirekte måde, vi er underrettet om situationen, bl.a.
ved de hyppige omtaler af oprensninger eller reparationer af ristene. Forholdene omkring domkirken i Århus har næppe afveget synderligt fra dem, der
kendes andre steder, f. eks. i Helsingør, hvorfra der er bevaret malende skildringer af det uhumske og tilfældige roderi, som til daglig omgav kirkerne (jfr.
DK Frederiksborg a m t I, 48 f. og 298).
1646 udkastede Jens klokker den »mangfoldige jord, som lå allevegne op til
kirkens m u r og den fordærvede«. En snes år senere blev der brolagt et par steder 6 9 , og år 1700 opbrød og pikkede Laurids Jensen det stykke bro fra den
»østre kirkegangsport til den røst næst ved Laus Guldsmed« 1 3 2 ; 1750 blev stenbroen ved søndre portal repareret 1 2 0 . Ved gavlen af søndre korsarm konstateredes 1880 1 3 3 rester af brolægning i to horisonter, den nederste ikke mindre
end tre alen under den daværende brolægning. 1760 f a n d t kirkeværgen situationen lidt for broget, og han foreslog provst og magistrat bl.a. at sætte låger
i alle indgange, og de, der boede ved kirkegården, skulle da have udleveret en
nøgle; fra Mads Galtens t r a p p e til den nærmeste (sydvestre) kirkerist skulle
der sættes et stakit, hvilket alt sammen m å t t e forventes at blive til stor skånsel for kirkens kostbare vinduer. Magistraten var betænkelig ved dette og andre
forslag, men var klar over, at en »forandring på kirkegården var uforbigængelig
nødvendig«. I stedet foreslog man »noget, der kunne virke f r y g t og undseelse,
såsom at sætte pæle på begge sider af kirkegården med halsjern ved og plakater
opslået, som indeholder straf for det, som inden i kirken eller på kirkegården
forøves«. Magistraten indstillede til stiftsøvrigheden, »hvorvidt døre og stakitter kan finde sted imod deres vilie og ejendomsret som bor på kirkegården« 5 0 .
Som nævnt blev forslaget vist ikke gennemført, og i forbindelse med kirkens
hovedistandsættelse nogle år senere nøjedes man med at rense ristene.
Veje og stier til kirkens indgange og til de omliggende huse har åbenbart tidligt været brolagte (jfr. p. 105), i det mindste på nogle strækninger; det er sikkert sådanne gange, der har dannet skel mellem de afsnit, kirkegårdsarealet
var opdelt i. Samtidig ser det ud til, at det østre afsnit eller dele deraf allerede
ved 1600-tallets midte var omgivet med »Buldverch« (plankeværk) 6 9 . I samme
periode, og øjensynlig med en længere tradition bag sig, var det samlede areal
omkring domkirken delt i tre afsnit efter prisen på gravsteder, og denne disposition blev stadfæstet ved en anordning om begravelser af 1696 indrettet
efter den kongelige forordning af 7. november 1682 1 3 4 ; de dyreste begravelser
fandtes på kirkens sydside »uden for Bispens« 69 , som også på Herteis tid reg-
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nedes for det »hæderligste« begravelsessted. På kirkens østside lå skolejorden
eller skolehaven, hvor gravstedsprisen var den halve af den på sydsiden, mens
skolen selv nød fri jord på den nordre del. Her fandtes rektor, dr. Morten Børups (1446—1526) sten med greben, riset og ferlen 1 3 5 ; også biskop P. M. Bildsøes († 1777) murede begravelse til tre personer lå i dette afsnit af kirkegården 1 3 6 . Langs kirkens nordside strakte sig »Stackels Jorden« 6 9 eller de fattiges
jord 1 3 7 , hvor ubemidlede havde fri begravelse 1 3 8 , dog skulle der betales for tjenestefolk 1 1 8 . I 1600-tallet nævnes ofte begravelser »ved linden«, hvilket træ at
dømme efter prisen »for et stort lig« må have stået syd for kirken, men det
fremgår ikke, om det stod ost eller vest for korsarmen 1 3 9 . — Under terrænafgravning 1925 i kirkegårdens nordvestre hjørne fandtes i hånden på et skelet en læderpung med 41 småmønter, hvoraf den yngste var fra 1787 (NM Møntsamlingens fundprotokol 1926/27, nr. 1634).
Et †benhus nævnes første gang 1787, da værgen Jens Andersen Schmidt berettede 6 9 : Da det ofte er befunden, at nogle dødningeben har ligget hist og her
på domkirkegården, så har jeg på den søndre side, osten for korskirken, ladet
gøre et benhus, og han føjede til, at det er gjort af egen drift og på egen bekostning, og det kommer således ikke kirken til udgift. En supplerende underretning om det »beskedne benskjul« bringer Hertel, som fremmaler det prægtige kirsebærtræ, der groede ovenud af knoglehoben og nåede det nederste tagskæg på materialhuset. Selve benhuset var blot »et Indelukke mellem trende
af Kirkens Udvægge, som på den 4de Side er forsynet med et sort, i Aar [1809]
opmalet Stakitværk med hvide Hjørner, hvorpå var malet et Dødningehoved«;
herunder sås to ben over kors med påmalet indskrift: Øverst: »Her ligge vore
Been tillige, Hvilke ere De F a t t i g e ? og hvilke ere de Riige?« Nederst: »Jorden
Frøet klækker frem af Moders Skjød, Almagts Stemme vækker Liv af Muld
og Død« 140 .
En enkelt hændelse på kirkegården skal drages f r e m : Det er R a s m u s Pedersen Thestrup, som i sine optegnelser 1 4 1 skriver, at »Keyserens Krigsfolch war
her siden indtill pentzedag Anno 1629 nogett neer v d j 7 fjerding Aar och holt
selsom Hus her inde, saa dett suier till det Barn i Vugen leger men werden
staar . . . Anno 1629 den 5 J u n j er her omslagen med 4 T h r o m m e r paa den
store Kierchegrd och v d j E m e r u a d och Freden vdrobbt, At werre gjort imellom Keyn och Kong. Maytt. Gud scheloff.«
Kirkegårdens nedlæggelse og arealets omdannelse indledtes i begyndelsen af
forrige århundrede, efter at den sidste begravelse havde f u n d e t sted omkring
1813 50 . Året efter blev tre riste pillet op 1 2 8 , og 1815 udbad kirkeinspektionen
sig hos stiftsøvrigheden forholdsregler angående de mange ligsten, der lå på
kirkegården, hvor man foreslog brolægning 5 0 . I forbindelse med ombygning af
sit eget hus ønskede kirkeværge Fulling at sløjfe den sydvestre rist, der »des-
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Fig. 26. D o m k i r k e g å r d e n , kopi af tegning ca. 1815 i kirkeinspektionens arkiv, L a n d s a r k i v e t i Viborg.
Suppleret med angivelse af indgange, kirkegårdsafsnit og benhus, T. F. — The cathedral's churchyard.
Copy of a drawing ca. 1815 in the Church Commissioners' regional archives in Viborg. With details
of entrances, various parts of the churchyard and the charnel house added.

uden er revnet i midten«; som erstatning tilbod han at opmure en eller to piller mage til dem i indkørslen, og han tilføjede, at kirkegården på denne side
(sydsiden) for det meste var indhegnet med stakit, hvorfor risten kunne undværes. Dette stakit om de egentlige gravområder inden for kørevejen langs
kantbebyggelsen fremgår tillige af de planskitser, der ledsagede Fullings andragende (jfr. fig. 26) 50 . 1816—17 foretog murermester Schandorff nedbrydning af ringmuren og den nordre port 6 9 ; murstenene skulle anvendes til den
nye kirkegård uden for Frederiksport, og da området var blevet planeret, opsatte Jens Meyer 36 fag stakit på østsiden 1 4 2 . Sammenbygningen af sprøjtehuset og porten nordvest for kirken voldte i denne periode betydelig kval, da
man af æstetiske grunde var betænkelig ved at nedrive porten og blotte huset;
sluttelig rejstes også her et stakit 1 4 3 , mens den sidste rest af porten først blev
sløjfet sammen med sprøjtehuset 1837 50 — i 100-året for dettes opførelse.
Ret hurtigt var der blevet anlagt en ordentlig kørevej langs sydsidens bebyggelse 50 , og i årene efter 1827 blev der — i stor udstrækning for byens regning — brolagt og ført rendestene omkring kirken 1 4 4 .
De problemer af æstetisk og funktionel art, som fulgte af kirkegårdens nedlæggelse som begravelsesplads, var vanskelige at håndtere, såvel i Århus som
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i en række andre købstæder. Under betydelig bekostning havde man straks
f j e r n e t hegnsmurene og sat stakitter i stedet, men kun to år efter indså kirkeinspektionen, at stakittet v a r »af mindre zir, end man kunne formode« 5 0 . På
lignende måde udtalte et syn 1843, at »det er såre upassende og fordærveligt
for kirken, at denne ærværdige bygning skal vanzires ved at være omgiven
med hugne sten, som bruges til brolægning i gaderne« og desuden klagede man
over, at vognene larmede under gudstjenesterne 1 4 5 . Det blev overvejet atter
at afspærre området, i det mindste under de kirkelige handlinger, men sådanne
foranstaltninger kunne selvsagt ikke gennemføres på grund af domkirkens centrale beliggenhed i den virksomme og hastigt voksende by. Større vanskeligheder skulle snart vise sig, da ideen om at frilægge kirken groede frem i århundredets sidste halvdel, jævnsides med tilbagevendende krav om gadeudvidelser.
H v a d det nævnte stakitproblem angår, klarede man sig med allerede 1819 146
at lade snedkermester Mejer flytte det stakit, der gik omkring kirkens østside,
og opsætte det som hegn om S. Olai kirkegård, mens det ældre stakit, som stod
her, blev stillet langs domkirkens nordside i lighed med det, der var på sydsiden (jfr. fig. 26).
Den nyeste tids bebyggelser og gadearbejder omkring domkirken skal kun
berøres i hovedtræk, da forholdene er udmærket belyst andre steder 1 4 7 . Ved
sommerens begyndelse 1837 var sprøjtehuset nord for Bo Mogensens kapel
(fig. 21, 3) f j e r n e t af hensyn til Nationalbankens nye bygning 5 0 , som arkitekten
C. G. F. Thielemann behændigt lagde langs Bispegyde med hovedindgang i
gavlen mod pladsen mellem kirken og rådhuset 1 4 8 (fig. 21, 6). Man opførte
derefter et n y t sprøjtehus (fig. 21, 7) på et areal, der blev frasolgt sognepræstens embedsbolig 5 0 , mens købmændenes ligbærerlavs vognhus, der kun v a r
nogle få år gammelt (1832), ved denne lejlighed blev fjernet, hvorefter et nyt
byggedes på den nye kirkegård uden for Brobergs port.
1859 nedrev man rådhuset uden at opføre en ny bygning på stedet (jfr. p.
112), og herved kom kirkens vestside til at rejse sig frit for enden af Storetorv
(fig. 9). I den anledning ønskede kirkeinspektionen at få arkitekt Ferdinand
Meldahl, til hvem man havde henvendt sig angående kirkens hovedrestaurering,
til også at udarbejde et projekt til ordning af pladsen foran hovedportalen 1 4 9 .
Året efter, at rådhuset v a r forsvundet, forelå på kirkeinspektionens opfordring
fra H. J. Müller et overslag over bekostningerne ved at afgrave og brolægge
foran »vestfaçaden fra hjørne til hjørne i bueform« 1 5 0 og i de følgende årtier,
mens kirkens hovedrestaurering forberedtes og stod på, drejede aktiviteten på
det forhenværende kirkegårdsområde sig i første række om afgravning og regulering af terrænet, hvor jordsmonnet, der lå mellem halvanden og to alen
over gulvet inde i kirken, forårsagede stor fugtighed og mugdannelser i murværket 1 5 1 . Tillige var bygningens sokkel ganske skjult. Ingeniørkaptajn Dalgas
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Fig. 27. Domkirken set fra syd over Bispetorvet. — The cathedral seen from the south across the Bispetorv
(Bishop's Square).

udarbejdede 1866 for Århus k o m m u n e en reguleringsplan for området, og den
v a n d t bifald hos kirkeinspektionen og arkitekt Walther, der havde overtaget
ledelsen af kirkens hovedrestaurering 1 5 2 ; på samme tid forelå også et projekt
fra ingeniørløjtnant Møller, og Nebelong havde med sit forslag til kirkens restaurering givet udkast til ordning af forholdene ved vestportalen 1 5 3 . Øjensynlig tog planerne især sigte på at skaffe ordentlige adgangsforhold med trapper
ned til dørene samt at gengive murene deres oprindelige højde fra sokkel til
krone. De første afgravninger f a n d t sted 1874—75 ved kirkens østende og langs
sydsiden 1 5 4 , næste kampagne tre år senere 1 5 5 , og hurtigt viste den heldige virkning sig ved, at fugtigheden forsvandt af murene. E f t e r overvejelse af flere
planer blev der brolagt ved kirkens vestside og uden for Langes kapel 1 5 6 . På
denne side af kirken havde reguleringsarbejderne efter rådhusets nedrivning
k u n n e t inddrage en del af Storetorv, mens de øvrige afgravninger og terrænarbejder havde udspillet sig på det begrænsede område mellem kirken og randbebyggelsen. Situationen ændrede sig imidlertid 1882, da bispegården med alle
autoriteters velsignelse blev fjernet, hvorved et stort areal lige op til koret
blev frilagt på kirkens sydside. Der havde længe rådet et ønske om at få bispe-
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gården nedrevet (jfr. p. 112), men Gerhard Brammer havde i sin funktionstid
som biskop (1845—81) modsat sig ethvert forsøg. E f t e r hans afgang v a r der
fri bane for at »erholde et friere terræn ved domkirkens udmærkede, men nu
alt for meget trykkede og skjulte højkor« 9 2 . Ikke et år var dog gået efter bispegårdens sløjfning, før det håbløse i den nye tilstand stod klart. Det Særlige
Kirkesyn, som var gået v a r m t ind for bispegårdens nedrivning, besigtigede 1883
situationen, og erklærede da kryptisk: Samtidig med at synet hilser nedbrydningen omkring kirken velkommen, foreslår man plantning af nogle større
træer omkring koret, der m å t t e virke hen til at bryde kirkens store murflader 1 5 7 . Blandt andre arkitekter udarbejdede 1883 Vilhelm Dahlerup, der fra
sin skoletid i Århus var fortrolig med forholdene, et forslag til bebyggelse omkring pladsen, hvor han på det sted, hvor Århus teater senere blev opført,
placerede et n y t rådhus 1 5 8 .
I konsekvens af det skår i bebyggelsen mellem kirken og Kannikegade, der
var forvoldt ved fjernelsen af bispegården, fulgte under første verdenskrig nedrivningen af husene på områdets vestlige del, hvor der var p å t æ n k t en større
forretningsejendom. Anton Rosen, der havde været arkitekt for landsudstillingen i Århus 1909, tegnede for J y d s k Andels Foderstofforretning et projekt
til et fem etager højt kontorhus, der var prydet med tårne og spir og skulle
forbindes med domkirken ved en muret bro til Langes kapel. Rosens forslag,
udført i samarbejde med F r i m o d t Clausen, var arkitektonisk interessant, men
mødte modstand i byen, og efter adskillige økonomiske problemer og vanskelige forhandlinger endte sagen med, at man sløjfede al bebyggelse mellem bispegårdens tomt og Kød torvet, der siden 1868 bar navnet S. Clemenstorv. Hele
området lige til Skolegade blev udlagt som plads under betegnelsen Bispetorvet. K o m m u n e n udskrev en konkurrence om en samlet disposition for arealet,
hvor et projekt af H. Mundt og Thomas Havning fik førstepræmie 1 5 9 og i
noget ændret skikkelse blev sat i værk 1921.
Man foretog endnu en regulering af terrænet ved søndre korsarm 1 6 0 , hvorved
stort set den nuværende tilstand på kirkens sydside var etableret; Bispetorvets
mægtige, stenlagte flade kantes mod Kannikegade og pladsen foran t e a t r e t af
en grå s t ø t t e m u r med nedgravede toiletter og spredte trappeanlæg; i et hjørne
mod vest har man 1955 fundet en opstillingsmulighed for Christian X ' s ensomme
r y t t e r s t a t u e . Brolægningen lober helt hen under kirkens mure langs hele sydsiden og prisgiver bygningen; et enkelt elmetræ vest for korsarmen bryder
monotonien. Trærækkerne langs Kannikegade og foran teatret, der var foreslået i I. P. Andersens og S. Risoms konkurrenceforslag, er siden deres plantning forringet til ukendelighed ved fældninger. Århus har imidlertid ved at
fjerne en karakterfuld bebyggelse opnået, som Emanuel Sejr u d t r y k k e r sig 161 ,
»en parkeringsplads i byens centrum, som de fleste byer må misunde den«
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(jfr. fig. 27). E f t e r tegning af C. F. Møller 1957—63 opstilledes granitsøjler
med ophængte kæder på kirkens syd- og østsider for at holde området fri for
biler. Tid efter anden fremkommer projekter til overdækning af parkeringsarealet og nyudformning af Bispetorvet 1 6 2 .
På domkirkens nordside har frilæggelsesbevægelsen ikke fejret så bemærkelsesværdige triumfer. Den bankbygning, der opførtes 1837 langs Bispegyde, blev
1926 afløst af Nationalbankens nuværende filialsæde, der efter tegning af Axel
Berg blev lagt parallelt med kirken, langs Rosensgade; et 1966 nyanlagt haveanlæg opliver den ubebyggede del af arealet.
Den nedlagte kirkegårds nordre skel begrænser bankens grønne område og
markeres videre østpå af det forhenværende rådhus, der i dag bruges som politistation. Thielemanns faste hus med den store indgangsarkade står i hjørnet
mellem kirkepladsen og Mejlgade, hvor i sin tid stiftsprovstegården lå, og giver
sammen med katedralskolens bygninger på østsiden en indirekte, svag mindelse om det hegnede, relativt smalle begravelsesområde omkring domkirken.
På dette sted hjælpes oplevelsen ved det store elmetræ, der vokser i hjørnet
mellem koret og nordre korsarm.

K. de F.L.. 1970

Fig. 28. Århus. Indskriftssten 1762 fra muren om bispegårdens have. Den gamle By. (p. 112). —
Århus. Inscribed stone 1762 from the wall surrounding the garden of the bishop's palace.
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K . d e F . L . 1970

Fig. 29. Århus. Domkirken set fra sydøst. — Århus. The cathedral seen from the southeast.

BYGNINGSBESKRIVELSE

INDLEDNING
Århus domkirkes beskrivelse 1 gennemføres i tre kapitler, der hver omfatter
en hovedfase i bygningshistorien og underdeles i afsnit, afhængig af opførelsesperioder og bygningsafsnit. Første kapitel (p. 127—217) omhandler den tidligste,
kun delvis bevarede teglstenskirke og begynder med et afsnit om målforhold og
plantype (p. 127); dernæst præsenteres sokkel, materialer og byggeteknik. Det
tredie afsnit indleder den egentlige bygningsgennemgang med en beskrivelse
af den romanske kirkes ældste del, ostafsnittet, der omfatter et enskibet kor,
muligvis med apsis (p. 139), et enskibet tværskib (p. 141) med portaler (p. 152)
og trappetårne (p. 162) samt seks ostkapeller, hvoraf de to havde apsider (apsiskapellerne) og to andre var dele af kortårne (p. 170). I den anden bygningsperiode, der indeholdes i ottende til niende afsnit, føjedes til kirkens østparti
det senromanske, basilikale langhus (p. 190), der fra begyndelsen var overhvælvet efter det bundne system med tre fag i hovedskibet. Langhuset færdiggjordes i vest med en forberedt, men aldrig udfort vestafslutning (p. 198), der
antagelig skulle have indeholdt to tårne. I første kapitels tiende afsnit (p. 205)
er behandlet ændringer og tilføjelser til den første kirke, bl.a. korsarmenes
overhvælvning.
Andet kapitel beskriver kirkens successive om- og udbygning i det sidste
middelalderlige århundrede (p. 218--81) og er ligesom tredie kapitel, der behandler bygningens historie efter reformationen indbefattende oversigter over
gulve, tage med videre (p. 282—345), forsynet med selvstændig, indledende
oversigt. Glasmalerier p. 346—47. Herefter følger noterne til alle tre kapitler.

M Å L F O R H O L D OG P L A N T Y P E
S. Clemens kirke har en samlet, udvendig længde på ca. 93 m; heraf indtager
koret de 33, mens langhusets udstrækning mellem tværskib og vestkapeller er
33,2 m. Bredderne af begge bygningsafsnit er næsten ens, 25,7—25,8 m. Langhusets ydre bredde varierer kun lidt, mens midtskibets indvendige bredde aftager fra 9,5 m i østenden til 9,2 m i vest, og sammenhængende hermed øges
nordre sideskibs bredde fra 5,13 til 5,28 m og det søndres fra 4,76 til 4,93 m.
Forskellen i sideskibenes bredde hænger sammen med forskel i ydermurenes
tykkelse, idet den nordre ydermur måler 1,1 m, mens den søndre er een sten
sværere: 1,4 m.
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Hude 1909

Fig. 30. D o m k i r k e n s sydside m o d B i s p e t o r v e t . — The south side oj the cathedral facing the Bispetorv.

Ydermål fra gavl til gavl af det usædvanlig lange tværskib er 51—51,8 m,
mens bredden varierer mellem 12,5 og 13 m; murtykkelsen er 1,5 m, i den
nordre gavl dog ca. 1,8 m. Grundplanen afslører umiddelbart, at tværskibet
med sin kapelrække er afsat skævt og har et tydeligt knæk ved kirkens hovedakse. I dette forhold kunne afspejles ubehjælpsomhed hos bygmesteren, men
da kirken i øvrigt ikke bærer vidnesbyrd om underlødigt håndværk, tør man
snarere formode, at en ældre †bygning på stedet, eventuelt i sammenhæng med
domkirkens etapevise opførelse (jfr. p. 137 ff), har givet vanskeligheder under
afsætningen. Det fremgår af beliggenhedssituationen (fig. 20 og 21), at skævheden muligvis tillige kunne have en forbindelse med de skrå sider i den v-formede figur, som domkirkegården danner i forening med Storetorvs trekant.
Den eksisterende kirke er resultatet af adskillige om- og udbygninger, der
har ændret den oprindelige form. Det er ifølge sagens n a t u r den ældste teglbygning, der har størst interesse, når det drejer sig om at udfinde karakteristiske dimensioner og målforhold i kirken. På grundplanen pl. 1 er tegnet de
dele af den eksisterende domkirke, som føres tilbage til det første anlæg, og
tillige er med støtte bl.a. i det nedennævnte system a n t y d e t et sandsynligt
omfang af den planlagte katedral.
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Som udgangspunkt i en eftersøgning af et geometrisk skema, der kunne have
dikteret grundridsets afsætning i marken, er der nogle størrelser, som tilbyder
sig frem for andre. Det er tværskibets længde og bredde samt akseafstande og
breddemål i langhuset. Eftersom kirkens østparti er bygningens ældste del (jfr.
p. 137), er det rimeligt først at betragte tværskibets dimensioner. Indvendig
er bredden 9,71—9,75 m, længden 47,9—48,5 m, dvs. fem gange bredden, hvilket må angive, at den rektangulære bygning er målsat ved hjælp af fem kvadrater med sidelængde omkring 9,7 m. Idet nu kirkens plan sammenholdes
med et net af kvadrater af nævnte størrelse (pl. 1), ses, at hovedparten af
bygningens piller og murforløb har en så stor relation til k v a d r a t n e t t e t , at det
ikke kan være en tilfældighed. Midtskibets indre bredde svarer omtrent til een
kvadratside.
I langhuset indtræffer de hyppigste sammenfald mellem bygningen og den
geometriske skabelon imidlertid ved at benytte et kvadrat, hvis side er to
trediedele af udgangskvadratets (pl. 2). Det ses da, at fire af disse mindre
kvadratsider angiver den samlede bredde, mens to svarer til midtskibet inklusive sideskibspillerne. Til anskueliggørelse af dette forhold er det første kvadratnet underdelt i kvadrater, hvis side er en trediedel af de førstes. Sidelængden af dette lille k v a d r a t har øjensynlig h a f t betydning ved kirkens afsætning;
således iagttager man, at den største udstrækning af langhusets falsede arkadepiller (der dog kun er omtrentlig kendt) ser ud til at svare til denne størrelse,
og det samme gælder f.eks. den udvendige radius på østkapellernes apsider,
samt bredden af søndre korsarms portal. Tillige har udgangskvadratets sidelængde sikkert dirigeret vederlagshøjde i korsskæringen (jfr. p. 146 og pl. 3).
I denne situation er det naturligt at overveje, om k v a d r a t n e t t e t s hovedstørrelse, dvs. tværskibets bredde på ca. 9,7 m, med tilforladelig præcision skulle
kunne angives ved en samtidig måleenhed. I de år, da domkirken i Århus blev
stukket ud i terrænet, og murene rejste sig, dvs. perioden omkring år 1200,
f a n d t både den romerske fod på 29,6 cm og en græsk fod på godt 32 cm anvendelse, mens andre enheder vist næppe kom på tale. Omsat til disse enheder
er tværskibets bredde henholdsvis 33 og 30 fod; begge er tal, der udmærker
sig ved at være delelige med tre. Det er sandsynligt, at en af disse enheder
har været benyttet, men vanskeligt at afgøre hvilken. Visse mål i bygningen
kunne tyde på, at et valg burde falde ud til fordel for den romerske fod, som
antages også at være brugt f.eks. ved klosterkirken i Sorø. I Århus er således
f.eks. tykkelsen af tværskibets langmure lig med fem romerske fod, og den
indvendige bredde i apsiskapellerne er ca. 5,3 m, svarende til 18 fod.
Imidlertid har murtykkelse og beslægtede størrelser den allernærmeste relation til stenformatet, der i kirkens østparti er omkring 3 0 x 1 2 , 7 x 8 cm (jfr.
p. 130—31). Dvs. at længden på en mursten er meget nær een romersk fod 2 .
Danmarks kirker, Århus a m t I

9

130

ÅRHUS DOMKIRKE

En forbindelse mellem stenformat og bygningens måleenhed synes supplerende at fremgå af forholdene i det yngre langhus; her er det som nævnt breddemålene — utvivlsomt fastlagt ved fortandinger i tværskibets v e s t m u r — som
udviser bedst sammenfald med k v a d r a t n e t t e t . Akseafstandene i husets længderetning giver derimod anledning til at forestille sig en lidt mindre enhed, hvilket formentlig hænger sammen med den kortere mursten.
C. G. Schultz har antaget, at tværskibet i Vestervig kirke var 33 romerske
fod bredt (DK. Tisted a m t p. 1048), ligesom det århusianske, men længden
har på mere sædvanlig måde kun været tre gange bredden. I øvrigt konstaterer
man, at dimensionerne i Århus domkirke, hvad angår bredde af tværskib og
høj kirke, ret nøje svarer til de tilsvarende størrelser i Slesvig domkirke, og
desuden placerer katedralen i midten af den gruppe kirker, som det kunne
være nærliggende at gøre sammenligning m e d :
Omtrentlige mål i meter
Lübeck domkirke
Ribe domkirke
Roskilde domkirke
Vitskøl klosterkirke
Århus domkirke
Slesvig domkirke
Ringsted S. Bent
Løgum klosterkirke
Viborg domkirke
Sorø klosterkirke
Øm klosterkirke

Tværskib indv. bredde
11,4
11,1
10,5
10,4
9,7
9,7
9,3
9,3
9,2
9,1
9,0

Hovedskib indv. bredde
10,3
11,1
11,4
10,4
9,5
9,4
9,1
8,6
9,1
10,1
9,0

På andre måder er Århus domkirke derimod ejendommelig. H v a d angår
plantypen, er det mægtige tværskib usædvanligt for opførelsestidspunktet, idet
ingen af de samtidige domkirker i Slesvig og Roskilde i denne henseende kan
sammenlignes med Århuskirken; da Peder Vognsens slægtning, bisp Peder
Sunesøn, byggede i Roskilde, blev det planlagte og påbegyndte tværskib t v æ r t imod opgivet 3 .
S. Clemens' lange transept med rækken af østkapeller, som allerede V. Koch
sammenlignede med engelske kirker 4 , er et træk, der hører klosterkirkerne til
og på dansk grund nærmest kan jævnføres med kirken i Esrom, hvis tværskib,
hvor der ved nordre arm registreres tre østkapeller, havde næsten tilsvarende
indvendige længde: ca. 5 4 m 5 . Århuskirkens udformning, som man tidligere antog havde forbillede i Bordeaux 6 , må skyldes byggeledelsens særlige ønsker og
omstændigheder, som det i dag kun er muligt at gisne om 7 .
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Grundplanens lidt tørre symmetriske regularitet blev bevaret op igennem
århundrederne, idet kirken på intet tidspunkt berigedes med de enkelttilbygninger og kapeller, som hører til næsten alle andre domkirker.
En vis tung knaphed, grænsende til kunstnerisk fattigdom, er desuden karakteristisk for kirkens opbygning og arkitektonisk-dekorative udstyr. Her er
tværskibets forholdsvis små og rustikke portaler påfaldende, og tillige er det
bemærkelsesværdigt, at i østkapellerne, hvor hovedparten af den oprindelige
bygnings bevarede udsmykning optræder, betjener man sig af former, der en
menneskealder tidligere var gængse på Sjælland, men stort set opgivet ved det
jævnaldrende byggeri på Roskilde domkirke.
Det må videre betegnes som et retarderet træk, at byggeledelsen ved midten af 1200-tallet, da langhuset føjedes til østafsnittet, fastholdt det bundne
system med to fag i sideskibene svarende til eet i midtskibet. Derimod er dette
bygningsafsnits vinduesformer og anvendelsen af glaseret tegl beherskede udt r y k for samtidige strømninger. Lignende gælder om formsproget i kirkens
senmiddelalderlige udvidelse og ombygning, hvor nordre vestkapels stjernehvælv endda må anses for at være blandt de første af arten i Danmark.
I en helhedsbetragtning gælder Høyens karakteristik (i Fædrelandet 1857):
Alt aander den største Tarvelighed.

SOKKEL, MATERIALER OG B Y G G E T E K N I K
Kirken er bygget af munkesten, der, så vidt det kan bedømmes for senere
ændringer og skalmuringer, har været lagt i munkeskifte. Enkelte steder, som
ved tværskibets sydøsthjørne, hvor varmekanalen fra skolen føres ind i kirken, og under anden korpille på nordsiden, kan funderingen iagttages; den er
udført som en pakning i mørtel af store marksten til en dybde af ca. 1,8 m med
horisont af mindre sten nederst 8 . Denne kampestenssyld træder for dagen på
nordre sideskib nærmest korsarmen.
Både ude og inde er murene herover rejst med en sokkel af granit, der de
fleste steder udvendig er profileret; på strækninger er denne profilering suppleret med formstensskifter i tegl 9 . I alt optræder fem forskellige sokkelopbygninger, hvoraf den ene skiller sig ud, mens de fire andre nærmest er varianter
af to typer (fig. 31). Fordelingen bidrager til belysning af kirkens opførelseshistorie. Den mest m a r k a n t e sokkel, der udmærker sig ved en vældig vulst
(fig. 31,1), forløber på nordre korsarms t r a p p e t å r n og kapeller (inklusive det forsvundne nærmest koret (jfr. p. 177)). Granitsten med en lignende profilering
er b e n y t t e t som sokkel under polygonen på det nuværende kor og kan tænkes
at hidrøre fra den første bygnings østparti. På den resterende del af nordre
korsarm ses en elegant profileret sokkel, der over en karnisafsluttet granitfod
9 *
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har to rundede murstensbånd, adskilt ved et almindeligt skifte (fig. 31,7). Isoleret træffes samme sokkel på søndre korsarmsgavls østre hjørnepille, mens
denne gavl i øvrigt, inklusive den vestre hjørnepilaster, har hulet skråkantsokkel i granit, hvorover forløber et normalt skifte og et vulstbånd (fig. 31,8).
En lignende opbygning, øget med yderligere en vulst i tegl, forløber på søndre
sideskib, hvor vulstskifterne forkroppes over facadens pilastre (fig. 31,10), og på
søndre korsarms vestside, hvor skråkanten nærmest gavlen er hul med en pilhøjde på een til en halv centimeter (fig. 31,9). En simpel skråkantsokkel forløber dels på søndre korsarms kapeller (fig. 63 og 164), dels på nordre sideskib;
sidstnævnte sted er over skråkanten placeret et 31 cm højt granitskifte bindig
med murplanet (fig. 31,12), mens teglstensmurværket på østkapellerne tager
sin begyndelse umiddelbart over skråkanten (fig. 31,6). Halvsøjlerne på østkapellernes søndre apside står ligesom façadepilastrene på nordre sideskib på
en fremspringende granitplint (fig. 63 og 159).
Indvendig er murene som regel rejst på en granitsokkel, der de fleste steder
kun er eet skifte høj (22—34 cm) over nuværende gulv og bindig med væggen.
På nordre korsarms østvæg og den nordostre korsskæringspille er granitsoklen
dog to skifter høj (55—65 cm), og i korsarmen er soklen, der udgør plinten
under de forsænkede halvsøjlepar, yderligere afsluttet med en vulst (fig. 31,13).
Søndre korsarms østvæg er forsynet med en profileret teglsokkel uden synlig granitfod; heller ikke på de øvrige vægge i tværskibet, bortset fra en strækning af nordre korsarms vestvæg nærmest langhuset, iagttages granitsokkel.
I søndre koromgang er under gulvet nær tværskibet konstateret rester af
den falsede pille, som i sin tid dannede sydsiden i arkaden til kapellet (jfr. p.
176); nederst iagttages et 30 cm højt granitskifte. Dette skifte har næppe været
synligt i den oprindelige bygning, men må på linie med forholdet ved nordsidens anden korpille (fig. 177) tilhøre et afretningsniveau, hvorpå murene blev
rejst, jfr. forholdene ved søndre apsiskapel (p. 171 og fig. 159).
I sideskibene ses et bindig granitskifte i ydermurene. Også arkadepillerne
mod højkirken har granitfod, mod kirkens hovedakse er den eet skifte høj, mod
sideskibene, hvor der i østenden op træder skråkant, to skifter; højden aftager
i vestlig retning, i nord fra 60 til 58 cm, i syd fra 63 til 58 cm.
Gennembrydninger i nordre korsarms gavl (jfr. p. 209) og i pillen mellem
Sehesteds kapel og nordre koromgang (jfr. p. 257) 10 synes at vise, at murværket er udført i fuld mur, men disse isolerede iagttagelser udelukker ikke, at der
sine steder er b e n y t t e t den billigere kassemur.
Munkestenene i den oprindelige bygning er strøget af en ret homogen og
k o m p a k t ler, der er brændt jævnt til en svagt bleg, rød farve 1 1 . Mest upåvirket af tidens t a n d iagttages stenmaterialet i gangen i nordre korsarm (jfr. p.
167) og i søndre korsarms t r a p p e t å r n (jfr. p. 162), mens strækninger af tvær-
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Fig. 31. Sokkeltyper 1:10, K d e F L (p. 131). — Types of plinth 1:10.
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Fig. 32. U d s n i t af søndre k o r s a r m s vestfaçade. — Section of the west fagade of the south transept.

skibets østfaçade er tilgængelige på østkapellernes lofter; over sideskibene er
bevaret vejrbidte (og brandskørnede?) partier af højkirkemurene. I den nævnte
gang er regelmæssig munkeforbandt overvejende, hyppigt optræder dog her
som andre steder i kirken adskillige løbere på rad 1 2 , og der er b e n y t t e t en del
petringer. Den fine, fede mørtel i fugerne er overalt u d j æ v n e t med en glat overflade, beskåret enten i den ene eller lidt i begge sider, ofte rygfuger. Ryggede
fuger ses hyppigt blandt lodfugerne. I nordre korsarm måles murstensformater
på 28,3—31,5x12,4—13,5x8,2—9,6 cm med et gennemsnit på 3 0 x 1 2 , 7 x 8 , 6
cm; 10 skifter udgør 101—106 cm, gennemsnitlig 105 cm. I søndre korsarm
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Fig. 33. U d s n i t af m u r v æ r k e t på indersiden af nordre k o r s a r m s gavlmur, i h ø j d e med øverste galleri.
— Section of the masonry on the inner side of the end wall of the north transept, on a level with the
top gallery.

registreres følgende stenmål: Vestfagaden 28,6—30,0x7,5—8,6, gennemsnitlig
29,7 x 8 , 2 cm; trappen 29,0—31 x 11,8—13 x7,2—8,2 cm, gennemsnitlig 29,6 x
12,5 x 7,7 cm. Stenmål i langhuset: Søndre højkirkemur: 26,8—28,5 x 12,9—14
x 8 — 9 cm, gennemsnit 2 7 , 9 x 1 3 , 3 x 8 , 6 cm, 10 skifter udgør gennemsnitlig
103 cm; nordre højkirkemur: 2 6 , 5 — 2 9 , 0 x 1 2 , 5 — 1 3 x 8 — 9 cm, gennemsnit
2 7 , 5 x 1 2 , 7 x 8 , 4 cm, 10 skifter udgør gennemsnitlig 101 cm; vestenden 1 3 : 27,5
— 2 9 x 1 3 — 1 3 , 7 x 8 — 8 , 7 cm, gennemsnitlig 2 7 , 8 x 1 3 , 4 x 8 , 5 cm. RilTelhugne
eller riflede sten optræder overalt i kirkens ældre afsnit, hvor døre, vinduer og
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Fig. 34. Udsnit af søndre k o r s a r m s vestfaçade ved den nordligste, oprindelige vinduesåbning (til
venstre i billedet). — Section of the west façade of the south transept with the northernmost, original
window embrasure (on the left in the picture).

dekorative enkeltheder har krævet særlige former. I tværskibet og ostkapellerne
er stenene overvejende tildannet ved hugning efter brændingen (fig. 34, 118),
mens hovedparten af dem i langhuset før brændingen ved hjælp af et kamlignende instrument er forsynet med en symbolsk-dekorativ rifling (fig. 82—83).
I langhuset er tillige anvendt glaserede sten; således er hvert andet skifte ved højkirkens vinduer m ø r k t eller sortglaseret, og ved sideskibsvinduerne iagttages
yderligere både brune og grønne sten (jfr. p. 200 ff). At domme efter spredte rester af glasur har vist særlig sideskibenes façader i nogen udstrækning været oplivet ved glaserede sten, der antagelig har været placeret med mønstervirkning.

OSTPARTI
ALMENT
De historiske efterretninger fra domkirkens første århundrede (p. 63), sammenholdt med bygningens størrelse og almindelig praksis i middelalderen, godtgør, at opførelsen af den romanske teglstenskirke har strakt sig over et langt
åremål. De arkitektoniske og dekorative enkeltheder afslører, at bygningshistorien falder i to hovedafsnit: Æ l d s t er østpartiet, yngst det treskibede, basilikale langhus, der rejstes i et noget ændret formsprog.
I første byggeperiode, der tog sin begyndelse med biskop Peder Vognsens
grundlæggelse af kirken i sidste decennium af 1100-tallet, og som må have
strakt sig over de første årtier af det efterfølgende århundrede, har man rejst
koret og det lange tværskib med østkapellerne. Uden tvivl er man på vanlig vis
begyndt i øst og er med tiden nået frem til tværskibet.
Senere tiders omfattende ombygninger vanskeliggør indkredsning af byggefaser og eventuelle ændringer under opførelsen 1 4 . Koret må lades ude af betragtning i denne forbindelse, men for så vidt angår det bedre bevarede tværskib er det muligt at iagttage enkelte forhold, der giver antydninger om arbejdets gang. Det er først den omtalte skævhed i planen (p. 128), som sammenholdt
med forskelle i dekorationens art og omfang lader antage, at der mellem de to
korsarmes opførelser er forløbet nogen tid. Omstændighederne efterlader det
indtryk, at den rigest udstyrede nordre korsarm, ligesom i S. Bents kirke i
Ringsted 1 5 , er ældst; en antagelse, der styrkes ved eksistensen af den gang i
østvæggens murliv, som i sin tid har sat korsarmen i forbindelse med koret.
Ved de to østre korsskæringspiller iagttages ved soklerne en forskel i højde,
som næppe ville være fremkommet, hvis opmuringen begge steder var foregået
samtidig; den søndre pille er lidt fattigere i udformningen, mens håndværket
til gengæld forekommer mere øvet.
I nordre korsarms gavl, ved det øverste galleri, kan der over godt tre meter
følges en fortanding t æ t øst for det østligste af de to oprindelige vinduer (fig.
85), og samtidig optræder i murværket en del korte sten (længder på 25—27 cm);
tillige ses, at murerarbejdet på tværskibets vestvæg er mere omhyggeligt end
på ostvæggen. Uden at disse og andre omstændigheder kan vurderes nærmere,
turde deres tilstedeværelse angive, at korsarmens opførelse en eller flere gange
har været sat i bero, hvilket muligvis kunne hænge sammen med, at arbejdet
på østkapeller og t r a p p e t å r n blev fremmet.
Domkirkens østparti beskrives under eet uden hensyn til pauser under opførelsen, idet gennemgangen indleder med koret og fortsætter med tværskib
og kapeller for at slutte med enkeltheder som portaler, vinduer og trapper.
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Eig. 35. Axonometrisk rekonstruktionsskitse af domkirkens ydre, set f r a nordvest efter afslutningen
af langhusets opførelse 1:600. K d e F L . U d f o r m n i n g e n af højkorets ostafslutning er usikker (p. 139),
det s a m m e gælder for de mulige k o r t å r n e (p. 176). E n k e l t h e d e r som friser og langhusets portaler er
h y p o t e t i s k e ; vestgavlens fortandinger m a r k e r e r det a f b r u d t e byggeri (p. 198). — Axonometric sketch
for the reconstruction of the exterior of the cathedral, seen from the northwest after the building of the
nave had been completed.

KOR

Det første højkor, hvis gulv vist har ligget ca. 90 cm under det nuværende
(fig. 177), har h a f t en bredde på godt otte meter, svarende til midtskibet i det
eksisterende kor, mens længden og den østlige afslutning, der måske havde
apsis, ikke lader sig fastslå med sikkerhed. Koret, hvis næsten kvadratiske fag
formentlig var overhvælvet fra begyndelsen, stod i sit vestligste fag muligvis i
forbindelse med det nærmeste af østkapellerne på hver side (jfr. p. 175).
Levn af den oprindelige bygning er i stærkt omdannet skikkelse bevaret i
det nuværende kors to vestlige pillepar, der, som Høyen u d t r y k k e r sig 16 , »har
noget ubestemt, forkvaklet i Formerne«. Dette er en følge af, at bygmesteren
ved korets udvidelse benyttede så meget som muligt af det forhåndenværende
murværk og ved borthugning af de romanske false tilnærmede pillerne den
polygonale figur, som udvidelsens piller fik. Ved sonderinger i koromgangen,
udført 1908 og i tilknytning til kirkens restaurering efter første verdenskrig,
samt ved en undersøgelse 1969 af den østre pille i nordsiden 1 7 er konstateret
levn og spor af de nævnte pillers oprindelige form. På de sider, der vender mod
korets hovedakse, har pillerne med deres to skifter høje (knap 80 cm) granitfod været forsynet med retvinklede helstensfalse, og formentlig har de h a f t en
halvsøjle i en udformning, der svarer til langhusets bevarede system (p. 192)
og det, der rekonstrueres i korsskæringen (p. 144). Forholdene ved det østre
pillepar er mest usikre, men her har muligvis — i lighed med dispositionen i
apsiskapellerne (jfr. p. 172) — været foretaget en indrykning af vægplanet.
Ved en udgravning i begyndelsen af dette århundrede i søndre koromgang
iagttog man de nederste skifter og levn af granitfoden på østsiden af den sydøstre korsskæringspille (fig. 40, pl. 14) 17 , hvor forholdene tydede på, at koret har
stået i åben forbindelse med det kvadratiske østkapel ved siden af 18 . På korets nordside har sonderinger ikke givet holdepunkter for bestemmelse af pillernes sokkelskifter.
Det videre forlob af korets mure ost for andet pillepar kan ikke fastslås;
ved de omtalte gravninger har man blot konstateret, at syldens markstenskerne fortsatte i østlig retning fra begge piller (fig. 36, 40, 179 og pl. 14), hvilket
betyder, at koret har været mindst to fag langt 1 9 . Hack K a m p m a n n , der i
det nuværende kor iagttog k r u m m e sokkelsten, vil ikke uden sandsynlighed
henføre disse til den oprindelige østafslutnings apsis20, som det ved de af
D a n m a r k s Kirker foretagne undersøgelser ikke har været muligt at konstatere
sikre levn af. Foreløbig k a n man slå sig til tåls med en formodning om, at
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Fig. 36. Sondering i søndre k o r o m g a n g ved anden pille f r a korsskæringen (p. 139). — Probe in the
south ambulatory near the second pier from the crossing.

koret (inden for kirkens proportionssystem, jfr. p. 129) har været udformet i
lighed med korsarmenes midterste østkapeller. Herved har koret sprunget betragteligt frem og har været en virkningsfuld dominant på kirkens rigt modellerede side mod havet (fig. 88).
Til bestemmelse af korets oprindelige højde og de ovre deles udformning lindes to steder rester af højtplacerede, murede stik med fladskifte. Begge optræder på nordsidens to piller, dels i korsskæringspillens nordostre fals, dels i falsen i den anden pilles sydvestre hjørne, hvor der tillige iagttages nogle formsten, der må være levn af en vederlagsmarkering, (fig. 117, pl. 16 jfr. pl. 3) 21 .
Stikkene er utvivlsomt rester af falsede buer, som med vederlag ca. 10 m over
tværskibets nuværende gulv f o r b a n d t korets piller to og to. Det er herefter
nærliggende at formode, at korets vestlige afsnit, og dermed sikkert hele koret,
fra begyndelsen v a r overhvælvet; jfr. desuden korsskæringen p. 146 og hvælvslutsten p. 185.

TVÆRSKIB

Domkirkens storladne tværskib måler i indvendig længde omkring 48 m,
udvendig godt 51 m, mens bredden er henholdsvis k n a p 10 og ca. 13 m. Korskirkens to arme står skævt i forhold til hinanden; og da nordre korsarm antagelig er tidligst lagt ud (jfr. p. 137), er det den søndre, som afviger fra den
ideale regularitet. Tværskibet er i hovedtræk disponeret symmetrisk om den
kvadratiske korsskæring. Nært k n y t t e t til hver korsarm er tre på rad sammenbyggede østkapeller, der danner grundlag for den tredeling, som karakteriserer tværskibets langvægge. Hver gruppe af østkapeller har i midten et
rektangulært kapel, der er to fag langt foruden apsis, og til hver side herfor
en kvadratisk bygning på eet fag. I t a k t med disse kapeller er transeptets
vestmure forsynet med tre vinduer, hvilket nu bedst iagttages på søndre korsarm. Indvendig er fagdelingen klart markeret i nordre korsarm ved to halvsøjleprydede piller på østvæggen, hvor i øvrigt placeringen af vinduer og åbninger i begge arme overvejende har været dirigeret af hensynet til østkapellerne. I hver gavl sidder en portal og to vinduer; begge portaler er søgt genskabte ved sidste restaurering (p. 152 ff). Der er i tværskibet to murede spindeltrapper; den ene, der står i forbindelse med en gang i østvæggens murliv, er i
bygningens nordøstre hjørne og markerer sig udvendig som et tårn, der på
bevaret sokkel er rekonstrueret i 1920'rne. Den anden trappe, som er placeret
i tværskibets diagonalt modsatte hjørne, tegner sig inde i bygningen som et
kraftigt fremspring.
Tværskibets oprindelige ydermure indgår i den nuværende bygning, omend i
omdannet og restaureret skikkelse, herunder væsentlig øgede i højde ved kirkens senmiddelalderlige ombygning. Bortset fra de noget usymmetrisk anbragte ende- og hjørnelisener rejser teglfagaderne sig uden dekoration over
soklen, der viser forskellig profilering på bygningens sider (p. 131). Der er ikke
bevaret rester af den frise, som må antages at have kronet façaderne (jfr. p.
207); med den langstrakte byggetid kan det ikke udelukkes, at der har været
forskellige gesimser.
Indvendig er tværskibets gavle og vestvæg uden dekoration, mens østvæggen domineres af falsede, rundbuede arkader ind til det midterste af østkapellerne i hver side; i nord flankeres arkaden af kraftige vægpiller. I den oprindelige bygning har der tillige eksisteret åbninger ind til de nu forsvundne udbygninger nærmest koret. Den nuværende arkade til det nordligste østkapel er en
sekundær gennembrydning (jfr. p. 186), således at østmuren i det første tvær-

142

ÅRHUS DOMKIRKE, ÆLDSTE TEGLKIRKE

skib havde fem åbninger med den dominerende t r i u m f b u e i midten og til hver
side herfor to mindre arkader (jfr. pl. 3). Disse arkader ligesom vestvæggens
sideskibsindgange (p. 193) behandles under vedkommende bygninger.
En betydelig interesse samler sig om de to vægpiller, der tredeler nordre korsarms ostvæg og ved sine forsænkede halvsøjler og placering peger hen imod det
tidligste teglstensbyggeri på Sjælland 2 2 . Som allerede beskrevet ovenfor p. 132
er granitsoklen på de henholdsvis een og halvanden sten fremspringende piller
to skifter høj, og som det eneste sted inde i kirken er granitten her profileret,
idet øverste skifte afsluttes med en vulst, fig. 39. Pillernes og halvsøjlernes
nedre teglpartier er genskabte ved Mogens Clemmensens restaurering (p. 329),
og den nordre pilles øvre del er ødelagt ved indbygning af tværskibets øverste
galleri (p. 256), således at øvre halvdel af søndre pille er alene om at vise det
oprindelige udseende. Teglsoklen med sin hulkel over øverste granitskifte er
enestående i kirken og harmonerer ved sin rigere profilering med kragbåndene
i nordre korsarms apsiskapel. Halvsøjlernes baser sidder i teglsoklens øverste
skifte og er genskabt i overensstemmelse med det søndre pillesæts bevarede
hoveder, udformet som hjørneknopper med en lille fold ind mod søjlen (fig. 38).
Pillernes forside skråner fra hjørnerne ind imod halvsøjlerne (fig. 46,3), og i fortsættelse heraf ligger pilleforsiden mellem søjlerne 3,5 cm forsænket for disses
yderste runding. Den nordre pille er 214 cm bred; den søndre måler 242 cm og
tredeles af halvsøjlerne i stykker på 56—57 cm's bredde, omtrent svarende til
længden af to sten. De søndre halvsøjler er inklusive base og kapitæl 7,9 m høje.
Et vulstskifte over kapitælerne afslutter på alle tre sider pillen, der dog efter
en beskeden tilbagerykning er ført højere op og i dag afsluttes skråt afskåret
(fig. 37), jfr. nedenfor p. 146 om tværskibets oprindelige højde.
Søndre korsarm er fattigere end den nordre, hvad dekoration og enkelthedernes udformning angår. Indvendig optræder ingen granitfod (jfr. p. 132), og
både syd- og vestvæggen rejser sig over gulvet uden sokkel; kun østvæggen
er udstyret med en 91—101 cm høj teglstenssokkel (fig. 31,14) i fortsættelse af
og i lighed med korsskæringspillernes baser.
De fire piller i korsskæringen er opførte af tegl over et (synligt) skifte af granitkvadre, k u n den nordøstre pille har to granitskifter, hvilket angiver samhør med nordre korsarm og koret. I pillernes murværk iagttages overalt riflede
sten, hvoraf adskillige imidlertid hidrører fra Mogens Clemmensens arkæologisk bevidste restaurering (p. 329). I den grundlæggende opbygning med false
og halvsøjler mod kirkens og tværskibets akser er de fire piller ens og kan have
lignet korpillerne (p. 139), men forskelle i sokkelhøjde og en detalje som de
rundede hjørners knopbaser k n y t t e r de østre piller sammen over for de vestre 2 3 .
Soklernes profilering er overalt den samme (fig. 31,14 og 42—45), men højden
fra nuværende gulv til overkant varierer (målt i korsarmen): Nordøst 116 cm,
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Fig. 37. Tværskibet set mod nord. — The transept looking north. L.L. 1967
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Fig. 38. Ovre del af det søndre halvsøjlepar på nordre korsarms østvæg (p. 142). — Upper part of
the south pair of half-columns on the east wall of the north transept.

sydøst 86—88 cm, nordvest 57 cm, sydvest 47 cm. Fig. 40 viser en plan af
korsskæringen, hvoraf det fremgår, at de fire piller har falsede hjørner og er
omtrent lige store; mens den oprindelige, ret enkle udformning af siderne mod
hovedaksen og tværskibet kan aflæses på de stående piller eller med betydelig
sikkerhed lader sig rekonstruere, er det vanskeligere at bestemme udformningen
af de andre sider (jfr. p. 132). På hver af de førstnævnte sider, der er 203—
216 cm lange (den nordvestre pilles østside måler dog kun 189 cm), er eller
har der været en ca. fem sten bred (134—153 cm) pille, der retkantet har
sprunget en hel sten (26—33 cm) frem.
At domme efter de spor, som blev fremdraget ved kirkens sidste restaurering,
og under indtryk bl.a. af dispositionen i apsiskapellernes indgangsarkader, har
forsiden af disse kraftige fremspring været prydet med endnu et led, formentlig
en halvsøjle på halvtredie sten (75—77 cm) i diameter. Mærkerne efter halvsøjlernes baser, særlig på den nordøstre korsskæringspille, giver anledning til
at formode, at fødderne har været udformet i overensstemmelse med baserne
i kapelarkaderne; kapitælerne kan antages at have været simplere.
Som berørt er næsten alle fremspringende hjørner på de falsede piller rundede; hvert af disse, delvis rekonstruerede, såkaldte små rundhjørner, hvis
enkeltheder og placering fremgår af fig. 41, udgår forneden fra en knopbase,
og har utvivlsomt alle steder været afsluttet foroven på lignende m å d e ; dog
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Fig. 39. Soklen på pillen i nordre korsarm mellem apsiskapellet og koromgangen (p. 142). — Plinth
of the pier on the north transept between the apse chapel and the ambulatory.

er kun få knopkapitæler i behold, delvis genfremstillede ved sidste istandsættelse af kirken. De rundede hjørners øvre afslutning giver vigtige holdepunkter
for bestemmelse af pillernes og de enkelte falses oprindelige højde, og tillige
for den arkitektoniske relation til de omgivende partier. Omstændighederne
antyder, at alle hjørner mod kor og korsarm på den nordøstre korsskæringspille
oprindelig var rundede, mens den sydøstre pille vist kun havde rundhjørne
nogle steder. Heller ikke på de vestre korsskæringspiller var alle fremspringende hjørner rundede, men her er ved baserne benyttet knop med fold, i
modsætning til de østre pillers enkle (fig. 42—45). Heraf kan utvivltsomt sluttes, at de østre piller er noget ældre end de vestre. Adskillige af de rundede
hjørner kan med nogenlunde sikkerhed følges til en højde af ca. ti meter over
gulv (jfr. pl. 19). I dette niveau, der markerer sig på C. Købkes maleri af tværskibet (fig. 152), har Mogens Clemmensen, støttet af notater på J. Frederiksens
opmålinger 1908—15 (p. 327), fundet grundlag for på den sydøstre korsskæringspille at rekonstruere stykker af profilerede skifter i form af vulstled under
en hulkel. Denne eller lignende opbygninger kan antages at have kranset toppen af alle pillerne.
Med holdepunkt i situationen i koret (p. 140), korsskæringspillernes plan og
tillige støttet af strukturen i murværket i pillernes øverste dele kan der ikke
være tvivl om, at de fire piller to og to over kragbåndene har været forbundet
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I

10

146

ÅRHUS DOMKIRKE, ÆLDSTE TEGLKIRKE

Fig. 40. Korsskæringen og nærmeste omgivelser, 1:200, med angivelse af oprindeligt m u r v æ r k og
sokkelforlob s a m t rekonstruktionsforslag og f o r m o d e t størrelse af korkapellerne. K d e F L . (p. 144).
— Crossing and area nearby, 1:200, with indication of original masonry and the course of the plinth,
with suggestions for reconstruction and conjectured size of choir chapels.

med sandsynligvis falsede gjordbuer, der formentlig har båret et hvælv over
korsskæringens kvadratiske grundrids.
Til bestemmelse af tværskibets oprindelige højde (jfr. koret, p. 140) findes
både inde og ude flere spor, der supplerer de netop beskrevne forhold i korsskæringen. Mest iøjnefaldende indvendig er den kraftige tilbagerykning af østmuren i nordre korsarm (fig. 37), samt et lille afsæt i samme niveau stræk-
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Fig. 41. H j ø r n e u d f o r m n i n g i korsskæringen og nærmeste omgivelser (p. 144). — Corner elaboration
at the crossing and nearby.

kende sig over nogle meter omkring midten af samme korsarms vestvæg. På
façaderne er der imidlertid adskillige træk, som afgørende støtter de oplysninger, der aflæses inde i bygningen.
I første omgang angiver de oprindelige vinduer, og her ikke mindst det højtsiddende i nordre korsarms østvæg, til hvilken højde murene i det mindste må
have været ført, og hertil føjer sig nogle enkeltiagttagelser: På langsiderne godt
14 m over terræn, og naturligt nok noget højere placeret i begge gavlene, op10*
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Fig. 42. N o r d v e s t r e korsskæringspille, søndre del
af ostsidens sokkelparti (p. 144—45). — Northwest pier at the intersection of nave and transept,
south part of the plinth on the east side.

Fig. 43. Nordøstre korsskæringspille, søndre del
af vestsidens sokkelparti (p. 144—45). — Northeast pier at the intersection of nave and transept,
south part of the plinth on the west side.

træder strækninger af tilsyneladende umotiverede rulskifter i murværket (pl.
15, 17 og 20); på nordre korsarms vestside er over sideskibstaget bevaret et
stykke af en trappefrise (fig. 90), der i sig selv er sekundær og samhørende med
tværskibets overhvælvning (p. 205), men hvis tilstedeværelse røber, at muren i en
periode har været afsluttet omtrent i denne højde; det udpegede niveau fremgår
ligeledes af den øvre grænse for ældre murværk, af den højest placerede vinduesglug i søndre t r a p p e og af den nordvestre hjørnepilles højde. Alt i alt kan det
fastslås, at tværskibets murkrone har ligget godt 15 m over terræn (jfr.
fig. 35).
H a v d e korsarmene oprindelig været overhvælvet ligesom korsskæringen (p.
140), havde murene næppe været så høje. Denne omstændighed set i lyset af,
at der aldeles mangler levn, endsige spor efter hvælvfortandinger og vederlag,
leder med støtte i den hele situation i bygningen til den slutning, at korsarmene
ved indvielsen har stået med flade trælofter.
Indvendig på nordre korsarms gavl iagttages i og ved åbningen, som formidler adgang fra t å r n t r a p p e n til tværskibets loft (p. 166), spor efter en skrå
tagflade, der har løbet op imod gavlmuren. Disse spor peger dels nedad mod
det niveau, der var oprindelig murkronehøjde, dels afslører de, at tværskibet
i begyndelsen var forsynet med et sadeltag, hvis hældning på det nærmeste
svarede til den nuværende.
De tre østkapeller, der ligger på hver korsarms østside (p. 170 ff), er så nært
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Fig. 44. Soklen på s y d v e s t h j ø r n e t af den sydøstre korsskæringspille (p. 144—45). — The plinth
at the south-west corner of the south-east pier at the
intersection of nave and transept.

Fig. 45. Sydvestre korsskæringspille, sokkelparti
midt på sydsiden (p. 144—45). — South-west pier
at the intersection af nave and transept, the plinth in
the middle of the south side.

k n y t t e t til tværskibet, at meget kunne tale for at gennemgå dem allerede på
denne plads i bygningsbeskrivelsen. For oversigtens skyld forekommer det
imidlertid mere hensigtsmæssigt at holde omtalen af kirkens enkelte bygningsafsnit samlet, hvorfor behandlingen af korskirkens vinduer, portaler og trapper
følger umiddelbart.
Tværskibets oprindelige vinduer er dobbeltsmigede og rundbuede, og deres
overdækning både ude og inde udført med halvstensstik og det for mange tidlige teglstenskirker karakteristiske fladskifte 2 4 . Ingen vinduer er bevarede i
funktion, men bortset fra en lille usikkerhed med hensyn til midtvinduet på
vestsiden af nordre korsarm eksisterer der af de andre så mange levn og spor,
at placering, størrelse og den ensartede form kan konstateres med stor sikkerhed. Hver korsarm har haft seks vinduer, der har været symmetrisk placeret
om kirkens hovedakse: Tre i vestmuren, to i gavlen og eet i østmuren.
På façaden aflæses, at der i søndre korsarms vestmur har siddet tre vinduer
j æ v n t fordelt mellem højkirke og gavl (pl. 20); antagelig har det samme været
tilfældet i den anden korsarm, men her kan i dag med sikkerhed kun konstateres levn efter de to. Hvor man ud fra den omtalte tredeling og i analogi med
dispositionen i syd forventer at finde rester af det midterste vindue, er der på
murens inderside tilføjet den nedenfor p. 206 omtalte vægpille, og udvendig
har man i tidens løb gennemført vidtstrakte skalmuringer i forbindelse med indretning og senere nedtagelse af en skorsten til kirkens varmeværk.
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Fig. 46. Detaljer f r a t v æ r s k i b e t : 1. Sokkel på pillen på nordre korsarms vestvæg 1 : 1 0 (p. 206).
2. Søndre korsarms nordligste vindue i vestvæggen 1 : 2 0 (p. 150). 3. Søndre halvsøjlepille i nordre
korsarm 1:40. K d e F L . (p. 142). — Details from the transept. 1. Pier plinth at the west wall of the north
transept 1:10. 2. Window furthest to the north in the west wall of the south transept 1: 20. 3. South pilaster
in the north transept 1:40.

Bedst bevaret er i begge korsarme det vindue, der sidder langskibet nærmest;
disse to vinduer er kun tilmuret med en halvstensvæg mod tværskibet og tilgængelige fra sideskibenes lofter (fig. 34 og 46,2). De timeglasformede åbninger
er i façaden godt 120 cm brede, indvendig 170—180 cm, mens lysningens
lodretstillede sten, der ligesom smigenes hjørnetegl er riflede, efterlader en fri
bredde på 86 cm. De rundbuede vinduers overdækning er som nævnt halvstensstik og fladskifte af k r u m h u g n e løbere; denne udformning er dog dobbelt ved
sydgavlens vinduer og det sydligste på vestsiden af nordre korsarm (fig. 90).
At dømme efter de bevarede spor har vestvæggens øvrige vinduer samt de
fire i gavlene været udformet i analogi med de to, der er beskrevne ovenfor.
I nordgavlen sidder vinduerne symmetrisk om midtaksen, mens de i syd er
forskudt i østlig retning på grund af t r a p p e t å r n e t . Det østre vindue i nordre
korsarms gavl er indvendig 195 cm bredt med en lysning på ca. 80 cm (fig. 85).
Alle vinduer har h a f t en kraftig lodret accent, idet højden indvendig kan anslås
til ca. syv meter med undersiden knap seks meter over kirkens nuværende gulv.
Af hensyn til portalerne var gavlvinduerne ikke slet så høje, kun ca. seks
meter, idet deres top var placeret i samme højde som vestvæggens vinduers,
dvs. ca. 13 m over gulvet.
Også vinduet i søndre korsarms østmur har h a f t sit t o p p u n k t i dette niveau,
men på grund af kapeltagene har det h a f t en langt mindre lysningshøjde og
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må på indersiden have været forsynet med en meget stejl bundsmig. Det hermed symmetrisk placerede vindue i nordre korsarms ostmur er af hensyn til
gangen i murlivet (p. 167) placeret højest muligt, med toppen ca. 14,5 m over
gulvet. Som kompensation for den ringe vindueshøjde er lysningen mellem
glasfalsstenene øget til knap 90 cm, hvilket med den exceptionelle murtykkelse
giver en indvendig bredde på 2,2 m, samhørende med en højde på ca. 4,5 m
(fig. 85).
Over kapelarkaderne har der i søndre korsarms østmur foruden vinduet siddet en 110 cm bred og 210 cm høj rundbuet åbning nær væggens midte (pl. 19).
Åbningen, der overdækkes med helstensstik og uden smig eller false føres ret
gennem muren, er ved korsarmens overhvælvning (jfr. p. 205) blevet delvis
tilmuret og senere, i mindst to omgange, er den blevet helt lukket. På samme
vægs søndre del, med tærskelniveau 170 cm over det i 1920'rne indrettede
indgangspulpitur (p. 329), sidder en anden r u n d b u e t åbning, 80 cm bred, 188
cm høj. Ved en t r a p p e fra pulpituret formidler denne dør adgang til loftet over
det sydligste af østkapellerne og herfra videre til nabokapellets loft. Det er
usikkert, om denne åbning, der utvivlsomt skal sættes i relation til døren i
samme niveau i t r a p p e t å r n e t overfor (jfr. p. 163), er oprindelig; måske har
den efter korsarmens overhvælvning afløst den omtalte åbning midt på væggen.
Lignende åbninger eksisterer ikke i nordre korsarm, hvor korridoren i murlivet (p. 167) formidler adgang til ostkapellernes lofter; et par glugger ind mod
tværskibet oplyser denne gang (fig. 61).
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Fig. 47. Sondre k o r s a r m s portal, d e t a l j e af vestsiden. —
the west side.

The portal of the south transept, details of

PORTALER

Af tværskibets to portaler, der begge er rekonstruerede i 1920'rne (p. 329),
er sydportalen (fig. 48) den mest autentiske. Mogens Clemmensen udførte sin
gendigtning på et acceptabelt grundlag, således at man kan betragte den nuværende udformning som forsvarlig i hovedtrækkene.
Den oprindelige portal, der på grund af sakristigårdens nærhed (p. 107, jfr.
lig. 123) allerede i middelalderen og i den første tid efter reformationen må
have været underkastet ændringer (bemærk tilstanden ved midten af 1600tallet, fig. 146), blev 1743 erstattet af en barokindfatning ligesom ved kirkens to
andre hovedindgange (jfr. p. 300). Denne portal blev ved Walthers istandsættelse i 1880'erne afløst af en enkel indfatning med halvtag (p. 323), som atter
nedbrødes under Mogens Clemmensens ombygninger efter første verdenskrig.
Af den oprindelige indgang (fig. 49), der ligesom gavlens vinduer er forskudt
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Fig. 48. Søndre korsarms portal. — The ported of the south transept.
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fra bygningens midtakse mod øst, er den indre, rundbuede og smigede lysning
bevaret. Ligesom ved nordportalen er smigen i hjørnet mod væggen, hvor der
er anvendt rillede tegl, forsynet med en halvstens fals; åbningen er her 403 cm
høj og 248 cm bred. H v a d der i øvrigt er i behold, dukkede op ved nedbrydningen af Walthers porthus; Clemmensen gør i en tegning samt breve af 27.
april og 2. m a j 1922 til Det Særlige Kirkesyn (NM) rede for det grundlag, rekonstruktionen bygger på (fig. 50 og 166): De bevarede granitkarmes plads kunne
aflæses på a f t r y k i m u r v æ r k e t ; vederlagshøjden for åbningens rundbue gav sig ud
fra den indvendige bue; det ved nedrivningen af 1881-portalen eksisterende granittympanon var moderne, men det omgivende murværk tydede på, at der oprindeligt havde ligget en granitbjælke med et muret felt over; portalens fremspring
kunne rekonstrueres på grundlag af levn af granitsokkelkvadre og murskifter.
Endelig mente man ud fra grænserne for det oprindelige façademurværk at
kunne fastslå, at den ydre portal havde h a f t sadeltag og ikke halvtag, som
Walther havde foreskrevet.
De monolite karmsten er uden dekoration og utvivlsomt oprindelige på
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Fig. 49. Søndre k o r s a r m s gavl, plan 1:100, K d e F L 1965, og portalens kragsten 1:20, målt af Jørgen
Viemose (p. 153). — The south end of the south trunsept 1:100 and the corbels of the ported 1:20.

stedet; konsolstenene er profilerede og på forsiderne (fig. 47 og 49) dekoreret
med indhuggede, koncentriske kvartcirkelslag og en tegning, der folger profileringen. Granitoverliggeren, hvorunder er en fri højde på 255 cm, er som
nævnt ny, ligesom det med tegl udmurede fell over døren. Den 335 cm brede
ydre portal står lidt skævt på gavlen og springer på østsiden 59 cm frem, på
vestsiden kun 49. Åbningens vanger er forsynet med false, der fortsættes i
rundbuen over vederlagsbåndene; udformningen bygger på de bevarede rester,
hvoraf østsidens sokkelsten og nederste skifter var fuldstændig i behold. Der
var dog ikke sikkert belæg for det runde hjørne nærmest karmen eller for det
yderste fremsprings trekvartstav, men disse enkeltheder har nogen sandsynlighed for sig, når henses til kapelarkaderne i tværskibet (p. 172) 25 . Den øvre
afslutning af portalhusets sider og vederlagsprofilet i indgangsarkaden, hvis
hulkel over vulst ifølge Clemmensens angivelse er dannet i analogi med båndene
i søndre apsiskapel, står for restaurators egen regning.
Nordre korsarmsportal og broen til bispegården. Den portal, som i dag pryder
nordre korsarms gavl (fig. 54 og 166), afviger stærkt fra den oprindelige og er
et rekonstruktionsforsøg fra 1920'rne (p. 329). Før den tid havde indgangen en
væsentlig mindre portal, der var opført af V. Th. Walther 1880—81 (fig. 161,
pi. 17 og p. 322). Walthers portal var atter en afløsning af den barokportal
(p. 300), som efter middelalderlige ændringer og efterreformatoriske ombygninger erstattede den oprindelige.
På baggrund af denne omskiftelighed kan det ikke undre, at der råder usikkerhed angående den ældste form. Kilderne til oplysning om det oprindelige
udseende er de endnu eksisterende partier, dvs. den indre lysning, hovedparten af de tilsyneladende genanvendte karm- og konsolsten samt det halvcirku-
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Fig. 50. Søndre k o r s a r m s portal, rester af det østre fremspring a f d æ k k e t 1922 (p. 153). — The porlal
of the south transept, remains of the east projection revealed 1922.

lære g r a n i t t y m p a n o n ; hertil slutter sig en temmelig omhyggelig planskitse af
resterne af den ydre portal (fig. 53), som Walthers konduktør, S. F. Kühnel, udførte efter barokportalens nedrivning, med samt de tilknyttede bemærkninger
i restaureringsarbejdets dagbog for 6 . - 7 . m a j 1881 (jfr. p. 315).
Det fremgår (fig. 54), at den oprindelige, indvendig 257 cm brede indgang,
der af hensyn til t r a p p e t å r n e t er forskudt fra gavlmidten mod vest, er rundbuet og indvendig smiget med en halvstensfals, der føres r u n d t med buen. De
20 cm brede karmsten er ved restaureringen opstillet med et fremspring på
18—19 cm og en lysningsafstand på 163 cm, hvilket næppe afviger meget fra
det oprindelige. Højden mellem trin og overligger er i dag 265 cm. Hver karmsten er udført af een granitblok og stillet oven på 30 cm høje fodsten med skråk a n t . 16 cm under toppen er den østre karm (fig. 51) mod lysningen dekoreret
med en vandret, dobbelt tovsnoning og herunder en liggende gren, hvis stiliserede blade danner s-formede slyng. Begge konsoller er profilerede mod lysningen, og på forsiderne er der et rektangulært felt indrammet af flade tovsnoninger. Dekorationen er nu delvis dækket af sidernes teglsten, men det fulde
omfang, der sikkert skulle være synligt, fremgår af fig. 180. På den vestre kon-
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Fig. 51. N o r d r e korsarms portal, detalje af ostsiden (p. 156). — The portal of the north transept,
details of east side.

sol er i feltet inden for tovværksrammen en geometrisk ornamentik i tre, rytmisk forbundne bånd med zigzag linier og buerækker 2 6 . På forsiden af den østre
konsol (fig. 51) er inden for den dobbelte t o v r a m m e hugget et motiv, som mest
ligner et stiliseret, liggende t r æ ; på lysningssiden er over profileringen et par
dobbelte bueslag.
På disse konsoller hviler, i den eksisterende portal, en retkantet, udekoreret,
22 cm høj granitoverligger, der ikke er oprindelig, men indføjet, da Walther
restaurerede indgangen 2 7 . H a n benyttede til overligger en »større, til dels huggen Granitsten af samme Længde og F a r v e som Tympanon over Portalen«;
denne sten var fremdraget ved en gravning foran indgangen, og stenhuggeren
gjorde den tjenlig til t y m p a n o n s bæring. Da håndværkerne nedbrød den barokke portal, så de, at det stærkt beskadigede t y m p a n o n i en fals på bagsiden
blev båret af en jernstang, hvis ender hvilede i sidernes murværk 2 8 . Det i sin
frie højde k n a p en meter store, halvcirkulære granittympanon er dekoreret i
lavt relief, der beskrives nedenfor p. 158.
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Fig. 52. Nordre korsarms portal, t y m p a n o n (p. 158). — Portal of north transept, tympanum.

Den meget store, ydre portal, som i dag dominerer nordre korsarms gavl, er
som nævnt et rekonstruktionsforsøg fra 1920'rne; som grundlag for sin udformning angiver Mogens Clemmensen de levn, der kom for dagen, da han efter
nedrivning af Walthers portal gravede i grunden. Herved stødte han på de
rester af den ældre udformning, som allerede Walther havde iagttaget i 1881.
F r a Clemmensens undersøgelse eksisterer som bilag til brev af 16. oktober 1925
til Det Særlige Kirkesyn (NM) et fotografi af de fragmenter, man afdækkede af
østsiden (fig. 179); men tegningsmaterialet og registreringen 1 7 var ved denne lejlighed ikke så omfattende og omhyggelig som 50 år tidligere, omend udforskningen dengang for en nutidig betragtning må kaldes ret overfladisk. I 1881
var situationen den, efter at man havde nedbrudt den storartede barokportal,
at der kun var yderst lidt bevaret af middelalderligt murværk (fig. 53); på
østsiden var et par formsten i behold, men nærmest karmen var alle false forsvundet. Det mest bemærkelsesværdige var to ca. 75 cm brede piller på begge
sider, der med 160 cm's længde sprang lige så meget frem for gavlen, som (det
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dengang forsvundne) t r a p p e t å r n havde gjort. Om formstenene bemærker
Kühnel nævnte sted i dagbogen, at de ser ud til ved et tilfælde at være
henstillede (jfr. lignende formsten i den ene bropille ud for indgangen, p. 104
og p. 159). Walther noterede, som det også fremgår af tegningen, at soklen,
der forløber på t r a p p e t å r n e t og henad korsfløjens gavl, »fortsætter sig langt
ind bag de Partier, som kunne antages at være Rester af en ældre Portal« 2 9 .
Beklageligvis fremgår det ikke klart af Walthers opmåling, hvor langt soklen
strakte sig ind bag det pågældende murværk, men at domme efter tegningen,
dagbogens skitse samt det senere fotografi (fig. 179), har sokkelstykkets længde
været ca. en meter. Allerede Walther tvivlede på, at de svære murpiller, der
som anter springer frem fra gavlvæggen, kunne være dele af den oprindelige
portal, og han antog dem for at stamme (delvis) fra barokportalen. I lyset af
murværkets tilstand ved genfremdragelsen 1925, under indtryk af Kühnels og
Walthers vurdering og i betragtning af sokkelforløbet på korsarmen øst for
indgangen (tilsvarende situation er ikke konstateret på vestsiden) tør vi da
betragte pillerne som en tilføjelse, der ikke vedkommer den oprindelige portal.
Om dennes opbygning er vi dårligt underrettet; k u n står det fast, at den har
sprunget frem for facaden ligesom sydportalen, som den tilsyneladende har
overgået licit i størrelse. De trekvartsøjlesten, som Walther påtraf, har formentlig hørt til, og det samme gælder muligvis halvsøjleteglene, men der er
ikke holdepunkter for bestemmelse af disse formstens oprindelige anbringelse.
Det forekommer imidlertid næsten utænkeligt, at de i den første portal skulle
være placeret lige op ad hinanden, således som Walther f a n d t dem, og således
som Clemmensen har t æ n k t sig i sin rekonstruktion. De simple false nærmest
granitkarmen, inderst med rundet hjørne, hviler derimod på mere tilforladeligt grundlag (jfr. sydportalen, p. 152), idet Clemmensen i sit ovennævnte brev
til Kirkesynet skriver, at falsene kunne lade sig genskabe på basis af eksisterende
a f t r y k og forbandtet i det bevarede murværk, og at han yderligere havde fundet en løsliggende formsten med afrundet hjørne.
Portalens granittympanon (fig. 52) er dekoreret med et stort Georgskors i
relief, der foroven indrammes af tre koncentriske, ca. 10 cm brede, glatte vulster. Til hver side for korset, hvis kontur trækkes op med en kantlinie, sidder
et dyr, der vender bagen mod feltets midte og snor halen op i vinklen mellem
korsarmene, mens hals og hoved i en bagudvendt bevægelse, der følger rammevulsten, med åben m u n d vender sig mod midten og op mod det hoved, som er
placeret i den øvre korsvinkel. De to dyr blev af R h u m a n 1666 opfattet som
hunde eller tvende andre bidske dyr, som gør og bidser mod månen 3 0 . På
grund af manketegningen må de imidlertid med Mackeprang karakteriseres som
løver, og dermed indrangeres motivet i den omfangsrige række af løvetympana
inden for den ikke ubetydelige undergruppe, hvor to løver flankerer et kors 3 1 .
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Fig. 53. Nordre korsarms portal, plan 1:100. Opmåling i NM af ældre f u n d a m e n t e r m . v . , fremdraget
ved ombygningen omkring 1X80 (p. 157). — Portal of the north transept, scale 1:100. Survey of older
foundations etc., brought to light during the rebuilding c. 1880.

De to mandshoveder eller masker, der med deres tilspidsede form udfylder
de øvre vinkler mellem korsarmene, er det nærliggende blot at opfatte som
menneskefremstillinger 3 2 , men sandsynligheden taler for, at de skal tolkes som
sol og måne, hvilket er almindeligt og kendes på adskillige t y m p a n a 3 3 .
Ved sine hovedmotiver, korset og loveparret, hører nordportalens senromanske t y m p a n o n hjemme blandt en serie, der udmærker Århusområdet og
egnen vestfor. Omend det halvrunde felts indramning med tre flade rundstave
vist ikke har paralleller, er det bemærkelsesværdigt, at indfatninger med een,
undertiden to vulster netop kendes på liere portaler i området 3 4 . Endelig kan
en konsolsten i Blegind (Skanderborg amt) ved sin geometriske dekoration
sammenlignes med mønstret på domkirkeportalens vestre konsol.
Broen til bispegården. Som nævnt p. 158 mente Walther, da han fremdrog
resterne af murpillerne ved den ydre portal, at de hidrørte fra barokkens indfatning af indgangen. Selvom Walther, der jo havde set den gamle portal,
bedst kunne drage sammenligning mellem denne og de fremgravede murrester,
tyder munkestenene og murværkets beskaffenhed dog på, at de to piller, som
Clemmensen senere anså for romanske, i det mindste er middelalderlige. Alligevel er det klart, at man ved portalens fornyelse i 1743 (p. 300) har draget n y t t e
af ældre fundering og murværk.
Til forklaring af disse murpiller og dermed af den ydre nordportals ejendommelige form, og vel også i nogen grad til forklaring af dens dårlige bevaringstilstand, tjener imidlertid de levn af murede teglpiller, som 1926 blev fremdraget under gadens brolægning godt fem meter nord for korsarmens gavl

160

ÅRHUS DOMKIRKE, ÆLDSTE TEGLKIRKE

(jfr. p. 104). Disse to piller, hvor der i den vestres murkærne fandtes en trekvartsøjle-formsten af samme type som den, Walther konstaterede i portalens
østre del, blev på linie med pillefundamenter ved bygningen overfor allerede af
udgraverne tolket som levn efter den bro, som indtil 1660 forbandt domkirken
med bygningskomplekset nordfor.
Bropillernes hovedform og placering er i rimelig relation til muranterne ved
indgangen, og det er åbenbart, at de to dele hører sammen. Den vestre pille
står ret ud for portalens vestlige del, mens den østre er en kende forskudt;
som allerede udgraverne bemærkede, iagttages netop ved denne pille et knæk
i broens retning, således at denne syd for pillen peger mod portalen. Det fremgår, at den vestre portalpille delvis har h a f t en sokkel af granitkvadre ligesom
den østre bropille, men overvejende er alle fire piller bygget af munkesten
direkte på en simpel markstenssyld.
Bropillerne og de to murpiller ved indgangen er tydeligvis yngre end portalen, hvad bl.a. pillernes form og fundet af formstenene vidner om. Desuden
ligger det terræn, som hører sammen med bropillerne, ca. 30 cm over det, der
oprindelig sluttede sig til soklen på korsfløjen.
Angående domkirkens nordportal må vi sammenfattende opstille mindst
følgende stadier: Den første portal, der formentlig har været ret beskeden,
kan have mindet om den på søndre korsarm, men har efter alt at dømme været
lidt større. Det k a n ikke afgøres, om denne portal har været underkastet ændringer, før den endnu i middelalderen blev kraftigt omdannet og måske næsten nedrevet i anledning af opførelsen af løngangen til bispegården. Den senmiddelalderlige portal, der forenede dørens indfatning med broens bæring, forsvandt eller blev ombygget, da man omkring 1660 fjernede broen. Sammen
med kirkens andre portaler blev den nordre fornyet i 1743 (p. 300), atter i
1881 (p. 322) og senest i 1920'rne (p. 329).
Den størrelse og form, som Mogens Clemmensen gav portalhuset, og hvor han
i henseende til højde og taglinier følte sig ledet af spor i murværket, foruden
søm og blyrester efter tagbeklædningen, er således efter alt at domme en angivelse af broens dimension og snitfigur (jfr. fig. 96). Det får stå hen, om de formsten, som man f a n d t ved nedrivningen af 1881-portalen, og som ved rekonstruktionen henførtes til portalhusets gesims, oprindelig har h a f t tilknytning til
broen, eller om de i den første portal eventuelt har t j e n t i et vederlagsbånd.
I en afsluttende betragtning af nordportalen er det påfaldende, at adskillige
omstændigheder ved granitdelene avler mistanke om, at disse oprindeligt ikke
hørte domkirken til. På den anden side er der ingen grund til tvivl om, at granitindfatningen, bortset fra overliggeren, har stået på sin nuværende plads siden korsarmens opførelse. I første række er det slående, at stenhuggerarbejdet
ikke er af den kvalitet, som man ville forvente ved en domkirke; dernæst er
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Fig. 54. Plan 1:100 af nordre korsarms nordgavl med angivelse af de rester og spor af f u n d e r i n g og
sokkel, der registreredes ved portalens ombygning omkring 1880 (p. 157, jfr. fig. 53); tillige er indtegnet de piller f r a broen til bispegården, som blev f r e m d r a g e t 1926 (p. 104). Målt og tegnet af
K d e F L 1968. — Plan scale 1:100 of north end of the north transept with indications of the remains
and traces of foundation and plinth recorded during the rebuilding of the portal c. 1880; the piers from
the bridge to the bishop's palace which were revealed in 1926 are also marked on the plan, cfr. fig. 96.

t y m p a n e t øjensynlig beregnet på en mindre dørbredde, ligesom konsollernes
forsideornamentik kunne se ud til at være udført sekundært 3 5 . Hertil slutter
sig, at tympanonblokkens form med rund overside og rette skråsider ikke er
den bedst egnede til indmuring i en teglvæg. Endelig konstaterer man, at granitindfatning ikke er en typisk del af en murstenskirkes portal.
Skal disse ejendommeligheder under ét tages som en tilkendegivelse af, at
granitportalen, eller stykker af den, har foreligget ved domkirkebyggeriets begyndelse og da formentlig har været tiltænkt en anden opstillingssituation,
oplyser de dog intet om, hvor granitdelene har hørt hjemme, eller hvor de
skulle være stillet op.
11
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Fig. 55. T r a p p e h u s m.v. i søndre k o r s a r m . — Staircase etc. in south transept.

TVÆRSKIBETS

TRAPPER

Der er to t r a p p e r i tværskibet; den i søndre korsarm er placeret i sydvesthjørnet og er en muret spindeltrappe, der som en stor udbygning markerer sig
i r u m m e t (fig. 55). Dette indvendige trappetårn, der er samhørende med bygningen, måler på nordsiden knap to meter og på østsiden ca. 175 cm, og det
strækker sig fra gulv til hvælv, idet dog den øverste del, der med heldig virkning er klodsformet aftrappet, skal henføres til kirkens senere forhøjelse (jfr.
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p. 256). På nordsiden findes den oprindelige indgang, som er en 167 cm høj
og 76 cm bred, rundbuet åbning, der overdækkes med helstensstik og fladskifte.
Trapperummets murværk består næsten udelukkende af løbere, og både på
den cirkulære, 55 cm brede spindel og i væggen iagttages riffelhugne sten. De
to skifter høje trin, hvis længder ligger omkring 70 cm, hviler på rundbuede
helstensstik; t r a p p e r u m m e t oplyses sparsomt af smalle, 5 og 6 skifter høje og
ca. 15 cm brede, indvendig smigede glugger ud til det fri, tre på vestsiden og
to i gavlmuren. K n a p syv meter over tværskibets gulv, 137 cm over gulvet på
det i 1920'rne opførte indgangspulpitur, sidder på trappehusets østside sålen
af en træbjælkeoverdækket, 183 cm høj og 78 cm bred døråbning (jfr. pl. 22),
der i dag formidler adgang til det i 1920'rne opmurede vindfangspulpitur (p.
329) og derfra videre til lofterne over de søndre østkapeller (jfr. p. 170).
Nordre korsarms murede trappe, der er en rekonstruktion på bevarede fundamenter, befinder sig i bygningens nordøstre hjørne, hvor den udvendig tegner sig som et tårn (fig. 54 og 120). Vindeltrappen, der huler sig ind i gavlens
murliv, giver adgang til en korridor i korsarmens østmur og munder ud over
hvælvingerne. Det oprindelige tårn blev nedrevet 1743 (p. 299) og trappeskaktens hulning i gavlen derefter udfyldt og skalmuret. Høyen i 1830'rne, Worsaae
1863 (fig. 156) og Walther i 1880'erne gjorde iagttagelser om det forsvundne
tårn, og man fremdrog lejlighedsvis granitsoklen, der gemte sig under gadens
brolægning 3 6 ; i 1920'rne lykkedes det at få trappen genrejst (p. 329). Da fylden
dengang blev fjernet og skalmuringen på gavlen nedhugget, viste der sig adskillige levn og spor fra det nedrevne tårn og trappen (fig. 56 og 57), således at
den nuværende rekonstruktion kan siges i alt væsentligt at hvile på sikre holdepunkter. Her må dog ses bort fra visse enkeltheder i den øvre del, samt spiret,
som er en fri komposition. Mens tårnets øverste afsnit i sin oprindelige form
skal henføres til kirkens udvidelser i den senere middelalder (p. 255), har
det nedre parti med den kraftigt profilerede granitsokkel (fig. 58) fra begyndelsen hørt sammen med nordre korsarm (jfr. p. 132 og p. 141).
Adgangen til trappen sker inde fra korskirken, hvor der i gavlmuren sidder
en 177 cm høj og 73 cm bred, rundbuet åbning, overdækket med helstensstik
(fig. 54). De rette vanger har rundede hjørner mod tværskibet, og nogle sten i
den østre lysnings modsatte side tyder på, at også dette hjørne har været rundet, hvilket ville være hensigtsmæssigt for benyttelsen. Et par bomhuller godtgør, at døren blev åbnet ind i det 108 cm brede, fladttøndehvælvede rum, i hvis
østside trappen begynder. Den bemærkelsesværdigt brede og behagelige opgang er konstrueret med en cirkelrund, godt to sten bred spindel, hvor de
90—98 cm lange trin bæres af rundbuede helstensstik, der er pudsede, mens
væggen står i blank mur. Oprindelige vægpartier viser, at murværket en tid
har været hvidtet.
11
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Fig. 56. Øverste oprindelige åbning til t r a p p e t å r n e t ved nordre k o r s a r m s gavl (p. 163). — Original
upper opening to the stair turret in the end of the north transept.
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Fig. 57. Nordre korsarms gavl med rester af m u r e t spindeltrappe (p. 163). — The end wall and gable
of the north transept with remains of brick-built newel stair.
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Fig. 58. N o r d ø s t h j ø r n e t af soklen på nordre korsarms t r a p p e t å r n (p. 132 og 163),
corner of the plinth of the stair turret of the north transept.

The north east

Ved tårnets genopførelse indsattes i ydermurene smalle, indvendig smigede
glugger i lighed med dem i søndre korsarms trappe. Et lille vindue i korsarmens østmur, i hjørnet ved tårnets lidt fremspringende sydside, over tagfladen
på det nordre østkapel, er sat i forbindelse med en større niche med træoverligger.
I dag munder trappen ud i et k a m m e r på ca. 1 8 0 x 2 1 0 cm, overdækket i
øst-vestlig retning med fladbuet tøndehvælv. I rummets sydvæg er en åbning
(h: 185, b: 57—67 cm, fig. 56), der fører ind til tværskibets loft, og over hvis
fladbuede halvstensstik der forløber et par rulskifter, som ved genopførelsen tolkedes som vederlagsniveau i kammeret. Åbningens vestre vange er behugget
og overpudset, hvilket røber ændringer; samhørende hermed iagttages umiddelbart under kammerets gulv de for det oprindelige t r a p p e r u m karakteristiske, riflede teglsten. Disse omstændigheder indicerer, at trappen, før den middelalderlige ombygning og forhøjelse, har været ført højere op.
Det er ikke længere muligt at afgøre, hvorledes t å r n e t s top var udformet i
begyndelsen; kun turde det være sikkert, at t å r n e t ragede op over tværskibets
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Fig. 59. Udsnit af ostvæggen i gangen i nordre korsarms ostmur.
Section of the east wall in the
passage in the east wall of the north transept.

tag. Her er dets planfigur rektangulær, hvorfor man kunne formode, at afdækningen har været et almindeligt sadeltag; samtidig vil dog et firsidigt pyramidespir, som man foretrak ved rekonstruktionen, også have sandsynlighed
for sig (jfr. p. 256).
Gangen i murlivet. E f t e r den første hele omgang op ad spindeltrappen når
man, k n a p fem meter over terræn, til en r u n d b u e t åbning, der fører ind til en
korridor, som i østvæggens murliv strækker sig i hele korsarmens længde fra
gavlen til koromgangen, i alt ca. 14 m; en grov tilmuring i den sydlige ende
vidner om, at gangen oprindelig var længere (fig. 59, 60, pl. 3 og 19; jfr. p.
177). Ved indgangen er korridoren 86 cm bred, en lodret fals omtrent midtvejs
på vestsiden forringer bredden til 76, hvorefter gangen spidser svagt til i sydlig
retning for nærmest koret at måle 69 cm i bredden. Det første afsnit, det nordlige, udgøres af et trappeløb med 19 to skifter høje trin og en repose ud for
indgangen til loftet over nordligste østkapel. Oven for trappen fortsætter korridoren horisontalt med et mørtelgulv ca. ni meter over gulvet i kirken.
Overdækningen dannes af tøndehvælv, der over trappeafsnittet forskyder
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Fig. 60. Gangen i nordre korsarms ostmur, set fra syd (p. 167—68). — The passage in the east wall
of the north transept, seen from the south.

sig i en med trinene parallel bevægelse; hvælvet er udført med rundbuede
halvstensstik, som på gangens v a n d r e t t e stykke, hvor den hvidkalkede puds
er faldet ned, ses ikke at være i forbandt. På den v a n d r e t t e strækning er der i
østvæggen 19 skifter mellem gulv og hvælv, overfor kun 18, men her optræder
nederst kantstillede sten. To smalle, indvendig smigede lysglugger (fig. 61), der
i dag er tilmurede, sidder i denne væg ind mod tværskibet; begge er syv skifter
høje, 48 cm brede og anbragt lige over gangens gulv på det kantstillede skifte;
hjørnestenene er riflede og overdækningen udfort med egeplanker. Før tillukningen har gluggerne været udvidet ved behugning. I korridorens østre væg
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Fig. 61. Gangen i nordre korsarms ostmur, nordre åbning til tværskibet (p. 168). — The passage in
the east wall of the north transept, north opening to the transept.

sidder i noget omdannet skikkelse de to oprindelige indgange til lotterne over
korsarmens to østkapeller. Den nordlige indgang, der har været omkring 55
cm bred, er udvidet ved behugning, men har bevaret sine smigede lysninger
mod kapellets loft, hvor bredden er 117 cm. Mod korridoren har overdækningen vist været et r u n d b u e t stik, mens der til den anden side har ligget en
planke (jfr. p. 186). Den anden åbning er højere og smallere; mod loftet fortsættes sidesmigene i et fladbuet halvstensstik, hvor de riffelhugne sten og murværket omkring giver grund til at antage, at denne side er bevaret i sin oprindelige form med en bredde på 90 cm.
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ØSTKAPELLER

OG

KORTÅRNE

Som et led i kirkens første byggeprogram blev der på tværskibets østside
rejst i alt seks udbygninger eller kapeller, fordelt i to grupper på tre, der k n y t ter sig til hver sin korsarm. Alle seks, der under eet betegnes som domkirkens
østkapeller, er hver 6—7 m brede og har fra begyndelsen været overhvælvet.
Hver gruppe er i grundplan således disponeret, at den udgør en sammenhængende, symmetrisk komposition bestående af et større, apsissmykket kapel i
midten med et mindre på hver side; den arkitektoniske dekoration fremhæver
yderligere det midterste rum. Af de seks kapeller er de to nærmest kirkens højkor forsvundet, mens de fire andre eksisterer i stærk restaureret, delvis genopbygget skikkelse; taggavle og tagværker er nyudførte i 1880—81 (p. 322).
I al fald fire, muligvis fem af kapellerne har ved store, åbne arkader stået i
forbindelse med tværskibet, til hvis ostmur de har primær tilknytning; i denne
sammenhæng må det antages, at de nordre kapeller er ældst. Det har været
fremført 3 7 , at de yderste sidebygninger skulle være et supplement til den oprindelige plan, men en nøje undersøgelse af murværket på vedkommende steder har ikke givet støtte for denne formodning; snarere taler f.eks. udformningen af sydvæggen i det nordligste kapel (p. 186) og reposen på murlivets
t r a p p e (p. 167) så afgjort for, at denne bygning var forudset fra starten.

SØNDRE

ØSTKAPELLER

Det sydligste øst kapel, der siden 1921 anvendes som kirkens præsteværelse
(jfr. p. 329), er en rektangulær bygning, indvendig ca. 4 , 6 x 6 , 4 m, der på sin
nordside er sammenbygget med søndre apsiskapel. R u m m e t er lukket mod
korsarmen og står ved en smiget døråbning i nordvæggen i forbindelse med
apsiskapellet; bl.a. denne indirekte adgang i forening med beliggenheden yderst
ved tværskibets sydgavl, hvor senere kapitlets fællesbygning opførtes (p. 107),
leder til den formodning, at bygningen i den oprindelige kirke t j e n t e som
sakristi38 (jfr. p. 285).
Terrænet omkring er gentagne gange i nyere tid afgravet og reguleret (p.
122 ff); et spring i det nuværende gadeniveau ved bygningens sydøsthjørne
medfører, at skråkantsoklen (p. 132) er i forskellig højde på de to frie sider.
På østsiden ligger soklen i fortsættelse af de oprindelige sokkelkvadre på nabokapellets apsis. Façaden er helt skalmuret i 1880—81, og samtidig fik gesims
og taggavl en fri, gotiserende udformning (p. 322).
Bygningens indre står i dag med hvidkalkede vægge, præget af en regulerende
restaurering. Nordvæggen er muret i munkeforbandt, mens rene løberskifter
spiller nogen rolle i ostvæggen. Næsten hele væggen mod tværskibet op-
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tages af en 87 cm dyb niche, der overdækkes med et spidsbuet helstensstik.
Moderne træpaneler og faste skabe vanskeliggør iagttagelser i rummet, der
fra begyndelsen sikkert har været uden arkitektonisk dekoration. I sydvæggen
skimtes over brystningspanelet riflede tegl i toppen af to stik, der formentlig
tilhører skabs nicher. R u m m e t overdækkes med et samtidigt helstens krydshvælv, der på forlæg i væggene bæres af trekløverprofilerede helstensribber
(pl. 21) uden vederlagsangivelse.
1880—81 indsattes i østmuren en dør, i sydmuren et spidsbuet vindue; begge
er senere erstattet af de nuværende, rundbuede, dobbeltsmigede vinduer. Det
hvælspor, der aflæses på tværskibets m u r mod kapellets loft (fig. 160), tilhører
utvivlsomt en sekundær omdannelse i bygningen.
Søndre apsiskapel, der antagelig har været konventhus (fig. 62), svarer i det
væsentlige til det nordre (p. 179), kun er den arkitektoniske dekoration mere
enkel. Kapellet og tilbygningen sydfor har i nyere tid været anvendt som
materialrum, 1881 indrettedes fyrkælder, og under anden verdenskrig fungerede apsiskapellet som offentligt beskyttelsesrum (jfr. p. 286). Som følge heraf
er bygningen nu stærkt restaureret, og store partier er nyudførte. Apsiden er
genrejst i 1880—81 på bevarede fundamenter, adskillige enkelttræk i indgangsarkaden er rekonstrueret i 1920'rne (p. 329), og kun få formsten, fortrinsvis højtsiddende, er oprindelige. Alligevel tør man anse det eksisterende
kapel for en i det væsentlige korrekt gengivelse af den oprindelige bygning;
størst usikkerhed må herske om apsisfaçadens øvre parti.
Kapellets rektangulære del, der indvendig måler ca. 6 x 1 0 m, er ved to vægpiller med tilhørende gjordbue delt i to fag; det vestre er næsten kvadratisk,
det østre er kortere med længste udstrækning i nord-syd. Hertil slutter sig (den
genopførte) apsis med indvendig diameter på 4,5 m. Bygningens ydre granitfod dukkede op sammen med soklen fra den nedbrudte apsis ved afgravning i
efteråret 1880 (p. 323). Det viste sig, at apsidens skråkantsokkel (jfr. p. 132)
var fuldstændig bevaret på sydsiden, mens kun nederste skifte eksisterede mod
nord (fig. 63 og 159). Her vidnede en markstenssyld om ombygning før apsidens nedrivning.
I syd indeholdt soklens øverste skifte to udkragede granitklodser, der var
placeret i ottendedelspunkter på apsidens ydre periferi. Hver klods dannede
bæring for en halvsøjle på teglfaçaden, hvoraf to skifter var i behold over
soklens s k r å k a n t ; søjlernes hjørnebladsbaser stod på granitfoden. Apsis har i
det nederste parti været 114 cm svær i fuld mur. Façadens halvsøjler er ikke
uden sandsynlighed rekonstrueret med kapitæler svarende til baserne, og forbindes med en buefrise, der kroner væggen og bærer bygningens enkle, med to
savskifter prydede gesims.
Kapellets øvrige façadepartier er enten nyopførte eller skalmurede i 1880—81.
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I begyndelsen af dette århundrede konstateredes ved en udhugning i den store
niche i søndre koromgangs andet fag vestfra 1 7 eksistensen af hjørnet mellem
kapellets gavl og nordside (jfr. fig. 40).
Kapellets indre står i blank mur og åbner sig mod søndre korsarm med en
dobbeltfalset, r u n d b u e t arkade, hvis vanger smykkes med kraftige, to sten
brede halvsøjler på teglplint, hvis profilering fortsætter tværskibets sokkel (fig.
62). Udformningen af denne arkade, der er simplere end den i nordre apsiskapel (fig. 67), er sandsynligvis nært beslægtet med de borthuggede partier af
korsskæringspillerne (p. 142). Den forreste fals' fremspringende hjørne er rundet og afsluttes i enderne med et blad; halvsøjlens fod har hjørneblade på plinten og herover en hulet skråfas og vulst. Arkadens to skifter høje vederlagsbånd af hulkel og vulst, hvilket profil i øvrigt med få variationer optræder som
kragbånd i kapellet (fig. 66,3), fores hen over åbningens false, mens spor angiver, at hulkelen oprindelig fortsatte på korsarmsvæggen ved vederlag af indgangens fladskifteprydede helstensstik. Her som i kapellets gjordbuer iagttages
med nogenlunde regelmæssig afstand to kopper. Arkadens halvsøjler er over
skaftets topvulst afsluttet med trapezkapitæl.
I åbningen ligger to granittrin, der forer fra korsarmen 36 cm ned til det
i 1870'erne genetablerede gulvniveau i kapellet 3 9 .
Langsidernes teglvægge hviler på en 16—21 cm høj bindig granitfod; de rumdelende vægpiller er udformet som dobbelte halvsøjler med hjørnebladsbaser
og -kapitæler 4 0 . På nordvæggen er søjlerne placeret direkte på den fremspringende granitplint, mens de mod syd står på et almindeligt skifte oven på granitfoden. Der iagttages den forskel mellem vægpillerne, at mellemrummet mellem sydvæggens søjler optages af hjørnestillede sten, mens dette vinkelled
mangler mod nord (fig. 66,2) 4 1 . Over vederlagsbåndet udspringer den retkantede,
to sten brede gjordbue, der som kapellets øvrige arkader er pudset og hvidtet på
undersiden ind til få centimeter fra kanten. Apsisåbningen, som er på størrelse
med de to lige nævnte arkader og næsten udfylder rummets gavlvæg, er udstyret med dobbelte halvsøjler mage til vægpillernes; de fremspringende hjørner mod vest er beriget med trekvart-søjler, ud for hvis hjørnebladsbaser og
-kapitæler, der på gavlvæggen er et affaset eller hulkelet skifte. Selve buen består af r e t k a n t e t helstens-fals mod kapellet og dobbelt vulst i forlængelse af
de bærende halvsøjler.
Langvæggene er i det østre afsnit simple, mens store, rundbuede vægnicher
i det vestre fag øger r u m m e t s bredde og fremkalder en dybdevirkning i længderetningen. Nordsidens slanke, dobbeltfalsede arkadeblænding, der har dirigeret udformningen af den enkle niche, som udfylder sydvæggen, viser ved sin
forskudte placering og de højtsiddende vederlagsbånd samhørighed med det
forsvundne kapel nordfor (p. 175f). Begge arkadens false, hvori ses »skraverede«
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Fig. 62. Sydlige apsiskapel, set f r a korsarmen. — South apse chapel seen from the transept.

sten, som C. M. Smidt udtrykker sig 42 , er helsten brede, og de indre, udadgående hjørner er rundede med afslutningsknop foroven, det østre har tillige i
den nuværende tilstand en knop forneden, eet skifte over granitfoden. I nichens bagvæg sidder en 192 cm bred, rundbuet, oprindelig åbning, overdæk-
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ket med henstensstik og fladskifte. Det er formentlig som et led i kirkens senmiddelalderlige ombygning, at arkaden er blevet delvis tilmuret og aflost af
et mindre, spidsbuet dørhul, der formidlede forbindelse mellem kapellet og
søndre koromgang (pl. 21 og 24).
Af oprindelige enkeltheder er i det vestre fag bevaret en døråbning, der fører
ind til tilbygningen sydfor; den 106 cm brede åbning, der er smiget på sydsiden, sidder vestligt i væggen og er overdækket med rundbuet helstensstik.
Apsidens vinduer er rekonstrueret i analogi med de bevarede vinduer i nordre
apsiskapel (p. 184).
Kapellets formentlig samtidige overhvælving dannes i det vestlige fag af et
halvanden sten t y k t krydshvælv 4 3 , hvis kappesømme er så lidet fremtrædende,
at den kalkede flade som et kugleudsnit spænder ud mellem de fire siders rundbuede arkader med stik i blank mur. Det østlige fags to sten svære krydshvælv
er beslægtet med hvælvet i det sydfor liggende kapel og nordre apsiskapel og
bæres af helsten brede trekløverprofilerede ribber, der uden vederlagsmarkering
udgår fra r u m m e t s hjørner. Over den moderne apsis er støbt et kvartkuglehvælv.
B Æ N K i A P S I S . En interessant opbygning i apsis kom for dagen ved Worsaaes
og Walthers udgravninger i forrige århundrede 4 4 og blev restaureret samtidig
med apsidens nyopførelse. Det er vel ikke ganske sikkert, at indretningen er
samtidig med bygningen, men den er næppe væsentlig yngre og vil derfor blive
beskrevet her. I apsisbuen ligger to trin, der forer fra kapellet op til rundingens
højere liggende gulv. Hvert trin, hvoraf det østlige flugter med gavlmurens
inderside, er eet skifte højt og helt udført af munkesten; særlig det nederste
trin er slidt. I flugt med buens østside følger endnu et trin, to skifter højt, og
på dette niveau er i tegl opbygget en halvcirkulær bænk, der i to afsæt koncentrisk følger apsidens runding (fig. 63 og 159). Gulvet foran bænken er inden
for trinforkanterne lagt med uglaserede, 1 1 x 1 1 cm teglfliser (jfr. p. 345) med
fugeretning i en vinkel på 45° i forhold til kapellets akser. Den lavere bænk,
hvis 38 cm brede, tegllagte overside bærer utvetydige spor af slid, er fortil muret
med et normalskifte over et rulskifte. Den højere bænk, der i dag som overside har en træplade, er udført som en helsten bred mur, der i en afstand af
ca. 25 cm følger apsidens k r u m m e inderside. H u l r u m m e t under træpladen,
mellem den færdigfugede ydermur og bænkforsiden, er i begge ender tilmuret
i flugt med det øverste trin, dvs. i plan med apsisarkadens østside.

De opmålinger, der foreligger fra udgravningen, viser, at meget store dele af
bænkarrangementet dengang var for hånden og godtgør, at rekonstruktionen
hviler på tilfredsstillende grundlag. K u n er højden af den øverste bænk ikke
belagt, idet der blot fandtes eet skifte ved frilæggelsen. I det ovenfor nævnte
brev til Worsaae t æ n k t e Walther sig, at muren »muligvis var afsluttet i Bryst-
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Fig. 63. Rester af f u n d a m e n t 1 :100 og arkitektoniske detaljer i søndre apsiskapel. Usigneret opmåling i NM, u d f o r t ved kapellets restaurering omkring 1880 (p. 174). — Remains of foundations scale
1:100 and architectural details in the south apse chapel. Unsigned survey made during restorations
and rebuilding of the chapel c. 1880.

højde, og at den har tjent til Anbringelse af Lys eller andet til Gudstjeneste«;
denne formodning, ligesom en eventuel arkitektonisk forbindelse mellem den
koncentriske teglopbygning og apsiden, blev åbenbart opgivet, men det er
usikkert, om det er på basis af spor i væggen, at man sluttelig rekonstruerede
en fem skifter høj bænk. Søndre apsiskapels bænkarrangement, hvortil der i
samtiden kendes paralleller i klostre 4 5 , og som giver tilbygningen selvstændighed inden for domkirkekomplekset, kan vist kun forklares som mødested for
det kapitel, som Peder Vognsen ved sine donationer (jfr. p. 64) drog omsorg
for 4 6 .
ØSTKAPELLERNE

NÆRMEST

KORET

Det vestligste fag i koromgangene angiver størrelsen på hver af de to sidebygninger, som i den oprindelige kirke befandt sig mellem apsiskapellerne og
højkoret, og som her benævnes korkapellerne. Begge bygninger har h a f t arkitektonisk selvstændighed, indtil koret blev udvidet og kapellerne inddraget i
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omgangen. Da kun få, fragmentariske levn er bevaret, er det kun muligt at
beskrive udformningens hovedtræk. Denne tilstand og antagelsen af, at kapellerne stort set var ens, motiverer, at de behandles under et.
Ved udgravninger i koromgangene omkring 1910 17 har man konstateret rester af markstenssyld og granitsokkel tilhørende kapellernes østvægge (fig. 36).
Begge steder flugtede væggen med østmuren i de yderste østkapeller, dvs. at
korkapellernes mure har ligget omtrent i fortsættelse af det nuværende kors
andet pillepar vestfra (jfr. fig. 40, 88 og pl. 1). Hertil slutter sig, at den store
niche i søndre koromgangs andet fag vestfra i sin vestside indeholder et stykke
af murens facade.
Delvis rekonstruerede spor på pillerne ved indgangene til koromgangene,
hvor der i nord iagttages et rundet hjørne og et gesimsstykke, i syd rester af
et stik med prydskifte af løbere, angiver, at kapellerne har åbnet sig mod tværskibet med arkader, der sandsynligvis har været rundbuede. Murværket til
begge sider og udgravninger ved det søndre korkapel godtgør, at åbningerne
har været falsede, og det ser ud til, at vederlagsbåndene her og i de øvrige arkader i hvert kapel har siddet i samme højde, hvor niveauet og sikkert også
udformningen angives af de bevarede kragbånd i de respektive arkader til
nabokapellerne (jfr. p. 141). Af den indre udformning er både i syd og nord den
væg, der vender mod det respektive apsiskapel, helt eller delvis bevaret; i nord
er ligesom i nordre korsarm (p. 132) en to skifter (77 cm) høj granitsokkel.
Begge steder er nævnte vægge beriget med en stor, falset blænding, og i syd
en arkade, der har givet åben forbindelse med apsiskapellet (p. 172). En lignende arkade med profilerede vederlagsbånd og vistnok også rundede hjørner
har utvivlsomt eksisteret i nord mellem korkapellet og respektive apsiskapel.
I nordre korkapel lader murværkets beskaffenhed antage, at også østvæggen
har h a f t en stor vægblænding. En bevaret fals i samme kapels sydvestre hjørne
og udgravninger det symmetrisk tilsvarende sted i syd 1 7 , sammenholdt med
korpillernes form, giver grundlag for den antagelse, at begge kapeller ved falsede arkader har stået i åben forbindelse med højkoret (jfr. pl. 1 og 3).
Således fremstår da billedet af korkapellerne som næsten kvadratiske rum,
der indvendig har målt ca. 5 x 6 m og på de tre sider ved store arkader har
stået i åben forbindelse med den øvrige kirke; i østvæggen, hvor et alter må
have været opstillet, har der sikkert siddet et vindue. Det afhuggede murværk
i nordre koromgang over arkaden til apsiskapellet (fig. 89) godtgør, at nordre
korkapel v a r overhvælvet, og en rest af hvælvet tyder på, at der var muret
ribber. Med støtte i indretningen af de øvrige østkapeller må det formodes, at
også søndre korkapel havde hvælv.
M U L I G E K O R T Å R N E . Kirkens grundplan viser, at murværket omkring korkapellerne er meget k r a f t i g t ; de svære hjørnepiller kan dårligt forklares alene
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Fig. 64. U d s n i t af nordre korsarms østfaçade med afhuggede m u r s t e n fra f o r m o d e t k o r t å r n (p. 177).
Section of east façade of north transept with bricks from a tower which was probably above the choir.

ved hjælp af eenetages bygninger. Flere spor ved det nordre korkapel viser da
også utvetydigt, at der har eksisteret en overbygning, hvorved kapellets højde
mindst har svaret til korets. Til supplering af det almindelige indtryk af murværket på vedkommende steder — i særlig grad korpillernes højtførte behugninger — er der fire omstændigheder, som oplyser om tilbygningens øvre
del: 1. Den ovenfor p. 167 omtalte gang i nordre korsarms østmur. 2. På nordvæggen i koromgangen ud for flugten af kapellets facade er en høj, gennemgående fuge, der i niveau med apsiskapellets murkrone opad fortsætter i fortanding. 3. Et afhugget hjørne, der iagttages på korsarmens oprindelige façade,
Danmarks Kirker, Århus amt I
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Fig. G5. Parti fra t r a p p e n i hjørnet mellem k o r e t o g nordre korsarm 1:50, K d e F L
1967, jfr. tig. 64 og 127 (p. 179 og 263).
De afhuggede kopper fra h j ø r n e t af nordre
kortårn er angivet med krydsskravering.
- Part of the stairs in the corner between
the choir and the north transept 1:50.
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på den lille strækning, der danner væg i den senere trappe, som ved korets udvidelse blev klemt ind mellem tværskibet og korets nordmur (fig. 64 og 65). 4. I
falsen i nordøst-hjørnet af den nordostre korsskæringspille sidder en rest af
et buestik, der har gået i nord-sydlig retning. Denne buerest er af samme art
og har vederlag i samme højde som de lignende stikfragmenter, der ovenfor
p. 140 er beskrevet i forbindelse med koret. Eksistensen af et øvre stokværk
på det oprindelige, nordre korkapel er således sikker nok, men der savnes
holdepunkter for beskrivelse af udformningen. Imidlertid må dispositionen
stort set have været en gentagelse af grundetagen. Det vides ikke, om der
har været vinduer i ydermurene; stikkene tyder på, at der har været hvælv
samt åbne arkader mod kor og tværskib. Gangen i korsarmens murliv (p. 167)
har ført til dette rum, hvilket dog næppe har været dens endelige mål; overetagens placering op til koret lader muligheden for en liturgisk funktion stå
åben 4 7 .
De påpegede, svære murtykkelser og beliggenheden i hjørnet mellem kor
og tværskib sandsynliggør, at der her var planlagt et formentlig kvadratisk
tårn. Der er ikke bevaret yderligere vidnesbyrd, og det får stå hen, hvordan
tårnet så ud, hvis det overhovedet nåede at løfte sig over korets murkrone 4 8 .
Angående overetage og tårn på det søndre korkapel er vi dårligere hjulpet.
Ved korets udvidelse blev murværket over kapellets sydvæg stærkt fornyet for
at eliminere skævheder i den gamle bygning, og herved er eventuelle spor forsvundet. Men af symmetrigrunde vil man formode, at domkirken også ved
korets sydside var tiltænkt et tårn, således at S. Clemens — måske som en
efterklang af frådstenskirken på nuværende Frue kirkes plads — var planlagt
med et par kortårne. Den langstrakte bygningshistorie sandsynliggør ikke, at
de kom til udførelse.
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Nordre apsiskapel ligger symmetrisk med det søndre (p. 171) om kirkens
hovedakse; i dispositionens grundlæggende træk er de to kapeller ens, men ved
sammenligning træder det frem, at det nordre er rigest i detaljen (jfr. fig.
66,3) på en lignende måde, som nordre korsarm udmærker sig over for søndre
(p. 142). Samtidig er det nordre kapel smallere end det søndre, og dets slanke
proportionering er i sig selv bemærkelsesværdig.
I 1640'rne blev kapellet indrettet som gravbygning for familien Sehested,
hvorved gulvniveauet ændredes, 1821—47 husede det stiftsbiblioteket, men
så profane anvendelser, som de søndre kapeller kom ud for, blev undgået (jfr.
p. 286). Façadernes murværk blev skalmuret i forrige århundrede; indvendig
står væggene stærkt restaureret, og apsis med tilhørende hvælv er en rekon12*
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Fig 66. E n k e l t h e d e r f r a ostafsnittet 1 :20. 1. † F a ç a d e p a r t i på nordre apsis (p. 181), K d e F L . 2. Vægpiller i sondre apsiskapel (p. 172). 3. K r a g b å n d (p. 172 og 183). 2 og 3 tegnet af K d e F L efter
C. M. Smidt. — Details from the east section 1:20. 1. Part of the façade of the north apse. 2. Pilasters
in the south apsidal chapel. 3. String courses.

struktion fra 1880—81 (p. 323). I beskrivelsen af bygningen vil k u n blive behandlet de træk, hvormed den adskiller sig fra det sondre apsiskapel.
Udvendig hviler teglmuren på en granitsokkel af den kraftigt profilerede
form, som optræder på nordre korsarms gavl ost for portalen, samt på trappet å r n e t og nabokapellet (p. 132). De nuværende kvadre er tilføjet eller ophugget, men den nordligste blok var bevaret, da man 1880 gravede efter apsidens
fod (fig. 69). Ved sin rekonstruktion af apsis har Walther bygget på sine erfaringer fra den søndre, hvor der var væsentlig bedre udgangspunkter for hånden (p. 171). Formentlig fra Hack K a m p m a n n s undersøgelser stammer en udhugning 1 7 i koromgangens murværk ved den nordre apsides sydside, hvorved
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Fig. 67. Nordre apsiskapel set f r a tværskibet. — North apse chapel seen from the transept.

er frigjort et mindre område af den oprindelige rundings façade, og her forekommer enkeltheder, som ikke stemmer overens med Walthers udformning. På
den anden side er der ikke tilstrækkelig grundlag for en fuldstændig rekonstruktion. Det pågældende parti (jfr. lig. 66,1) indeholder ikke halvsøjler, skønt
levn af den sydligste skulle kunne konstateres, hvis den havde eksisteret. Derimod er der bevaret rester af, hvad der synes at være en dekorativ arkaderække
af halvstensstik med fladskifte og bindig med façaden. 1ll cm over disse arkaders vederlag sidder halvstens konsoller, der bærer en fem cm udkraget buefrise, som fortsættes med apsidens afsluttende gesims, alt udført i tegl og nært
beslægtet med udformningen på en række østdanske bygninger, der dateres til
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Fig. 68. Hvælvingsslutsten af granit, 1:10, K d e F L . 1. Om Klostermuseum, f r a Borgergade 34,
Skanderborg. 2. Stiftsmuseet, Viborg (museums nr. 6609), efter Levin Nielsen 1966. 3. Nordlige
afvisersten ved porten Mejlgade 74, Århus. 4. Vejlby kirkegård, Århus (jfr. fig. 181). 5. Apsis, Grønbæk kirke, efter C. M. Smidt 1924 (p. 185). — Keystones from vaults 1:10. 1. Om Abbey Museum, from
Borgergade 34, Skanderborg. 2. The Museum, Viborg (museum no. 6 6 0 9 ) , after Levin Nielsen 1060. 3.
North stone post at the gateway Mejlgade 74, Århus. 4. Vejlby churchyard, Århus. (cfr. fig. 1S1) 5. Apse,
Grønbæk church, after C. M. Smidt 1924.

perioden omkring år 1200 49 . To af de tre tilgængelige konsoller er ødelagte,
den tredie er foran og på siderne tilhugget med kantede stave. Hver bue i frisen har en radius på ca. 32 cm og er udført med tre, fem cm brede, formhuggede sten; under frisen iagttages rester af hvidtning. Svage spor på gavlvæggen tyder på, at murværket over frisen måske har indeholdt et tandsnit i andet skifte og over fjerde skifte blev udkraget med et rundet skifte; det er
usikkert, om endnu en udkragning har været foretaget lire skifter højere 5 0 .
Kapellets indre åbner sig mod nordre korsarm med en rundbuet, dobbeltfalset arkade, hvis vanger er udformet som kraftige pillebundter, der står på
en to skifter høj basis i fortsættelse af korsarmens granitsokkel. Plintens nyudførte afslutning i tegl er opbygget mage til korsskæringspillernes fod (jfr.
fig. 43—44 og 74—75); leddene forløber et skifte højere end de analoge på
korsarmssoklen, hvis underskærende hulkel dog mangler. Arkadens søjleknipper,
der leder tanken hen på lignende udformninger i de ældste afsnit af klosterkirken i Sorø 51 , domkirken i Roskilde 5 2 og Løgum klosterkirke 5 3 , består af tre
sammenstillede halvsøjler med hjørneblade på baserne; den midterste fremhæves ved egen fod af et vulstskifte over en hul skråkant (fig. 67). Over halvsøjlernes trapezkapitæler, der er et skifte lavere end dem i søndre kapel, for-
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Fig. 69. Rester af f u n d a m e n t og sokkel på nordre apsiskapel, ca. 1 : 1 0 0 ; tillige ses l u k k e m u r e n , der
opsattes efter apsidens nedbrydning. Opmåling i NM af S. F. Kiihnel 1880 (p. 180). — Remains of
foundation and plinth of the north apse chapel c. 1:100 Survey by S. F. Kiihnel 1880.

løber arkadens vederlagsgesims, der forkrøppes over åbningens retvinklede false.
Profilet, der er fire skifter højt, dobbelt så meget som det tilsvarende led i
søndre apsiskapel, er opbygget af vekslende konvekse og konkave former og
gentages som kragbånd i kapellets gjordbue og apsisarkade (fig. 66,3 og 72).
Ligesom andre enkeltheder i bygningen peger vederlagets udformning hen på
østdanske monumenter og har direkte paralleller i klosterkirkerne i Ringsted
og Sorø 54 .
Det forreste, fremspringende hjørne på arkadens sydside er beriget med en
halvsten bred trekvartsøjle, der har hjørneblade for enderne ligesom halvsøjlerne inde i kapellet. Johannes Frederiksens opmåling (p. 327 og pl. 19) viser,
at før kirkens sidste restaurering fandtes et tilsvarende led tillige i nord, således
at arkadens udsmykning havde lighed med apsisbuens 5 5 . De dobbelte halvsøjler, der sammen med den tilhørende gjordbue deler kapellet i to fag, står
på en tre skifter høj teglfod oven på granitsoklen. På gjordbuens østside og
overfor på apsisbuen, der begge tegner sig som helstensstik muret overvejende
i rytmen tre løbere og to bindere (over hinanden), iagttages vekslende lyse
og mørke sten.
Som nævnt p. 172 må kapellet i det vestre lag have stået i forbindelse med
korkapellet sydfor ved en åben, r u n d b u e t og falset arkade, der siden er om-
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Eig. 70. Nordre apsiskapel, h v æ l v t o p p e n i det ostre fag med granitslutsten (p. 185). — North apse
chapel, granite boss at the crown of the east vault.

dannet ved behugning; på nordvæggen overfor har i den tilmurede arkade ind
til det nordlige nabokapel været en åbning, der ved restaureringen 1908 blev
genfremstillet og senere tilmuret (p. 329).
Af oprindelige enkeltheder findes i apsiskapellets ostre fag to rundbuede,
dobbeltsmigede vinduer over for hinanden; det nordre er restaureret af Walther,
det søndre er genåbnet og istandsat af Clemmensen (p. 329), men er udvendig
blokeret af nordre kormur. Begge åbninger har trappefalset underside og overdækkes med halvstensstik og fladskifte; hjørnesten og glasfalsens tegl har riffelhugning. Det søndre vindue er i alle dimensioner lidt mindre og lavere placeret
end det nordre, der sidder 187 cm over det nuværende gulv og indvendig er
133 cm bredt, mens lysningen måler 5 7 x 2 4 6 cm. Begge vinduer er af hensyn
til nabokapellerne forskudt længst muligt i østlig retning 5 6 . I analogi med disse
vinduer udformede Walther i hver af de genopførte apsider eet vindue; i
1920'rne ændredes tallet til tre efter ikke nærmere oplyste spor, der var fremk o m m e t under restaureringen 5 7 .
Kapellets overhvælving udgøres i de to rektangulære fag af krydshvælv med
ikke bærende, helsten brede, trekløverprofilerede ribber (fig. 70, jfr. p. 29, fig.
40, øverst, nr. 2 fra venstre) ligesom i det sydligste ostkapel. Over den moderne
apsis er et nyt kvartkuglehvælv; omstændighederne tyder på, at apsis også
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Fig. 71. Nordre apsiskapel, h v æ l t o p p e n i det vestre fag med granitslutsten (p. 185). — North apse
chapel, granite boss at the crown of the west vault.

oprindelig havde hvælv. Krydshvælvene, der ved syn 1770 58 karakteriseredes
som meget dårlige og 1863 39 var gennemsivet af regnvand, blev 1871 59 nedb r u d t og ommurede, men arbejdet udførtes tilsyneladende i den oprindelige
form. De flade helstenskapper, hvis fødselslinier på grund af bygningens proportioner har spidsbuet figur, har muligvis været muret som tøndehvælv på
vægforlæg forsynet med fladskifte. I begge fag mødes ribberne i midten i en
granitslutsten, som hænger kegleformet ned og afsluttes med en lidt fladtrykt
kugle; ved den vestlige slutsten (fig. 71) er kuglens v a n d r e t t e diamter 30 cm,
ved den østlige (fig. 70) ca. 28; her er højden 16 cm. Lignende »topdruer« kendes
adskillige steder her i landet, bl. a. i klosterkirken i Løgum 6 0 . Relativt mange
eksempler hører hjemme i det østlige Jylland, og denne fordeling lader antage,
at de champignonlignende slutsten har h a f t særlig grobund i Århus stift, hvor
der — foruden de almindeligt kendte — findes nogle stykker på sekundær
plads: Som afviser ved porten Mejlgade 74 i Århus står et eksemplar 6 1 (fig.
68,3), og en bemærkelsesværdig stor slutsten, hvis snitfigur er uregelmæssig
f e m k a n t e t (fig. 68,4 og 181) befinder sig på kirkegården i Vejlby, nord for
Århus 6 2 . Proveniensen af disse sten er ukendt, men deres eksistens giver anledning til at spørge, om også andre hvælv i domkirken har h a f t nedhængende
slutsten. Den store synes efter formen at stamme fra en apsis, måske korets?
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Fig. 72. Nordre apsiskapel, toppen af sydvæggens dobbelte halvsøjler og og det fire skifter høje kragb å n d af formsten, som d a n n e r søndre gjordbuevederlag (p. 182 83). — North apse chapel, double
half-columns and south springing of the transverse rib.

I sine studier over den sønderjyske cisterciens
med sandsynlighed, at de danske slutsten, samhørende med de trestavformede
ribber, har fransk oprindelse formidlet over Westfalen.
Nordligste ostkapel er en rektangulær bygning, der på sydsiden er sammenbygget med nordre apsiskapel og i store træk svarer til tværskibets sydligste
udbygning (jfr. p. 170). Over den kraftige granitsokkel (p. 132) er begge facader skalmuret i forrige århundrede, og hele taggavlens murværk er nyt. Indvendig blev bygningen gennemgribende istandsat 1908 63 , hvorved gulvet, der
var ændret ved indretning af Lindenows gravhvælving i slutningen af 1630'rne
(p. 287), blev etableret i højde med gulvet i korsarmen (fig. 74). At dømme
efter væggenes 22 cm høje, bindige granitfod må dette niveau svare til det oprindelige. Bagmuren i vestvæggens store, spidsbuede niche, der i dag gennembrydes af en r u n d b u e t åbning til korsarmen, er mod nord i forbandt med hjørnepillen. Hele væggen har, som de ved anlæggelsen af gravrummets trappe
forstyrrede sokkelsten viser, oprindelig været lukket, ligesom det er tilfældet
i sydligste østkapel. Derimod ser det ud til, at det nordligste ostkapel på sin
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Fig. 73. Nordligste ostkapel, r u m m e t s ovre del og det sekundære hvælv med r e t k a n t e d e halvstensribber, set mod øst (p. 187 -89). Til højre den tilmurede a r k a d e mod nordre apsiskapel. — East
chapel furthest to the north, vaulting looking towards the east.

sydside, hvor granitfoden mangler, ved en stor, åben arkade har stået i forbindelse med nabokapellet 2 0 ; de to granitskifter og den profilerede teglsokkel
i dette kapels arkade mod tværskibet er fortsat på det nordligste kapels sydvestre hjørnepille (fig. 75), der herved rober sig som en del af domkirkens oprindelige byggeplan. Imidlertid er der næppe forløbet lang tid efter opførelsen,
for arkaden blev lukket med en mur, hvori anbragtes en fladrundbuet, 175
cm bred, 1923 tilmuret åbning, der formidlede forbindelsen mellem de to udbygninger på samme måde som døren mellem de søndre kapeller (p. 174) og
måske inspireret herfra. Ved undersøgelserne forud for restaureringen 1908 17
fandtes på nordsiden rester af den ene smig foruden stik med fladskifte; på
grundlag af disse levn blev åbningen genetableret, men er senere atter tilmuret.
Ved samme, omfattende istandsættelse blev der indsat rundbuede, smigede
vinduer, et i nordvæggen og et i gavlmuren, til afløsning af Walthers gotiske
former (p. 322); med udgangspunkt i bevarede spor i væggenes murværk blev
vinduerne rekonstrueret henholdsvis 190 og 210 cm brede og på indersiden
forsynet med fals.
R u m m e t s oprindelige hvælv er gået tabt, men tydelige spor på væggene (jfr.

188

ÅRHUS DOMKIRKE, ÆLDSTE TEGLKIRKE

Fig. 74. Nordligste ostkapels sydvæg 1:80 efter opmåling af J o h a n n e s Frederiksen 1908, forud for
r u m m e t s istandsættelse (p. 327). På tegningen ses sporet efter kapellets oprindelige overhvælving
(p. 188), den formentlig oprindeligt åbne a r k a d e ind til nordre apsiskapel (p. 187) s a m t rester af stikket
og vestre h j ø r n e af å b n i n g i denne arkades tilmuring (p. 187). Af nyere indretninger bemærkes i østvæggen v i n d u e og dør, således som de blev u d f o r m e t ved restaureringen omkring 1880 (p. 323);
under det hævede gulv er Lindenows gravkælder med opgang og g e n n e m b r y d n i n g af m u r e n til
tværskibet, s a m t herover den sekundære, nu f j e r n e d e t r a p p e til nedre galleri i nordre korsarm
(p. 287). — The south wall of the northernmost of the east chapels as in 1908 before the restauration. 1: 80.

lig. 73 og 74) lader antage, at det har været krydshvælv, formodentlig nært
beslægtede med dem i kapellet sydfor. På østvæggen er rester af et fladskifte
langs kappesømmen. Det nuværende, højere siddende, otte-delte hvælv med
halvstens kapper, retkantede ribber og helstens overribber på diagonalrib-
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Fig. 75. Nordligste ostkapel, falset sokkelparti i r u m m e t s sydvestre h j ø r n e
furthest to the north, plinth in south-west corner.

(p.

186).

East chapel

berne, hviler mod syd på en skjoldbue og er formentlig senmiddelalderligt 6 4 .
Der er adgang til kapellets loft fra den p. 167—69 omtalte gang i tværskibets
østmur, hvor der i trappen ud for den pågældende åbning er anlagt en repose.
Denne oprindelige afsats må ses som et af indicierne for, at også det nordligste
ostkapel fra den første begyndelse har hørt med til domkirkens anlægsprogram.
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VESTAFSNIT
Mens opførelsen af tværskib og østkapeller stod på, har der uden tvivl foreligget udkast til et langhus; formentlig blev der på korsarmenes vestside i overensstemmelse med almindelig praksis afsat fortandinger hertil, og måske blev
den første begyndelse gjort. Imidlertid godtgør anvendelsen af glaserede sten
og profilerede indfatninger ved vinduerne foruden andre omstændigheder i
langhuset, at da byggeriet for alvor tog fat, var de kunstneriske signaler ændret, og en påvirkning fra nordtysk arkitektur gjorde sig gældende. En ny bygmester kan være k o m m e t til, og sandsynligvis havde østafsnittet stået færdigt
en tid. Ændringerne er gået videre end til det dekorative, idet der er gjort forandringer med højkirkemurene, som tilsyneladende er hægtet på tværskibet
ved hjælp af en slags grov, udhugget fortanding. Situationen anskues, hvor de
to bygninger modes, bedst på sydsiden. Her er korsarmens facadesten nogle
få cm fra hjørnet b r u d t af fra hvælvlommens overside og fem skifter op, og
højkirkemuren ført ind; fra sjette til niende skifte er langhuset muret op imod
korsarmen; ovenfor, dvs. fra tiende skifte og til toppen af oprindeligt murværk
i højkirken, svarer situationen nærmest til den lige over hvælvlommen. En
lille udhugning i hjørnet synes at vise, at højkirkemurens façadeplan var forudset at skulle ligge længere tilbage end udført.
Forholdene tyder på, at midtskibets mure gjordes tykkere end først beregnet,
ligesom r u m m e t s bredde kan være øget. I forening med den eksisterende forskel i sideskibsmurenes bredde (jfr. nedenfor) lader omstændighederne formode, at man ønskede hvælv i høj kirken, hvilket nok ikke har været forudset
i de tidligste planer (jfr. p. 148). Domkirkens nuværende langhus med sideskibe svarer i grundplanens dimensioner og hovedtræk til den oprindelige bygning, og de eksisterende vægge og piller indeholder store partier af det første
teglstensmurværk. Indvendig måler hovedskibet i længden omved 36 m, bredden er i østenden 9,5 m, mens den i vest kun når 9,2; nordre sideskib er 5,13—
5,25 m bredt, søndre 4,77—4,97 (begge bredest i vest). Den samlede udvendige
bredde er overalt 25,7 m, således at hovedskibets ringere bredde i vestenden
opvejes af sideskibenes øgede.
Nordre sideskib er både bredere og højere end søndre, og arkaderne mod
midtskibet er højere end sydsidens. Det er usikkert, om alle disse forhold har
eksisteret forud for kirkens senmiddelalderlige omdannelse; derimod er det et
oprindeligt træk, at nordre ydermur, der synes at være den forst påbegyndte
del af langhuset 6 5 , kun er 110 cm svær, mens den søndre måler 140 cm.
Langhuset er i midtskibet tre hvælvafsnit langt, midtfaget måler 12,6 m fra
midte til midte af vægpillerne; i overensstemmelse med det bundne system
(jfr. p. 127ff) hører til hvert fag i hovedskibet to fag i sideskibene, det yderste
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Fig. 76. Interiør mod vest. — Interior looking west.
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i hver ende er kortest. Langhusets afslutning i vest er aldrig blevet udført som
planlagt; gavlmuren har den betragtelige tykkelse af ca. tre meter, hvilket i
forening med ubenyttede fortandinger godtgør, at bygmesteren havde t æ n k t
sig at fortsætte med et betydeligt vestafsnit, der efter alt at dømme skulle
have r u m m e t to tårne (jfr. p. 198). Sideskibenes ydervægge, der er næsten helt
renoverede ved skalmuring i nyere tid, er lagt med munkesten i m u n k e f o r b a n d t
over en sokkel af granit (jfr. p. 132); på nordsiden, hvor et terrænfald mod
ost blotter sylden nærmest tværskibet, er soklen op til tre skifter høj. En lodfuge i sydsidens femte fag (fra øst) antyder en standsning under byggeriet
(jfr. vægpille i sideskib, p. 193 og portal, p. 199). Visse partier på begge façader lader formode, at mønstermuring har oplivet den i øvrigt prunkløse bygning; i alle tilfælde har man ved vinduerne, hvor riflede tegl er almindelige, arbejdet med farvede og glaserede sten (jfr. p. 202). Den indre fagdeling giver sig
udvendig til kende ved 54—60 cm brede lisener, der springer en halv sten
(9—13 cm) frem. På søndre sideskib sidder seks lisener, på nordre kun fem,
da der ingen er i hjørnet ved vestkapellet. Alle liséner er a f b r u d t ca. 4,5 m
over pladsens brolægning, en enkelt på sydsiden når op til 5,1 m og angiver
den oprindelige façades mindste udstrækning i højden. E t h v e r t spor mangler
af murenes øvre afslutning, der i forbindelse med lisenerne må have været
udformet som en udkraget gesimsfrise.
I det indre rejser langhusets mure sig over en lav granitfod, der i sideskibenes ydermure er bindig med væggen. Gennem hvidtekalken skimtes murværket, der er udført i munkeforbandt og præget af adskillige ombygninger og udbedringer; i pillerne ses riflede tegl. To par af svære, dobbeltfalsede vægpiller,
der ligesom de oprindelige korsskæringspiller (jfr. p. 142) har en kraftig halvsøjle på forsiden, angiver hovedskibets opdeling i tre fag. Pillernes stærkt restaurerede teglstenssokkel er over granitfoden, der under halvsøjlerne er tildannet som en retkantet plint, opbygget med to vulstled adskilt ved hulkel
(fig. 31,15). Pillernes yderste, fremspringende hjørner er beriget med en godt otte
meter høj rundstav, hvis base (i andet skifte over soklen) og kapitæl er af den
enkle type, som udmærker de vestre korsskæringspiller (p. 145). Lignende
rundstave med baserne i samme niveau er placeret på de tilsvarende hjørner i
begge ender af hovedskibet, dels på vestsiden af de vestre korsskæringspiller,
dels på de falsede fremspring på vestvæggen (fig. 183). Sidste sted er den nordre
stav høj og forsvinder over orgelbalkonens underside, men ses ikke over dennes
gulv; de tre andre rundstave er kun lave: I øst måler den nordlige 238 cm, den
sydlige 209 cm; den søndre i vest er 198 cm høj, og her forløber et skifte over
kapitælet en vulst på begge falsens sider 6 6 .
Midtskibet står ved seks arkader i hver langvæg i forbindelse med sideskibene; ved kraftig behugning er alle arkader som et led i kirkens senmiddel-

LANGHUS

193

alderlige omdannelse øget både i bredden og højden, således at kun få træk af
den oprindelige udformning er i behold. Udgravninger tidligt i dette århundrede 1 7 i de vestligste arkader i begge sider afslørede ved vestvæggen levn af
et retkantet, knap een meter bredt fremspring med halvanden stens false. I
den søndre arkade gravede man tillige ved pillen, hvor der konstateredes rester
af en lignende udformning (fig. 185, jfr. pl. 1). Der er ikke foretaget udgravninger i de øvrige arkader, men den omstændighed, at façademur og de respektive sokler strækker sig een eller halvanden sten fra hjørnerne ind på vangernes
sider, lader formode, at alle arkader har været udstyret med et fremspring af
samme form som eller beslægtet med dem, der blev fremdraget i vest 6 7 .
Den østre hovedpille (prædikestolspillen) på midtskibets sydside er behugget mindre end de andre og har på nordsiden mod øst bevaret en rest af den
fals, hvis ene side er bindig med vægplanet. Denne omstændighed bidrager til
oplysning om pillens oprindelige form, og samtidig sidder der i falsen begyndelsen af det helstensstik med faldskifte, der overdækkede arkaden. I tilslutning hertil ses adskillige steder på pillerne i begge sideskibe levn af stik og spor
efter arkadernes buer, hvis vederlag, der tilsyneladende ikke har været særlig
markeret, ligger ca. 265 cm over det nuværende gulv. Arkaderne har været
rundbuede eller svagt spidse, og i forhold til højden må de have virket ejendommelig brede.
Det er sikkert med lignende arkader, at sideskibene har stået i forbindelse
med tværskibet; ved kirkens ombygning blev også disse åbninger udvidet,
men oplysning om den oprindelige højde giver det forreste, nordlige hjørne på
østsiden af arkaden til søndre sideskib. Her er hjørnet over en base rundet
indtil 294 cm over gulvet, hvilket formentlig antyder vederlagsniveau i den
sandsynligvis falsede arkade.
Alle arkadepiller har mod sideskibene en 2—5 cm fremspringende skråkantsokkel, der i nord er muret af tegl over et granitskifte, i syd er næsten udelukkende af granit. E f t e r omdannelser og restaureringer tør man ikke aflæse
den oprindelige udformning; i søndre sideskib mangler soklen i andet fag østfra og delvis i femte (jfr. nedenfor). Sokkelhøjden er i begge sideskibe aftagende fra pille til pille mod vest, i syd fra 63 til 44 cm, i nord fra 60 til 38 cm.
Sideskibens fagdeling angives på ydermurene og på arkadepillerne af to
sten brede (52—57 cm, den næstvestligste på ydermuren i syd er kun 43 cm),
retkantede vægpiller, der springer en hel sten frem og er samhørende med det
øvrige murværk. Som i den nuværende, forhøjede bygning har disse piller i
den oprindelige kirke skullet bære hvælvets gjordbuer, hvorfor sideskibene fra
begyndelsen har været tiltænkt hvælv. Vederlagsangivelse ikke bevaret.
På sideskibenes lofter lader det sig ved stenmaterialet og murværkets beskaffenhed allæse, at de oprindelige høj kirkemure er bevaret i partier, der er
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I
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Fig. 78. Udsnit af halvsøjle på en af de falsede, h v æ l v b æ r e n d e vægpiller i langhusets midtskib. På
billedet, der er o p t a g e t under restaureringen i 1920'rne, ses de k r u m h u g n e teglstens riflede forsider
(p. 192). — Half-column in the centre aisle with fluted bricks, photographed during the restoration c. 1920.

Fig. 77 (til venstre). Dor- og vinduesåbninger og nicher i langhuset, 1:50, m å l t og tegnet af K d e F L
suppleret med iagttagelser af V. Th. Walther, J o h a n n e s Frederiksen og Mogens Clemmensen.
1.—2. i nordsiden, 3.—4. i sydsiden; t r e k a n t e r n e angiver façadesiden. De t y n d e streger uden for
facadelinien m a r k e r e r m u r v æ r k , hvor der helt eller delvis er b e n y t t e t glaserede sten. 1. Vindue og
niche (?) i nordre sideskib, a n d e t fag østfra (p. 214 og 199). 2. Vindue i højkirkens nordside (p.
202—04). 3. Vindue i højkirkens sydside (p. 201—02). 4. Niche i søndre sideskibs a n d e t fag østfra
(p. 199) og (med prikket linie) den falsede portal, som registreredes ved restaureringen 1879 (p. 199).
— (Left) Openings in the nave 1:50. The triangle indicate the side of the façade, double outline indicate
glazed sections. 1. Window and recess in the north side aisle, second bay from the east. 2. Window in the
north side of the centre aisle. 3. Window in the south side of the central aisle. 4. Recess in the second bay
from the east in the south side aisle and portal, recorded 1879.
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blevet stående mellem de næsten helt forsvundne vinduesgrupper. På nordsiden er murværket i behold ind til 14 m over skibets gulv, uden at der ses levn
af den øvre afslutning. Forholdene i langhuset, hvor sporene efter de forsvundne hvælv (jfr. nedenfor) kommer i betragtning, og antagelsen af, at bygningen i sin tid har h a f t samme højde som tværskibet (jfr. p. 140 og p. 148),
leder til den slutning, at hovedskibet har målt ca. 15 m fra terræn til murkrone;
tagfoden har således befundet sig i det niveau, hvor sideskibstagene i dag rammer midtskibet.
På de bevarede afsnit opviser ydermurene ikke levn af arkitektonisk dekoration, og øjensynlig har overmurenes façader stået helt plane uden lisénernes
rytmiske accent som på sideskibene. Dog har murværket ved vinduerne og
enkelte andre steder været oplivet med farvede og glaserede tegl. Det er tillige åbenbart, at håndværkskendetegn som materialevariationer og uregelmæssigheder under opmuringen har bevirket et spil i fladernes teglstruktur som
r a m m e om de rigt profilerede vinduesåbninger. Ved opførelsen må man have
h a f t et større lager af riflede og glaserede sten; hovedparten, herunder vel alle
formstenene, blev brugt ved vinduerne, men mange har f u n d e t anvendelse i
en tilsyneladende tilfældig disposition. Ved midten af nordsiden ses et større
afsnit udelukkende af riflede løbere og et parti, hvor stenene i hvert andet
skifte har rester af glasering; desuden er der adskillige riflede sten spredt over
façaden. En lignende situation optræder vestligst på sydsiden, og i tårnpillerne ved skibets vestende træffes rillede sten i murkernen.
De falsede, halvsøjleprydede vægpiller i hovedskibet, hvis samhørighed med
bygningens langmure der ikke kan være tvivl om, oplyser, at denne del af
kirken ligesom sideskibene fra begyndelsen var planlagt med overhvælving, og
spor på murene godtgør, at hovedskibet i sin oprindelige, lavere skikkelse virkelig har h a f t hvælv, formodentlig indbygget samtidig med opførelsen. Pillernes oprindelige højde har været omkring 10 m, i hvilket niveau de yderste
false i den nuværende tilstand umotiveret standser (jfr. fig. 76); i samme højde
ændrer murværket karakter og bliver behugget og gnusket i overfladen. Endelig
anviser de ovenfor omtalte hjørnerundstave pillens omtrentlige højde. Også de
nævnte hvælvspor peger på, at pillerne var ca. 10 m høje. I tilslutning hertil
noterede Mogens Clemmensen 6 8 , at han på langhusets vestvæg havde f u n d e t
rester af en romansk hvælvbue.
Er der således ikke tvivl om, at det første langhus havde hvælv med vederlagszone ca. 10 m over gulvet 6 9 , er det imidlertid ikke muligt nærmere at bestemme hvælvformen, da det midterste afsnit af høj murene i hvert fag, som
ovenfor nævnt, ved kirkens senmiddelalderlige ombygning blev n e d b r u d t til
et niveau ud for de nuværende arkadebuers top.
Om man ved et eller flere af disse hvælv, der meget vel kan have været seks-
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Fig. 79. Søndre sideskib, set mod
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South side aisle, looking east
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eller ottedelte 7 0 , har b e t j e n t sig af de 30 cm høje granitkonsoller, som i dag dels
henligger på nedre galleri i nordre tværskib (fig. 95 og 173,5) og dels er anvendt
i korpolygonen (jfr p. 274 og fig. 135), er usikkert.
Ved langhusets vestafslutning er adskillige spor og rester, som godtgør, at
man her havde planlagt et større bygningsparti og forberedt det samtidig med
skibets opførelse; men af en eller anden grund blev det ikke til noget. Bygmesteren må have forudset to tårne 71 , eet for enden af hvert sideskib og her
imellem antagelig en forhal; som en midlertidig foranstaltning anbragtes et
tregruppevindue (jfr. p. 204) i midtskibets 175 cm tykke gavlmur, sandsynligvis som en konsekvens af, at tårnbyggeriet blev stillet i bero.
At der var planlagt tårne, fremgår først af de usædvanlig svære mure, som
med tre meters tykkelse afslutter sideskibene og springer et par alen frem for
disse. Ved den senere tilføjelse af to vestkapeller (p. 220) blev gavlmurene
kraftigt behuggede, men en udgravning i det søndre kapel foråret 1908 17 afslørede en række sokkelkvadre (jfr. fig. 187), hvis vestside fastholdt murflugten.
Sokkelskiftet sluttede i syd med et hjørne, hvorfra en ca. tre meter bred mur
skulle føres i vestlig retning. Ved kirkens restaurering fremdrog Walther ud
for den østre ende af samme kapels sydmur mursten og markstenssyld 7 2 ,
der måske skal opfattes som rest af t r a p p e t å r n eller stræbepille ved h j ø r n e t 7 3 .
Situationen for enden af nordre sideskib er meget lig den ved søndre; i den tre
meter svære gavlmur er b r u d t en mægtig, spidsbuet åbning, hvis vanger er
f r e m k o m m e t ved nedbrydning og efterfølgende udglatning af ældre murværk.
En senere gravkælder har dog ødelagt syld og sokkel.
Sideskibenes gavlmure har i fuld bredde været ført op over oprindelig taghøjde, hvor de fortsattes i ca. 150 cm brede, 160—180 cm fremspringende
piller for enden af højkirkemurene (jfr. fig. 182). Pillerne, der øjensynlig er muret før langmurene, og hvis åbne bomhuller sidder et par skifter højere end
højmurenes respektive hulrækker, kan følges ind til godt 14 m over skibets
gulv; på begges forsider er i hele bredden en stående fortanding, beregnet på
fortsættelse af vedkommende sideskibs gavlmur, men tydeligvis ikke u d n y t t e t .
På de ca. 5 x 3 m svære murklodser, der for enden af langmurene afslutter den
oprindelige kirkes hovedskib, er der også på vestsiden ubenyttede, mindst
halvanden meter brede, stående fortandinger, der ved isolerede udhugninger
i det eksisterende tårns murværk er konstateret dels 3,5, dels 11 m over terræn på den nordre pille og omtrent 14 m oppe på den søndre. Disse to lodrette
fortandinger, der sandsynligvis har strakt sig i hele gavlens højde (jfr. fig. 35),
vidner om, at der omtrent i fortsættelse af hovedskibets langvægge har været
planlagt to mure, der skulle udgå i vestlig retning. Sammen med de ovenfor
omtalte murforløb ved enderne af gavlen 7 4 har således ialt fire mure af bemærkelsesværdig sværhed været projekteret i fortsættelse af langhuset og i sam-
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menhæng med dettes tre meter tykke gavlmur. Det er rimeligt at tolke denne
situation som vidnesbyrd om to opgivne vesttårne.
Ved opførelsen af det nuværende store tårn (p. 227), indretning af våbenhus
her og ved kirkens senere ombygninger er midtskibets gavlmur på sine nedre
dele helt omdannet eller hugget bort; der fattes også levn af taggavlen.
Døre. Langhusets oprindelige indgange, hvoraf der måske har været tre, er
alle forsvundne. En indgang, der sikkert har været kirkens hovedportal, må
have eksisteret i midtskibets vestgavl, ud mod Storetorv, men intet levn er
bevaret med mulig undtagelse af nogle funderingssten, som Johannes Frederiksen (jfr. p. 327) har registreret i tårnets nordøstligste hjørne.
I søndre sideskib har været en indgang, som formentlig havde sin pendant i
kirkens nordside, og som kan være samtidig med bygningen. Omstændighederne er uklare: I søndre sideskibs andet fag (østfra) konstaterede Walther under kirkens restaurering 7 5 , at den 34 cm høje granitfod og den nederste del af
væggens murværk dannede en 42 cm dyb niche med smigede sider; nichens
bredde i vægplanet var 247 cm, bagtil 219 cm (fig. 77,4). Højden er ikke oplyst,
men Walther har bemærket, at det inderste, vestre hjørne var i forbandt, hvilket
sikkert betyder, at nichen er samhørende med muren. I dag er nichen tilmuret, men kan spores på væggen, hvor man supplerende måler, at dens østre
forkant befinder sig 149 cm fra vægpillen østfor.
Sokkelforholdene i nordre sideskibs andet fag lader antage, at her befinder
sig en niche ligesom den i syd (fig. 77,1). Nichen er tilmuret og har været 307 cm
bred med østside 105 cm fra nærmeste vægpille; med smigede sider har dybden
været mindst 39 cm.
I begge sideskibes femte fag (østfra) iagttages også spor efter en tilmuret åbning eller niche, idet væggens granitfod begge steder mangler på et 245 cm
langt stykke begyndende 210 cm fra respektive, østre vægpille. Hertil slutter
sig i nord enkelte rillede sten, der antyder false lodret over sokkelstykkernes
ender, og i syd en lodfuge, der 297 cm over gulvet er samhørende med resterne
af et r u n d b u e t halvstensstik.
I restaureringsdagbogen for 1879, p. 26—27 (jfr. p. 315), noterede Walthers
konduktør med en lille skitse, at han i søndre sideskibs façade havde fremhugget levn af en 222 cm bred, dobbeltfalset portal, inden for hvis helsten
dybe lysning sås en halvstens fals og begyndelsen af smigede sider (jfr. fig.
77,4). I alle tilfælde een side i dobbeltfalsen var muret med glaserede, skiftevis
brune og sorte sten. Det fremgår ikke af dagbogen, om de smigede sider, hvis
vinkel ikke oplyses, optog de resterende 82 cm af den samlede murtykkelse, ej
heller i hvilket fag, man gjorde opdagelsen.
På den nuværende façade ses ikke spor efter en portal svarende til dagbogens beskrivelse, og forsøg på lokalisering vanskeliggøres yderligere ved, at
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Fig. 80. R e s t e r af det vestligste, oprindelige h ø j k i r k e v i n d u e f r e m h u g g e t ved orgelpulpituret i langhusets nordside, som led i undersøgelserne forud for restaureringen i forrige å r h u n d r e d e 1:100.
Tegning i NM af V. Th. W a l t h e r 1868 (p. 202). — Traces of the original west window in the nave on the
north side, 1:100. Drawing by V. Th. Walther 1868

man også har glemt at angive åbningens anbringelse inden for sit fag. Uden
fornyede udhugninger 7 6 er det ikke muligt med sikkerhed at placere portalen,
men af det ovenfor beskrevne fremgår, at sandsynligheden taler for, at den skal
henføres til andet eller femte fag.
Walther, der har iagttaget både den omtalte niche i søndre sideskibs andet
fag og portalen med de glaserede skifter, sætter intetsteds disse indretninger
i forbindelse med hinanden, hvilket kunne tyde på, at portalen bør henføres
til femte fag, dvs. i skibets vestre ende, hvor døbefonten befandt sig efter
reformationen (fig. 150), og hvor man også ud fra almindelige overvejelser
om middelalderlig praksis ville være tilbøjelig til at vente den. En lignende
portal kan antages at have eksisteret i kirkens nordside.
Vinduer. Den symmetriske samstemmighed mellem nordre og søndre sideskib, hvad angår nicherne i andet og femte fag, synes også at gælde de oprindelige vinduesforhold. I første, tredie og fjerde fag er på façaderne og på de hvidkalkede vægge en del vinduesspor, hvoraf nogle er ejendommelige ved mere
at være markeringer af restauratorernes iagttagelser end bevarede vidnesbyrd.
Af en samlet betragtning af sporene fremgår, at der i de nævnte tre fag i hvert
sideskib har været tre vinduer adskilt ved halvanden stens (45—50 cm) murpiller. I nordre sideskib har alle tre vinduer i hvert fag været omkring en meter
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Fig. 81. Udsnit af søndre pillerække i koret s a m t et fag i langhuset med indtegnet rekonstruktionsforslag, 1:300. Laveret tegning af Heinrich Hansen 1855 i NM. — Section of row of piers in the south
side of the choir, together with a bay in the nave with suggestions for reconstruction, 1:300. Drawing
in colour wash by Heinrich Hansen 1855.

brede; i syd i tredie og fjerde fag er midtåbningen en hel sten bredere (119
cm) end de flankerende (91—94 cm), og her tør man uden at kende højden
tale om tregrupper. Alle 18 vinduer i de udpegede to gange tre fag er delvis
ødelagte og helt tilmurede, og om formen foreligger kun Johannes Frederiksens
markeringer på hans tegning af kirkens grundplan (jfr. p. 327). Det ses her, at
vestre åbning i nordre sideskibs første fag er simpelt smiget til begge sider
med lysning af lodretstillede sten, dvs. at vinduet har sin nærmeste parallel i
tværskibets oprindelige vinduer (jfr. p. 149). Frederiksen angiver lignende vinduer i sideskibets tredie og fjerde fag, og sandsynligheden taler for, at samme
fag i søndre sideskib har h a f t tilsvarende vinduer. Ude og inde i begge sideskibe er ved vinduernes hjørner bevaret enkelte riflede sten, hvoraf nogle af
de udvendige tillige har rester af grøn glasur77.
I højkirkemurene er bevaret levn af de oprindelige, slanke vinduer, hvoraf
der er enkelte spor på midtskibets vægge, mens de righoldigste rester ses på
murenes yderside. H v e r t af de tre hvælvfag har i syd og nord været belyst ved
eet dobbeltvindue; i hver side har vinduerne vist været indbyrdes ens, mens
nordsidens har rigere profilering end sydsidens. Alle har dobbeltsmiget lysning
og er falset både i façaden og mod kirkerummet 7 8 .
De enkelte åbninger i sydmurens vinduer er udvendig 152—156 em brede,
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Fig. 82. Udsnit af midtpillen i nordsidens midterste, oprindelige højkirkevindue (p. 203). of the middle pier in the original middle window of the nave on the north side.

Section

midtpillerne 73—74 cm, således at den samlede bredde har været 379—384
cm; indvendig måler midtpillen i den vestre vinduesgruppe 56 cm. Fig. 77,3 viser et rekonstrueret snit i et tvillingevindue, hvor det ses, at de enkelte åbninger i den 180 cm t y k k e m u r udvendig smykkes med søjlestav i falsen. I façaden er midtpillens forside og stavene muret med skifter af vekslende sortglaseret og almindelig tegl; ved alle hjørner er riflede sten.
I nordsiden er bevaringstilstanden bedre, uden det dog er muligt at fastslå
vinduernes højde udover, at den har været mindst seks meter. Midterste og
vestlige tvillingegruppe er mindst ødelagte og lejlighedsvis gransket ved udhugninger 7 9 (fig. 80); af ostgruppen iagttages over sideskibshvælvet fem skifter
af midtpillens forside. H v e r åbning i den 180 cm t y k k e nordmur måler udvendig
195—200 cm i bredden, midtpillen 75 cm, således at to-gruppens samlede størrelse
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Fig. 83. Udsnit af midtpillen i sydsidens østligste, oprindelige højkirkevindue (p. 202). - Section of
middle pier in the original east window in the nave on the south side.

bliver omkring 475 cm. På fig. 77,2 er rekonstrueret et vinduespar på grundlag
af tilgængelige rester og oplysninger, og det fremgår ved sammenligning med
fig. 77,3, at den betydelige forskel mellem syd og nord i en vinduesgruppes samlede bredde kun modsvares af en difference i lysningsmål på en halv snes cm.
Nordvinduernes hjørner er rundede, og de dobbeltsmigede lysninger med lodretstillede sten for glassets anslag er udvendig dobbeltfalset, indvendig mangefalset, til begge sider beriget med rundstave, mens midtpillen mod kirkerummet har en hel sten bred halvsøjle. Mens stenene i alle skæve hjørner er rillede,
er midtpillens forside og den ene, indre r u n d s t a v muret af vekslende ufarvet
og mørkglaseret tegl. Ved den midterste vinduesgruppe er det muligt med rimelig sikkerhed at bestemme åbningernes øvre afslutning, da der her i begge
sider er bevaret omgivende murværk i et sådant omfang, at tegningen af det
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forsvundne halvstensstik (uden fladskifte) står i ca. 11 skifters højde, med vederlag knap 12,5 m over kirkens gulv (pl. 16). Midtpillens forside ligger i murens
façadeplan, hvorfor åbningerne ikke har ligget i en fælles blænding, dvs. at stiksporet giver formen på enkeltåbningens bue, der må have været svagt tilspidset med top ca. 13,5 m over gulvet.
I langhusets vestgavl har Mogens Clemmensen rekonstrueret et tre-gruppe
vindue på grundlag af rester, som Johannes Frederiksen har indtegnet på sin
opmåling. Vinduerne er dobbeltsmigede med fals til begge sider (jfr. fig. 103),
midtåbningen er den største; alle er rekonstrueret svagt spidsbuede i facaden,
overdækket med halvstensstik og fladskifte med vederlag ca. 12,5 m over gulvet, dvs. i samme niveau som højkirkevinduerne. Indvendig, hvor de omtalte,
svære murpiller med en halvstens fals springer 112 cm frem for høj kirkemurene,
sidder tregruppen i bagvæggen af en 139 cm dyb niche med svagt smigede sider.
I bymuseet i Den gamle By opbevares fragment af grønglaseret kapitæl, der
er f u n d e t 1955 i Mejlgade 4 8 0 , samt et grønglaseret rundstavskapitæl (eller
base) (fig. 184), der er f u n d e t i kirken 8 1 ; med størst sandsynlighed skal disse
formsten henføres til langhusets dekorerede åbninger.
De slanke vinduer i midtskibets overvægge afgiver sammen med mindstehøjden af sideskibenes mure (p. 192) vigtigt vidnesbyrd om sideskibenes tagform, som vi ellers står uden oplysning om. Man kan ikke godt tænke sig, at
langhusets overvinduer i kirkens første skikkelse har været blot delvis blændede, hvilket betyder, at sideskibstagene har h a f t lav hældning ligesom på
flere samtidige kirker 8 2 (jfr. fig. 35).

Fig. 84. Tværskibet set mod nord. — Transept looking north.

Hude 1901

Æ N D R I N G E R OG T I L F Ø J E L S E R I 1300-TALLET
Mens langhuset rejste sig, og hvælvene her blev muret, fremvoksede der uden
tvivl et ønske om også at få hvælv i korsarmene. Måske er branden i kirken i
første del af 1300-tallet (jfr. p. 65) den endelige foranledning til, at man skred
til værket, der afstedkom mindre forandringer i den oprindelige bygning. Bygmesteren opgav den ældre tredeling (p. 141) til fordel for et system, der delte
hver korsarm i to fag. Herved blev hvert fag af samme størrelsesorden som
fagene i midtskibet, og man blokerede kun eet af de tre vinduer i vestvæggen;
ved bibeholdelse af tredelingen ville man have blændet den eneste lyskilde i
øst 8 3 .
Hvælvets kapper og buer bragtes i østvæggen og vist også i nordgavlen til at
hvile i udhugninger i murene; midt på hver korsarms vestvæg opførtes en svær,
falset pille, der sammen med en kraftig, 120 cm bred konsol overfor på østvæggen bar den midtdelende gjordbue. Begge konsoller og den søndre vægpille er siden
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fjernet, men sporene aflæses på m u r v æ r k e t 8 4 (jfr. pl. 19 og 22). I nord er den
186 cm brede pille med en 66 cm høj, profileret sokkel 8 5 (jfr. fig. 46,1) bevaret,
omend kraftigt behugget på forsiden, hvor den muligvis har været udstyret med
en halvsøjle ligesom korsskæringspillerne (p. 144). Med henblik på bæring af
hvælvene gjordes tilføjelser til korsskæringspillerne (jfr. pl. 24), og en rest af
den skjoldbue, som på nordre korsarms vestvæg forbandt korsskæringspillen
med vægpillen, er bevaret (jfr. fig. 89). Denne halve skjoldbue samt højden af
de a f b r u d t e partier af vægpillen oplyser sammen med tydelige hvælvspor på
væggene (jfr. fig. 85 og 109) og et levn af selve hvælvet i tværskibets nordøstre
hjørne, at overhvælvingens vederlagszone har ligget ca. 9,5 m over gulvet, dvs.
omtrent i samme niveau som hvælvenes udspring i midtskibet (ovenfor p. 196).
Ved den nordøstre korsskæringspille, hvor påmuringen i anledning af overhvælvingen markerer sig klart, har hvælvvederlaget været markeret med et
vulstskifte, pl. 19.
Det nævnte hvælvfragment i tværskibets nordostre hjørne omfatter ribbens
begyndelse fra vederlag og godt 1,5 m op, hvor det afbrydes (fig. 85 Ø og
N samt 86). Den tredelte profil, der er indført i en udhugning i det ældre murværk 8 6 , giver vel ikke sikre oplysninger om ribbeformen, men hjemler dog plads
for formodning om en trekløverformet ribbe, og tillige kan man antage, at kappernes fødselslinier har været k a n t e t med en rundstav.
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Fig. 85. Udsnit af indersiden af nordre k o r s a r m s m u r e ved det øverste galleri 1:100. K d e F L . Ø.
Væggen på galleriets østside med spor af ældre hvælv og en rest af dettes r i b b e ; n e d e n u n d e r : Plan
af ribbelevnet 1:20. V. Væggen på galleriets vestside med o m d a n n e t vindue, jfr. fig. 87 (p. 209).
N. Gavlvæggen med spor og rester af de oprindelige, r u n d b u e d e vinduer, jfr. fig. 118 (p. 150), fort a n d i n g (p. 137), spor af ældre hvælv og tilhørende ribberest, jfr. fig. 86 (p. 205 06).
Parts of the
inner side of the walls of the north transept near the top gallery 1:100, and remains of vaulting rib 1: 20.

Jævnsides med hvælvslagningen blev tværskibets murkrone ombygget og
sandsynligvis forhøjet; fra dette arbejde stammer utvivlsomt det stykke af en
frise med trappeformede blændinger, der 14,5 m over terræn er bevaret over
sideskibstaget på vestsiden af nordre korsarm. Den eksisterende strækning
indeholder fire blændinger, mens en femte, nærmest langhuset, er gået til
grunde (fig. 90). I sin nordlige ende er frisen m u r e t over et rulskifte, der har
været med til at danne det v a n d r e t t e udgangsniveau; skiftet herunder, der
muligvis har været glaseret, er lagt af vekslende løbere og bindere. Frisens
enkelte led er fire skifter høje, i bredden a f t r a p p e t med halve sten fra to løbere
til een kop; af gesimsens afsluttende led er intet bevaret. Spor på nordgavlen
angiver, at denne havde kamtakker.
I den nordre ende af tværskibet er to murede gallerier, der begge spænder
ud i bygningens bredde (fig. 37 og 84); det øvre er yngst og hører sammen med
kirkens ombygning i 1400-tallet (p. 256). Det nedre, der er ca. fire meter bredt,
bæres i fronten af to plumpe, murede søjler, hvorpå den blændingsprydede
brystnings tre falsede arkader hviler. Søjlerne (fig. 91) er over en kvadratisk
plint med (tilsyneladende genanvendte) granitkvadre helt udfort af munkesten; basen er cirkulær, tre skifter høj og har kraftige, afrundede hjørnesten.
Over et vulstskifte følger det ottekantede, ca. 2,3 m høje skaft, hvis sidebredde
er 40—42 cm 8 7 . På toppens vulstskifte står det lave, vulstafsluttede trapez-
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Fig. 86. Hvælvrest i nordre korsarms nordostre hjørne (p. 206). east corner of the north transept.

Remains of vaulting in the north-

kapitæl, hvorpå arkivolterne støtter. Hverken Købkes interieur (fig. 152) eller
Nebelongs opmåling (pl. 9, jfr. p. 326ff) viser de to skjoldblændinger, der i dag
ses på f r o n t m u r e n over søjlerne; tegningerne illustrerer tillige den murede
brystnings ruinerede tilstand i forrige århundrede, da kun bunden af de tretten, halvsten dybe blændinger var i behold. Mens skjolddekorationen, øvre del
af blændingsrækken og brystningens topliste således hidrører fra restaureringen i 1870'erne, er de mure, der mellem søjlerne indbyrdes og mellem disse og
korsarmens gavl afskilrer et vindfang inden for nordportalen, tilføjede omkring
f920 (p. 329). Disse mure slører de bygningsarkæologiske omstændigheder vedrørende galleriets tre nord-syd-gående tøndehvælv, der mellem hver søjle og
gavlen bæres af en lav fladbue, der delvis er muret op imod kapitælets bagside.
Det vestre tøndehvælv hviler i udhugning i korsarmens ydermur, mens det
østre bæres af skjoldbue på enkle piller.
N. L. Høyen 8 8 anser galleriet for oprindeligt i den senromanske kirke. Den
måde, sammenbygningen med tværskibet er foretaget på, ligesom den ved
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Fig. 87. Øvre del af indersiden af nordre korsarms nordligste vindue på vestsiden (p. 209). — Upper
part of the inner side of the window furthest to the north on the west side of the north transept.

gennembrydning skabte døråbning fra balkonen til gangen i korsarmens østm u r er dog omstændigheder, der tyder på, at indretningen er en tilføjelse.
Den simple udformning med temmelig grove enkeltformer, i første række
de overdimensionerede, prismatiske piller, tillader imidlertid ikke en nærmere
datering.
Tværskibets nordligste vestvindue ændredes på et tidspunkt ved, at den
rundbuede top blev erstattet af en spidsbuet, der på façaden overdækkedes
med to koncentriske stik og prydskifte af løbere (jfr. pl. 20); indersiden var
falset inden for en fladbuet helstensfals (jfr. fig. 87). Utvivlsomt er vinduets
nyudformning samhørende med galleriets opførelse, ligesom dets senere omdannelse til en lav, fladbuet åbning (jfr. pl. 22) er foranlediget af det øvre
galleri. Elementerne i vinduets spidsbuede afslutning synes at angive en datering til første halvdel af 1300-tallet; man fristes da, lidt håndfast måske, til at
tænke sig, at vinduets ombygning såvel som balkonen er samhørende med
tværskibets overhvælvning.
Danmarks kirker, Århus a m t I

14
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Fig. 88. Axonometrisk rekonstruktionsskitse af domkirkens y d r e set f r a sydost for påbegyndelsen af
1400-tallets ombygninger, 1 :600, K d e F L . Ligesom for fig. 35 gælder det, at der savnes grundlag for
bestemmelse af h ø j k o r e t s oprindelige ostafslutning (p. 139); tillige er det usikkert, om de på tegningen p u n k t e r e d e t å r n e over de indre østkapeller nogensinde nåede højere end tværskibets tagfod (p.
176—79). H v a d a n g å r søndre sideskibs ombygning, skal skråprojektionen illustrere, at forandringerne formentlig blev foretaget fag for fag (p. 215—16), men det skal understreges, at u d f o r m ningens enkeltheder kendes ikke. — Axonomelric sketch for the reconstruction of the exterior of the
cathedral seen from the southeast before the rebuilding in the 15th century.
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Fig. 89. Nordre koromgang og nordre sideskib, set mod vest. — North ambulatory and north side aisle,
looking west.

14*
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Fig. 90. R e s t af frise m.v. på vestsiden af nordre korsarm (p. 150, 207), — Remains of frieze etc.
on the west side of the north transept.

De bænke, som er opmuret i vinduesnichen, er formentlig et led i balkonens
sengotiske indretning 8 9 . Allerede Høyen efterlyser formålet med balkonen,
hvortil han meddeler nogle udenlandske paralleller 9 0 . Det er vel tænkeligt, at
der har været opstillet et orgel 91 , og at organisten har h a f t behov for lys gennem vestvinduet; øjensynlig har belysningen spillet en rolle for brugen. Galleriets anvendelse i forbindelse med bispegårdsløngangen, der her mundede ud i
en gennembrudt åbning i korsarmsgavlen (jfr. p. 104 og 159), kan ikke være tilstrækkelig forklaring, så meget mindre som denne funktion efter alt at dømme er
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Fig. 91. Nordre korsarm, nedre galleris vestre, m u r e d e pille fotograferet under restaureringen i
1920'rne (p. 2 0 7 ) . — North transept, west pier of the tower gallery photographed during restauration
in the 1920s.
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Fig. 92. T v æ r s n i t i nordre vestkapel med Marselis' epitafium og de to vestligste fag af nordre sideskib,
set m o d nord 1:200. Opmåling af A n t o n og J o h a n n e s Frederiksen 1907 15 (i domkirken) suppleret
med den i 1920'rne fremhuggede niche i sideskibets vestligste fag, efter skitse af J e n s H o u g a a r d (p.
217). — Cross-section in the northern west chapet with Marselis's epitaph and part of the outer wall in
the north side aisle 1:200.

k o m m e t til senere. Snarest har den omstændighed, at bispen på sin vej m å t t e
passere balkonen, fort med sig, at hvad der tidligere har foregået her, blev
henlagt til det øvre galleri, hvis store frontbue elegant spænder ud over det
ældre pulpitur. Om den pompøse, spidsbuede åbning over nedre galleri i sig
selv har h a f t betydning som indramning, får stå hen.
I nordre sideskibs andet fag østfra iagttoges ved udhugninger på facaden
1926 92 rester af et 244 cm bredt, trekoblet vindue i en fælles, dobbeltfalset indramning; hver af de smalle åbninger var smiget til begge sider (fig. 77,1 og 94).
Vinduet sad skævt for den formodede niche på murens inderside (jfr. p. 199)
og må derfor være en senere indretning, mens smigenes formsten, hvoraf nogle
var riflede før brændingen, placerer arbejdet i langhusets ældre periode. Det
forreste hjørne i facaden var udfort med skiftevis almindelige og grønglaserede
teglsten; den indre fals og enkeltåbningernes udvendige smige var bemalet med
vekslende røde og sorte skifter med hvide fugestreger, og undersmigen eller
sålen, godt 70 cm over sideskibets sokkel, var glattet med mørtel. Fæstet til
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Fig. 93. Tilmurede vinduesåbninger i nordre sideskibs vestligste fag (p. 217). — Walled-up window
embrasures in the bay furthest to the west in the north side aisle.

t y n d e vindjern har glasset ligget udvendig på lysningsfalsen, der var luget
uden rille.
På ydersiden af midtskibets søndre overmur iagttages spor efter en række af
sadeltage, der har stået vinkelret på kirkens hovedakse (pl. 14). Tagsporene,
der står som tydelige indhugninger i teglvæggen (jfr. fig. 186) forekommer over
sideskibets østligste fag samt over de tre vestre, og antyder bygninger af en
bredde, der omtrent svarer til længden af et fag. Sporene optræder udelukkende på det murværk, der horer til det oprindelige langhus, men da tagene
har afstedkommet delvis, i vest næsten fuldstændig, blokering af højvinduerne,
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Foto 1926

Fig. 94. P a r t i af trekoblet vindue i nordre sideskibs a n d e t fag østfra (p. 214). — Part of three light
window in the second bay from the east in the north side aisle.

kan de ikke tilskrives den første udformning, men må angive en omdannelse
af sideskibet. Lignende spor eksisterer ikke på kirkens nordside, og da de med
sikkerhed kun er konstateret over de nævnte fire fag i syd, vidner de snarest
om en påbegyndt, men ikke fuldendt ombygning, der i stedet for de lave tage
(p. 204) ville have forsynet sideskibene med en gavlrække i lighed med den,
der senere gennemfortes på koret 9 3 (jfr. fig. 88).
Begge sideskibes vestligste fag indeholder i murværket sådanne levn af vinduer foruden andre spor, at de dels skiller sig ud fra de øvrige fag, dels giver
grund til formodning om, at der i langhusets vestende har været særlige udformninger og indretninger; det er blot ikke længere muligt nærmere at bestemme arten heraf. Der har i hver side været to falsede, spidsbuede vinduer;
i syd er der på façaden tillige rester af stik, som tyder på, at vinduerne har
siddet i en stor fællesblænding (fig. 108). Såvidt den oprindelige skikkelse kan bedømmes, har blændingen k u n n e t rummes neden for det første, lave sideskibs gesims; tilhører udformningen det ældste langhus, må den angive dettes allerseneste fase. Øverst på façaden af samme fag, dvs. søndre sideskibs vestligste,
iagttages et fladbuet halvstensstik og fire lodrette fuger, der er gennemgående
over seks skifter, hvilket sikkert skal tolkes som et par tilmurede blændinger;
imidlertid er blændingerne placeret så højt på bygningen, at de må henføres til
en af sideskibets senere faser. Formodentlig har de haft et dekorativt formål, og
det er da nærliggende at opfatte dem som rester af en gavludsmykning i relation til det ovenfor nævnte tagspor, som eksisterer indenfor på højkirkemuren.
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De to fladbuede nicher, der sidder på ydermurens inderside, tilhorer snarest
sideskibets sidste fase 9 4 .
I nordre sideskibs vestligste fag er det østlige af de to vinduer delvis frihugget
og tilgængeligt med rester af kalkmalet dekoration på falsene (jfr. kalkmalerier).
Det vestre vindue, hvis oprindelige, spidsbuede form aflæses på façaden (fig.
93), er omdannet ved delvis tilmuring af lysningen (senere helt lukket) og ved
behugning på indersiden; her er frembragt en uregelmæssig skæv niche, der i
vestsiden har en udvidelse (fig. 92). Indvendig i østsiden af den lille glug
sidder rester af to stabler. Den ejendommelige udformning i samspil med
vinduesfalsenes og hele nichens kalkmalede billeder og ornamentik lader formode, at nichen har fungeret som siddeplads for en person, der gennem den
lille glug i muren havde k o n t a k t med en anden, der opholdt sig udenfor på
kirkegården 9 5 . Oftest tolkes og benævnes den usædvanlige indretning som »spedelsvindue«, men denne antagelse kan ikke bekræftes; placeringen kunne tyde
på en relation til de to, netop omtalte nicher overfor, i søndre sideskibs vestligste fag.

L.L. 1964

Fig. 95. Granitkonsol liggende på nedre galleri i nordre korsarm (jfr. fig. 173,5); fire tilsvarende ben y t t e t i korpolygonen, jfr. fig. 135 (p. 198). — Granite console in the lower gallery in the north transept; four similar ones used in the choir polygon, cf. fig. 135 and fig. 173,5.
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Indledning og oversigt. Den store, relativt lave katedral, hvis opførelse var
indledt i slutningen af 1100-tallet, og hvis foreløbige færdiggørelse — forsinket
af branden omkring 1330 (p. 65) — næppe har fundet sted før omkring midten af
dette århundrede, må længe have stået med fortandingerne på langhusets vestgavl som et vidnesbyrd om det uafsluttede byggeri og en håndgribelig påmindelse
om at tage den t a b t e tråd op. Da byggeaktiviteten atter fornyedes omkring år
1400, begyndte man da også i vest, hvor det gamle byggeprograms to tårne
blev opgivet til fordel for et enkelt m i d t t å r n med sidekapeller 9 6 ; planerne gik
imidlertid videre og sigtede tillige mod en forhøjelse af hele kirken; sluttelig
foretog man en stor udvidelse af koret. Kirkens omdannelse i middelalderens
sidste århundrede ændrede helt dens karakter og øgede bygningen betragteligt
såvel i længde som i højde.
Der kan næppe råde tvivl om, at de kapitaler, der bragtes til veje ved Peder
Jensen Lodehats virksomhed og ved dronning Margrethes donation 1407 (jfr.
p. 66), afgav byggeriets økonomiske udgangspunkt. Første etape omfattede
nedre del af det store tårn foruden nordre vestkapel, som biskop Bo Mogensen
indviede, og hvori han selv blev begravet efter sin død 1423 (p. 220 ff.). Intet
bygningsafsnit kan med sikkerhed k n y t t e s til efterfølgeren Ulrik Stygge 9 7 ,
men forbandtforhold og andre bygningsarkæologiske omstændigheder muliggør den formodning, at i hans tid blev arbejdet på tårnet fortsat og søndre
vestkapel påbegyndt. Det var imidlertid Jens Iversen Lange, der sad på Århus
bispestol 1449—82, som færdiggjorde kirkens vestparti og signerede t å r n e t og
kapellet med sit familievåben (p. 227). Samtidig med opførslen af bispegården
på kirkens vestside (jfr. p. 101) er katedralens forhøjelse og videre ombygning
gennemført ved en k r a f t f u l d indsats i den berejste og foretagsomme Langes
33-årige embedsperiode. Kalkmalede årstal på hvælvene angiver stationer på
vejen, og ved hovedalterets opstilling før 1482, muligvis allerede 1479 må byggeriet i det væsentlige være afsluttet.
Under opmuring af den sektion af tårnet, som formentlig skal henføres til
Stygges dage, forudså man en forhøjelse af midtskibet og afsatte fortandinger
til overmurene, måske blev arbejdet indledt i beskedent omfang. Da ombygningen gennemførtes, hvilket synes at være sket samtidig med færdiggørelsen
af søndre vestkapel og tårnet, blev forhøjelsen mindre end planlagt. Langhusets kløverbladsfrise og stjernehvælv er tidstypiske og gennemgående motiver
i kirkens sengotiske afsnit (p. 239 ff.). E f t e r langhuset tog man fat på byggeFig. 90. Axonomctrisk rekonstruktionsskitse af domkirkens y d r e set fra nordvest efter ombygningen
i 1400-tallet 1:600. K d e F L (p. 219—74). — Axonometric sketch for the reconstruction of the exterior of the
cathedral seen from the northwest after the rebuilding in the 15th century.
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programmets tredie fase, tværskibet (p. 247 ff.), der ved sine hulkelvinduer
skiller sig klart ud fra de andre afsnit. Byggeriets sidste, meget betydelige
etape var korets omdannelse (p. 261 ff.), hvor man efter at have opgivet en
simpel forhøjelse i sammenhæng med tværskibets, skred til en radikal nybygning, der udvidede kirken med et stort, treskibet hallekor, smykket med to
slanke t å r n e ; i dekorationen genoptog man de mønstre, der var anvendt i
langhuset.

VESTAFSNIT

Alment. Det gotiske vestafsnit er i grundplan symmetrisk om kirkens hovedakse og består af et kvadratisk m i d t t å r n ud for hovedskibet samt et kapel på
hver side, for enden af de respektive sideskibe. I det ydre er kapellerne, der et
århundrede efter reformationen var blyhængte (p. 337), ved tagformen orienteret parallelt med tværskibet med gavle i nord og syd 9 8 . Den oprindelige bygning og dens forberedte vestparti (jfr. p. 198) har på flere måder øvet indflydelse på udformningen. Tårnets sidelængde, der har dirigeret afsætningen af
kapellernes vestmure, er i sig selv bestemt af midtskibets bredde; kapellerne
er ens i de grundlæggende bygningsmæssige forhold med en udstrækning i nord
og syd på ca. 7,6 m, hvilket mål er afhængigt af den oprindelige langhusgavls
udstrækning. Under opførelsen har bygmesteren naturligt draget fordel af den
tre meter brede gavlmur og lagt kapellernes østmure her ovenpå; de een meter t y k k e forhøjelser blev af hensyn til interiørerne placeret bindig med gavlens vestside. Herved fremkom de pillelignende fremspring for enderne af sideskibene, som afdækkes i fortsættelse af disses tage, mens kapelgavlene kun
blev ca. 10,7 m brede.
Plandisposition og trappeforhold røber vestafsnittet som en projekteret helhed, forudset fra begyndelsen og succesivt forberedt under opførelsen, mens
enkeltformerne angiver en byggeperiode af nogen varighed. Over hvælvene ses,
at tårnets og nordkapellets murværk er praktisk taget samtidigt, mens Langes
kapel synes opført ud fra en stående fortanding på tårnets sydvæg; på vestmurens øverste stykke støder kapellets m u r op til tårnet med en gennemgående fuge; byggeriet er således startet med Bo's kapel og t å r n e t og afsluttet i
syd med Langes kapel.
F r a t å r n r u m m e t , der fra begyndelsen må have fungeret som våbenhus, er
adgang til kapellerne gennem 335 cm brede, spidsbuede arkader med rette
vanger. I hver arkades østside er placeret indgangen til en spindeltrappe i tårnets murliv; den nordre forer blot op til loftet over Bo's kapel (bortset fra en
senere, formentlig efterreformatorisk udvidelse), mens den søndre giver adgang
til loftet over Langes kapel og fortsætter videre op i tårnet.
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Fig. 97. Udsnit af t å r n e t s y d e r m u r mod loftet af søndre vestkapel (p. 222). — Section of the outer
wall of the tower facing the loft of the south chapel to the west.

Måske er der allerede ved opførelsen tilvejebragt en åbning mellem Bo's kapel og nordre sideskib, men udformningen af den eksisterende, høje arkade,
der her ligesom i syd før de efterreformatoriske tilmuringer har sat kapellet i
direkte sammenhæng med sideskibet, er sket i forbindelse med sideskibets forhøjelse (p. 243, jfr. kalkmalerier). Den tre meter svære gavlmur blev da gennemb r u d t omtrent i sideskibets bredde, helt til toppen, og passagen overdækket
med et kort hvælv, der hviler på et par spidsbuer formet i lighed med sideskibets gjordbuer; de behuggede vanger udglattedes (jfr. fig. 92).
Hele vestafsnittet er opført af tegl på en granitfod (retableret i oprindeligt
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niveau 1879"), der er udformet som en fortsættelse af soklen på nordre sideskib (næstøverste skifte med skråkant, øverste bindig med facaden, fig. 31,11),
hvilken omstændighed i sig selv antyder, at byggeriet er indledt på denne
side 1 0 0 . Byggeemnet er velbrændte, røde munkesten, der i Bo's kapel og i
tårnets nedre del har et gennemsnitsformat på 2 8 4 x 8 5 x 1 3 0 m m 1 0 1 (10 skifter = 99,5 cm), mens stenene i søndre kapel er lidt mindre. Et v a n d r e t byggeskel angives på kapelfa^aderne, der mellem sokkel og vinduer er lagt med
polsk skiftegang og ovenfor i stundom vaklende m u n k e f o r b a n d t . Partier af
oprindelig overflade viser murværkets færdiggørelse med udjævnede, midtridsede fuger (jfr. fig". 97). Alle ydermure blev senest i 1880'erne stærkt restaureret (p. 322), men den enkelhed i det ydre, som præger kapellerne, er sikkert
et oprindeligt t r æ k ; en behersket dekoration har været samlet i taggavlene.
Langsidernes middelalderlige gesimser er forsvundet 1 0 2 .
Nedenfor beskrives de omstændigheder, der er karakteristiske for hvert af
kapellerne, først Bo's, så Langes; derefter gennemgås tårnet.

NORDRE VESTKAP E L

Kapellets (jfr. p. 288) taggavl (pl. 17) har sikkert h a f t k a m t a k k e r ; allerede
Høyen interesserede sig for dekorationen 1 0 3 , hvis komposition af rundbuede
højblændinger er nært beslægtet med nordre korsarms taggavl. I den midterste
blænding, der krones med en tredelt bue, og i de dobbeltbuet afsluttede blændinger til hver side herfor er en cirkelblænding, hvis kransstik er muret af
kvartrundede sten 1 0 4 . Over gavlens fodlinie er i centralblændingen en fladbuet
åbning med rette sider.
I kapellets indre er de originale gulvforhold ændret ved indretning af Marselis' gravkælder (jfr. gravminder); væggene er plane uden dekoration eller nicher.
I midten af henholdsvis nord- og vestmuren er placeret et spidsbuet, udvendig mangefalset vindue med nyt, muret stavværk. Opstillingen af Marselis' epitafium har medført nordvinduets tilmuring inden for lysningen. Begge vinduers false er skiftevis affasede og runde 1 0 5 , vestvinduets indre stejle smig med
halvstensfals i hjørnet mod væggen er måske inspireret fra et af østkapellerne.
Den samtidige overhvælving foretoges med et halvstens hvælv (fig. 92), hvis
rundede halvstensribber udspringer i r u m m e t s hjørner uden vederlagsmarkering og danner et stjernemønster, der var n y t på opførelsestidspunktet og
som skulle blive karakteristisk for den videre hvælvslagning i domkirken 1 0 6 . På
kapellets tre sider hviler hvælvet på forlæg i væggene, i øst, hvor byggeriet
sluttede sig til det eksisterende sideskib, bæres kappen af en spids skjoldbue,
der har vederlag på et par hjørnepiller m u r e t op imod den ældre gavl.
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Kapellet på t å r n e t s sydside (fig. 98, jfr. p. 287) er efter overetagens nedrivning i 1770'erne en torso, der i det ydre har stor lighed med Bo's kapel. En
anonym tegning af kirkens sydside (fig. 146) og spor, der iagttoges under bygningens restaurering 1878, er de primære kilder til oplysning om kapellets oprindelige udseende. Bygningens etagedeling var på sydfaçaden markeret med et
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kløverbladsbånd af formsten 1 0 7 (jfr. fig. 147) af samme type som gesimsfrisen på
langhuset; det øvre stokværk var syv alen (ca. 4,4 m) højt og havde tre rundbuede
åbninger i spidsbuede spejl, hvoraf rester er bevaret i den eksisterende bygning,
bl.a. sidder der endnu et stykke af midtåbningens halvstensstik med prydskifte af løbere (jfr. pl. 15). Den k a m t a k k e d e taggavls fodlinie var ligeledes angivet ved et bånd, muligvis et savskifte, og herpå stod en dekoration af rundbuede højblændinger, hvis udformning mindede om den på nordre kapel: De
to sideblændinger havde hver en cirkelblænding, og i centralfeltet var nederst
en åbning til loftet; men i stedet for cirkelblænding var her øverst i midten
et skråtstillet skjold med det Langeske våbens tre roser, der ligesom det tilsvarende ornament på tårnets vestside (jfr. p. 230) blev opmalet 1719 af blytækker
Søren Jensen 1 0 8 . Ingen kilder giver besked om overetagens eventuelle åbninger
i den 120 cm t y k k e vestmur mod Storetorv, mens fig. 146 godtgør, at der på
østsiden i trekanten over sideskibstaget var en blænding eller et vindue 1 0 9 .
Taget var t æ k k e t med bly.
I kapellets indre, der måler 6,3 x 8 , 4 m, er gulvet efter nyere tids begravelser
(jfr. gravminder) hævet fem trin over sideskibets gulv. Det enkle r u m s vægge,
der karakteriseres af ret groft håndværk, indeholder i midten af både vest- og
sydvæggen en fem sten bred og to sten dyb niche, der næsten skjules af salens
nyere panelværk. Nicherne har bund 47 cm over nuværende gulv og er efter
restaureringen 1880 122 cm høje, men har oprindelig været 154 cm, overdækket med halvstensstik, der i syd er dobbelt.
Kapellet har tre, til begge sider mangefalsede, spidsbuede vinduer (fig. 132,3)
med nyt, muret stavværk; eet i vestmuren, hvor det med vestvinduet i Bo's
kapel frembringer en symmetrisk virkning i kirkens front mod Storetorv; i sydmuren to, der er stillet t æ t sammen. Mens de nævnte nicher er anbragt i midten
af de respektive vægge, sidder vinduerne forskudt, mest iøjnefaldende på gavlen,
hvor placeringen måske er dikteret af ønsket om i det indre at have lyskilden
ret ud for arkaden til t å r n r u m m e t . Overetagens åbning er kun lidt forrykket for
façadens midtlinie.
Det vestre vindue måler udvendig 6,5 m i højden og 3,4 m i bredden, hvert
sydvindue er henholdsvis 5,8 m og 2,7 m; alle false er ligesom i Bo's kapel
skiftevis affaset og rundet (fig. 99 og 132,3).
R u m m e t overdækkes med et samtidigt, halvsten t y k t stjernehvælv (fig. 99),
hvis figur er simplere end den i nordkapellet. Undtagen i øst er hvælvet muret
på forlæg i væggene, og halvstensribberne af tilspidset snitform udspringer uden
vederlagsangivelse i hjørnerne. I hvert af ribbernes fem k n u d e p u n k t e r sidder
en cylindrisk slutsten, hvis plane endeflade i dag er uden dekoration.
Langes kapels overetage. På kapellets loft iagttages på tårnvæggen en udhugning, der en alen over bygningens nuværende murkrone forløber fra hjørnet i
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Fig. 99. Søndre vestkapel, udsnit af hvælvet (p. 224). — South west chapel, section of the vaulting.

vest og ind til knap tre meter fra østmuren. I dette niveau umiddelbart over
toppen af hvælvets overside har overetagens gulvbjælker ligget, hvilket tillige
fremgår af, at fugerne i murværket under gavllugen er groft udjævnede neden
for den udpegede horisont, og ovenfor omhyggeligt glattede med midtridsning.
Nordvæggens udhugning kan uden at gå helt til østmuren udmærket sættes i forbindelse med et trægulv, idet man her i rummets nordøstre hjørne
må forestille sig en trætrappe som formidler af forbindelsen fra spindeltrappen
i tårnet.
Det er ikke længere muligt at fastslå r u m m e t s funktion. Af efterreformatoriske
kilder kunne det synes at fremgå, at øvre stokværk benævntes brevskabskammeret eller brevkammeret110; en anvendelse som arkivrum kan meget vel gå
tilbage til opførelsen (jfr. †skabe).
Når det sluttelig bemærkes, at døren fra t å r n t r a p p e n ligesom i nordre kapel
er placeret umiddelbart over hvælvet, at bygningens tag har dækket nederste
lysglug på tårnets sydside og kollideret med samme façades båndblænding
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I

15
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Fig. 100. Århus. Domkirken set fra Lilletorv. — Århus. The cathedral seen from Lilletorv.
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(jfr. p. 228 og fig. 123), er det omstændigheder, som giver anledning til en formodning om, at overetagen, der gjorde kirkens vestfront usymmetrisk, er en
tilføjelse til det første byggeprogram.

VESTTÅRN

Det tunge vesttårn, der i sin vælde træder frem blandt m a r k a n t e kirketårne
i landet, rejser sig på vestsiden frit fra grunden og er det dominerende element
i domkirkens front for den åbne ende af Storetorv. I det hele taget spiller den
imposante klods den største rolle i oplevelsen af kirkebygningen, ligegyldigt
hvorfra man ser den. I grundplan er tårnet på det nærmeste kvadratisk med
en sidelængde på ca. 12,6 m; i højden måler det i sin nuværende skikkelse fra
terræn til murkrone godt 47 m, spiret er 44,3 m fra fod til top (uden vindfløj),
således at tårnets samlede højde andrager ca. 92 meter.
Ved en række uheldige tildragelser i efterreformatorisk tid er tårnets øverste stokværk og spir ændret eller gået til grunde, endda gentagne gange; nedenfor gennemgås det oprindelige tårn, mens den omskiftelige historie i nyere
tid behandles senere (p. 291—97, 310, 323 og 329).
Hvad angår bygningens ydre er vestsidens granitfod opbygget mage til og
lagt i fortsættelse af de tilstødende kapellers sokkel (fig. 31,11, jfr. p. 132); murene er ca. 3,2 m svære i grundetagen, og — når bortses fra halvstens-tilbagespring ved t å r n r u m m e t s og det overliggende kammers overhvælving — aftager
murtykkelsen først ved overgangen til klokkestokværket, der er den oprindelige bygnings femte og øverste etage.
Tårnet er bygget af munkesten, der indtil et upræcist niveau i højde med
langhusets tagfod er lagt i et uregelmæssigt munkeforbandt; herover er skiftegangen varieret, og partier med eet forbandt skyder sig ind i partier med et
a n d e t ; polsk forbandt er overvejende, men der er områder i m u n k e f o r b a n d t ;
andre steder, som under sydsidens glamhuller og ved sydøstre hjørne i højde
med langhusets tag, er vekslende løber- og binderskifter. Sidstnævnte murværk
har karakter af reparation, og i det hele taget er tårnet i tidens løb udbedret
og skalmuret mange steder, hvorved adskillige oprindelige forhold er udvisket.
Dog må det antages på grundlag af det nævnte niveau, hvor skiftegangen ændrer sig fra overvejende munkeforbandt til overvejende polsk, at en pause af
nogen varighed er i n d t r å d t i tårnbyggeriet, efter at murene var bragt i højde
med højkirken (jfr. de manglende skjoldblændinger p. 230). En detalje fra arbejdsgangen røbes på vestsiden, hvor der på begge sider af det store vindue,
nogle skifter under toppen, optræder en strækning af stående kopper. Disse
rulskifter turde angive, at man efter opmuring af pillerne på vinduets sider
15*
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Fig. 101. Udsnit af v e s t t å r n e t s syd- og ostsider. — Section of south and east sides of the west tower.

har foretaget en justering af vandret, inden murværket over vinduets stik
mødtes for at fortsætte opad (pl. 12).
De store murflader oplives ved adskillige blændinger, i første række på vestsiden (der i nuværende skikkelse har et flademål på ca. 600 m 2 ), men ikke engang her formår dekorationen at ophæve indtrykket af det svære tårns massivitet. Bortset fra et par små rundblændinger, som i 1880'erne placeredes på
hver side af portalen (jfr. p. 233), er den første dekoration, man møder, idet
façaderne gennemgås nedefra og op, en seks skifter høj båndblænding (fig. 101,
jfr. tværskibets forhøjelse p. 247) på hver flankemur ud for andet stokværk, dvs.
omtrent i højde med kløverbladsfrisen på langhuset; utvivlsomt af hensyn til
de nedenfor liggende kapeller er blændingerne forskudt mod vest. Et par me-
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P ig. 102. Udsnit af v e s t t å r n e t s ostside. — Section of the east side of the west tower.

ter højere sidder på vestfacaden i en vandret række tre cirkelblændinger, halvsten dybe og k a n t e t med kopper og fladskifte; de yderste godt 2,5 m i diameter, den midterste, der er anbragt i det spidsbuede spejl over andet stokværks
vindue, måler kun 1,6 m i diameter. Med retkantet halvstensstavværk er i den
nordre blænding muret en lidt skæv roset, i midtblændingen en figur som mest
ligner et hjulkors, og i den søndre cirkel en dekoration i fiskeblærestil. Ornamentikken fremhæves af felternes hvidkalkede bund, der kan følges tilbage til
1600-tallet (jfr. fig. 9 og pl. 5 og 12).
Få skifter over hver af de to store cirkler er en skråtstillet skjoldblænding; i
samme niveau befinder sig to lignende skjolde på tårnets nordside og eet på østsiden (fig. 102); alle har spidsen vendt mod vedkommende sides midtlinie. For-
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mentlig har der skullet sættes et skjoldpar på hver af de fire façader; en standsning under opførelsen er vel årsag til, at der kun kom eet skjold på østsiden og
slet ingen på sydsiden (fig. 101, jfr. p. 227).
Øverst på den del af vestfacaden, der er ældre end 1920, er anbragt endnu et
par blændinger, der har form som brede skjolde og er så store, at de næsten
udfylder murpillerne mellem glamhullerne og tårnets hjørner. I det nordre
skjold er med tegl udført det Langeske våbens tre roser 1 1 1 (ligesom på de kalkmalede våben er i hver blomst fem kronblade sorte og længere end de øvrige,
røde), i det søndre, hvis kontur nærmer sig ringens form 1 1 2 , er i samme teknik
dannet S. Clemens' anker. Med samme placering på tårnets østside er to, udekorerede, 1719 hvidtede cirkelblændinger med diameter på 2,5 m (fig. 102).
På alle tårnets sider er over de dobbelte glamhulspar muret et stort stik
med fladskifte; på vestsiden, hvor glamhullernes afsluttende buer er udført
med hele sten, mens en halv er tilstrækkelig de andre steder, kolliderer det
stikket i sine ender med dobbeltåbningernes buer; på østsiden er det store stik
spidsbuet. Ud fra placeringen må disse stik, der vel også har en dekorativ virkning, primært have en konstruktiv opgave som aflastningsbuer over de relativt store glamhuller. En lignende forholdsregel, der desuden har paralleller i
langhusets forhøjelsesafsnit (jfr. p. 239), iagttages længere nede på tårnets østmur, hvor et stort, spidsbuet stik (pl. 13) spænder ud i næsten hele murens
bredde og afleder tårnvæggens tryk fra midtskibets gennembrudte vestgavl.
Nederst i tårnets indre er tårnrummet, der er kirkens vestibulum og efter
hele dispositionen må have haft denne funktion fra begyndelsen. Våbenhuset
er i grundplan kvadratisk ligesom tårnets øvrige stokværk og symmetrisk om
sin øst-vest akse, der ligger lidt forskudt for kirkens hovedakse. I hver af de
fire vægge er en 335 cm bred arkade, der formidler adgang til og fra forhallen;
de spidsbuede sidearkader forer ind til henholdsvis Bo's øg Langes kapel.
Sidstnævnte passage er i dag tilmuret i sin søndre ende, hvorfor åbningen står
som en stor niche i t å r n r u m m e t . I hver sidearkades østvæg sidder en 120 cm
bred, falset, fladbuet døråbning til den respektive spindeltrappe i tårnvæggens murliv.
Våbenhusets vægge er uden dekoration 1 1 3 og stærkt fornyede ved skalmuring under kirkens sidste restaurering samtidig med, at østvæggens indgangsniche og tregruppe-vindue (jfr. p. 330) blev opmuret. R u m m e t overhvælves
med et samtidigt halvstens krydshvælv, der hviler på retkantede halvstensribber, som uden vederlagsmarkering udspringer i hjørnerne (fig. 103); under kappesømmene tegner sig sporene af de ved opmuringen afsatte hvælvforlæg.
T å r n r u m m e t s vestvæg er både inde og ude ganske domineret af kirkens hovedportal og det herover anbragte, meget store vindue. Den tidstypiske vestportal har ligesom kirkens to andre portaler været ændret og ombygget i ny-
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Fig. 103. T å r n r u m m e t s hvælv (p. 230) og langhusets rekonstruerede v e s t v i n d u e r (p. 204), —
vaulting of the poreh in the tower and the reconstructed west windows of the nave.

The

ere tid, og dens nuværende skikkelse, der går tilbage til restaureringen omkring 1870 (p. 322), beror på følgende levn, der var til stede, efter at barokportalen (jfr. p. 300) var f j e r n e t 1 1 4 : Dele af åbningens granitsokkel, rester af
den ydre, spidsbuede niche med glaserede, farvede formsten, store partier af
den rundbuede lysning med et formstensskifte i fronten samt den indre åbnings fladbuede arkade i t å r n r u m m e t (jfr. fig. 101). På dette grundlag udførtes
genopbygningen af portalens ydre (pl. 12), som er karakteristisk ved den rundbuede åbning placeret i en spidsbuet niche med sider, der er smiget næsten
45° i forhold til murflugten. Over den plane fod af Uddevallagranit, hvis
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Fig. 104. Vestportalen 1:100. Opmåling i NM, signeret W a l t h e r
1877, af kirkens vestindgang efter
den barokke portals nedrivning (p.
231). — The west portal 1:100.
Survey by Walther 1877, of the west
entrance to the church after the baroque portal was pulled down.
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højde svarer til nedre del af façadens sokkel, er nichens sider muret med
brune og gule glaserede formsten, der er vandret afstribet i et monotont
relief (jfr. fig. 132,2).
Over portalen er det store spidsbuede vindue, der set inde fra våbenhuset
udfylder næsten hele vestvæggen; det måler udvendig ca. ni meter i højden og
seks i bredden. Af ældre afbildninger (jfr. fig. 104) fremgår, at vinduets hovedform med de profilerede sider var i behold før restaureringen, men en delvis
tilmuring og omdannelse efterlader nogen tvivl med hensyn til sålbænkens oprindelige niveau og den indvendige bund. Åbningens udvendige profilering (fig.
132,2), der har vejledt Walther ved portalens ombygning og er beslægtet med
nogle af vinduerne i det jævnaldrende kor (jfr. p. 272), er udført med skiftevis
ubehandlede og sort glaserede formsten i vandret afstribning, mens den indre
lysning har rette sider med affasede hjørner. Ved restaureringen blev vinduet
udstyret med et fem-delende stavværk af formsten svarende til vestkapellernes vinduer; der foreligger ikke oplysninger om rekonstruktionens grundlag,
men vinduets størrelse taler afgjort for, at det oprindelig var underdelt.
Ved vestfrontens restaurering anbragtes på façaden under det store vindue
et par cirkelblændinger flankerende portalens spidsbue; tilsyneladende har der
i det dengang eksisterende murværk ikke været hjemmel for sådan dekoration
(jfr. p. 228). Walther har måske været inspireret af Jakobskirken i Stralsund.
Spindeltrapperne i tårnets flankemure drejer modsat hinanden, men er ens
i henseende til størrelsesforhold og konstruktion; nordre trappe fører omkring
elleve meter op over våbenhusets gulvniveau og munder ud i t a g r u m m e t over
Bo's kapel, hvorfra der formidles adgang til loftet over nordre sideskib; den
anden trappe fører ca. 25 m op og munder ud i tårnets fjerde etage, hvorfra
en trappe i nord-øst hjørnets murliv leder videre op til klokkestokværket. De
cylindriske t r a p p e r u m har en diameter på 185 cm, og de oprindeligt to skifter
høje trin bæres af fladbuer, dannet af liggende kopper, der spænder ud mellem
den halv sten brede spindel og væggen, der under rigelig anvendelse af løbere
overvejende er muret i polsk forbandt (jfr. fig. 105 og 106). Begge trapper får
lys gennem smalle, ved behugning udvidede glugger ind til de respektive vestkapeller; desforuden er søndre trappe forsynet med en åbning mod våbenhuset,
og over taget på Langes kapel modtager den lys gennem en lodret række af
smalle vinduesåbninger på tårnets sydside (fig. 101).
På vej opad har den søndre trappe oprindelig først givet adgang til loftet
(øvre etage) på Langes kapel (jfr. p. 224) ved en fladbuet åbning med døranslag på sydsiden; en lignende åbning højere oppe giver over t å r n r u m m e t s
hvælv indgang til tårnets andet stokværk, der sandsynligvis fra begyndelsen har
h a f t trægulv, dog lavere beliggende end det nuværende. Andet stokværk minder i sin plandisposition (jfr. pl. 23) om våbenhuset; i stedet for dettes portal-
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Fig. 105. P a r t i f r a søndre t r a p p e i v e s t t å r n e t ved åbningen til loftet over søndre vestkapel. — Part
of the south stairway in the west tower by the opening to the loft above the south west chapel.

åbning og sidearkader er der her mod syd, vest og nord enkle, spidsbuede, 280
cm brede nicher, der skærer sig dybt ind i tårnets svære mure; den søndre er
af hensyn til trappen forskudt fra vægmidten mod vest 1 1 5 . I bunden af de to
nicher i tårnets sidemure er indvendig smigede, fladbuede vinduer, hvis
lige gennemgående lysning udvendig er placeret i en spidsbuet blænding, der
har sin bund tre skifter over facadens ovenfor omtalte båndblændinger (jfr.
fig. 101). Der er to ejendommeligheder, der udmærker de højtsiddende vinduesåbninger: Stikket over fladbuen er tredobbelt, og den brede åbnings hjørner
er muret med såkaldte hulsøm116, hvilket sidste ses på fig. 107.
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Fig. 106. P a r t i fra søndre t r a p p e i v e s t t å r n e t .

Part of the south stairway in the west tower.

Den vestre niche sidder i kirkens hovedakse og indeholder et stort vindue,
hvis bredde optager nichens bund. Øjensynlig med sigte på tårnets virkning
mod Storetorv har dette vindue en særlig udformning, idet det tredeles ved
kvadratiske, murede piller, hvor de enkelte åbninger overdækkes med rundbuede stik. Denne underdeling foretages i den lige gennemløbende lysning, således at der udvendig dannes en fals, der med en stor rundbue afslutter tregruppen; på façaden er vinduet yderligere anbragt i en blænding, hvis dekorerede spejl kroner åbningerne (
12).
I t å r n k a m m e r e t s østvæg er en mindre, falset niche, fra hvis bund en nu til-
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muret passage fører ind til kirkerummet under midtskibets hvælv, oppe bag
orglet; denne indretning angiver utvivlsomt, at tårnets andet stokværk, som
det stadig er tilfældet, har h a f t en funktion i forbindelse med orgel og urværk
(pl 23). R u m m e t , der i sin oprindelige skikkelse må have været et af kirkens
smukkeste, overdækkes med et stærkt kuplet halvstens krydshvælv, der hviler
på forlæg i væggene og bæres af retkantede halvstensribber (jfr. pl. 11).
T å r n t r a p p e n fører forbi andet stokværk videre op; til tredie etage foregår
adgangen ad en vinkelformet korridor med trin, der leder op inde i murlivet
til et lille rum, hvis vestvæg optages af den falsede døråbning ind til etagen,
mens en skæv, og ved behugninger noget omdannet passage fra østvæggen fører ind til hovedskibets loft. På t å r n e t s østfaçade ses denne fladbuede passage
at have en falset, r u n d b u e t åbning, overdækket med halvstensstik og fladskifte,
hvoraf omtrent halvdelen iagttages over skibets tagflade, fig. 101. Som påpeget
p. 219 har bygmesteren ved tårnets opførelse påregnet et højere skib og under
indtryk heraf placeret og dimensioneret passagen, der i tidens fylde m å t t e behugges og korrigeres for at kunne fungere i tilslutning til det lavere midtskib (jfr.
pl. 13 og p. 239). Mindre ændringer f a n d t sted ved restaureringen 1878 (p. 322).
Tårnets tredie stokværk, der ligger inden for façadernes små, skråtstillede
skjolde, er mod syd, vest og nord udstyret med simple, fladbuede 175 cm brede
nicher. I bunden af hver niche sidder et mindre, fladbuet vindue, der udvendig
befinder sig i en høj, halvsten dyb blænding, hvis spidsbuede spejl dekoreres
med cirkulær forsænkning 1 1 7 .
Tårnets fjerde stokværk adskilles fra tredie ved et bjælkebåret trægulv; det
v a n t e planskema gentages med en niche i hver væg, dog har skibets tag nødvendiggjort at tvedele den østre. Alle går fra gulv til loft og er simple, fladbuede, k n a p to meter dybe med mindre variationer i bredden; med et fladbuet
døranslag munder spindeltrappen ad en slynget korridor ud i den søndre niches østvæg. I bunden af hver niche er et indvendigt falset vindue, der udvendig
sidder i en spidsbuet blænding, hvis stik — som det er sædvane på tårnet —
suppleres med et prydskifte af løbere. Østvinduerne er simplere (fig. 102).
Etagen har egebjælkebåret træloft, der danner gulv i femte og øverste etage,
klokkestokværket. Forbindelsen fra fjerde til femte stokværk, hvor murtykkelsen formindskes fra ca. 270 til omkring 185 cm, formidles af en vinkelformet
t r a p p e i det nordøstre hjørnes murliv. Når bortses fra façadedekorationen, der
er indskrænket til vest- og østsiderne (jfr. p. 228), er femte stokværk ensartet
mod alle verdenshjørner med to, 210 cm brede dobbelte glamhuller i hver side;
de østvendte, hvorfra ringes hen over kirketaget ud på havet, er lidt mindre end
de andre. H v e r glamåbning har lige gennemløbende sider og er indvendig først
spidsbuet, dernæst fladbuet. På façaden tegner åbningen sig som en rundbuet
blænding, hvori glamhullet over en brystning tvedeles med en muret midt-
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Fig. 107. P a r t i af søndre vinduesglug i v e s t t å r n e t s andet stokværk (p. 234). — Part of the aperture
of the south window in the second storey of the west tower.

søjle, der sammen med halvsøjler på siderne former to, 275 cm høje, 75 brede,
rundbuede lydhuller. Søjlerne (fig. 102) er over en tre skifter høj, kvadratisk
plint af hele sten forsynet med en hjørneknopsbase, der leder videre til det
cirkulære s k a f t ; kapitælet er mage til basen og bærer enkeltåbningernes rundbuede stik, der på østsiden er styltede 1 1 8 .
De dobbelte, rundbuede glamhuller i rundbuede blændinger, der kobles sammen af den store murbue (jfr. p. 230), er stilistisk beslægtet med det tredelte
vindue i tårnets andet stokværk; udformningen er, som tidligere bemærket,
vist ikke sædvanlig for 1400-tallets midte 1 1 9 , men har måske herved foranlediget lignende glamhuller i en serie af stiftets kirker 1 2 0 .
Gentagne ødelæggelser, nyopførelser og ombygninger af tårnets top og spir
er årsag til, at der over klokkerummet, som var det middelalderlige tårns øverste, egentlige etage, næsten intet er bevaret af oprindeligt murværk. E f t e r nedtagelsen af det barokke spir (p. 323) ved ombygningen i forrige århundrede
nymuredes hjørnerne fra overkant af øst- og vestsidernes storblændinger og op
til murkronen, og de mellemliggende partier blev renoveret. Det fremgår imid-
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Fig. 108. Langhusets vestligste fag på sydsiden. — The bay of the nave furthest to the west on the
south side.
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lertid af gamle afbildninger, allerede af byprospektet fig. 6, at omkring 1640
eksisterede den karakteristiske hjørneafskæring, der leder fra grundplanens
k v a d r a t over til murkronens o t t e k a n t (jfr. fig. 9 og 19). Dette særprægede
træk, der sandsynligvis skal henføres til Morten Busserts ombygning ved midten af 1500-tallet, beror utvivlsomt på den oprindelige udformning af tårnets
afslutning. I forbindelse med ombygningen (jfr. p. 291) nævnes gavle, og alt i
alt giver situationen grund til at antage, at det middelalderlige t å r n til hver
side var kronet af en muret gavl. De oprindelige gavltrekanter, der endeligt
ommuredes i 1600-tallet, har tilsyneladende hver h a f t en åbning og formentlig en blændingsdekoration. Herover knejsede det blyhængte121 spir, der allerede 1547 blev taget ned på grund af brøstfældighed; dets højde forpligtede
efterfølgeren (jfr. fig. 96).
Man må således formode, at domkirkens tårn og spir, der rejste sig for enden af Storetorv, i sine grundtræk har h a f t typologisk slægtskab med tårne
som dem, der udgør den såkaldte Tørninglengruppe 1 2 2 ; et af genrens mest vellykkede eksemplarer er det på Johanneskirken i Lüneburg, hvis vestfront skyder
op ved den ene kortside af pladsen Am Sande 1 2 3 . Walthers spir (jfr. fig. 163 og 165)
har været originalen nærmere end det nuværende.

LANGHUSET

Langhusets ombygning var forudset ved tårnets opførelse; fortandingerne på
dettes østside (jfr. p. 219) og udgangen fra søndre spindeltrappe (jfr. p. 236)
meddeler, at midiskibets forhøjelse var planlagt at blive ca. 10 skifter højere
end gennemført (jfr. fig. 123), men hvilke arkitektoniske og økonomiske overvejelser, der medførte reduktionen, kan ikke længere spores. En medvirkende
årsag kan have været, at skrøbelighed i det ældre murværk, måske som en
følge af branden i 1300-tallet, krævede omfattende og fordyrende nedbrydning af de ældre langvægge for at skaffe forsvarligt grundlag for de nye mure;
særlig på sydsiden, der tillige ved vejrligets indvirkning er mest udsat, gik
man resolut til værks og fjernede dobbeltvinduernes profilerede sider og midtpiller næsten helt til bunden. Hvor åbningerne havde været, slog man svagt
tilspidsede, uregelmæssige helstensbuer, der ud fra placeringen må tolkes som
styrkelse af m u r v æ r k e t 1 2 4 (jfr. fig. 123 og pl. 14 og 16 samt p. 230).
Arbejdet, der er begyndt i vest, præges udvendig af enkelhed og tidstypisk
dekoration, mens det indre vidner om hensyntagen til bygningens oprindelige
formsprog. På begge façader røber en lodret fortanding, at man i første omgang murede fire halvfag, på sydsiden med en pause undervejs. Neden for det
østligste højkirkevindue på denne side angives endnu et byggestop, inden ar-
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Fig. 109. Søndre k o r o m g a n g og søndre sideskib, set mod vest. — The south ambulatory and south
aisle, looking west.

bejdet fortsatte hen til tværskibet. Her aflæses på begge sider af kirken en
lodret brudlinie, som tyder på, at murværket var afsluttet med en fortanding,
der blev borthugget ved tværskibets senere forhøjelse 1 2 5 .
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Fig 110. Midtskibets hvælvzone, set mod vest. — The vaulting of the nave, looking west,

Høj kirken voksede med 180 cm tykke vægge i fortsættelse af de ældre langmure; ca. femten meter over terræn foretoges en halvanden stens tilbagerykning af murplanet til modtagelse af sideskibenes tage. Med forsiden bindig
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Fig. 111. Vestligste h ø j k i r k e v i n d u e i midtskibets nordside (p. 244). — The window furthest to the. west
in the north side of the nave.

med murplanet under den v a n d r e t t e fals blev façaderne beriget med halvtredie sten brede, foroven skråt afskårne piller, der angav bygningens opdeling i
seks halvfag svarende til sideskibenes rytme. I højde med pillernes top blev
murene dekoreret med en kløverbladsfrise i tegl; alle levn af den oprindelige
gesims er forsvundet.
Indvendig er forhøjelsen en bindig fortsættelse af de senromanske vægflader
og -piller. Umiddelbart over sideskibstagene ligger undersiden af højkirkevinduernes nicher og overhvælvingens vederlagszone. I dette niveau afsluttes vægpillernes halvsøjler af slanke trapezkapitæler med svagt hulede sider, kronet
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Fig. 112. H ø j k i r k e v i n d u e på langhusets sydside, a n d e t fag østfra (p. 244). — The window in the south
side of the nave, second bay from the east.

af et udkraget, a f r u n d e t skifte, der fortsættes over pillernes retkantede false
(jfr. fig. 76, 81, 113, j f r . p l . 9 og 13).
På samme tid blev sideskibene ombygget ved en simpel forhøjelse af ydermurene, således at det nye langhus i tværsnit bevarede basilikaens form med
halvtage over sideskibene; det vindue, der i hver korsarm på vestsiden sad
langhuset nærmest, blev tilmuret på indersiden. Sideskibenes oprindelige faCadeliséner fulgte ikke med op, men de indvendige piller og de retkantede
fremspring overfor på arkademurene blev forhøjet som bæring for hvælvets
gjordbuer. I ledtog hermed blev arkaderne til hovedskibet omdannet, idet de
16*
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Fig. 113. Toppen af vestligste hvælvpille på midtskibets nordside (p. 243, 245). — Top of the vaulting
pier furthest to the west on the north side of the nave.

oprindelige fremspring blev fjernet, og ved yderligere behugning blev åbningerne øget i højden; formentlig for at opnå en jævnere belysning i kirken gjordes de nordre arkader omtrent en meter højere end de søndre. Ved ændringen
fremstod de nuværende, spidsbuede åbninger, hvis rette vanger har egnet sig
til opstilling af sidealtre.
Sideskibenes spidsbuede vinduer (fig. 108), der til begge sider har simple, retkantede false, måler hver ca. fem meter i højden og tre i bredden; på nordsiden,
hvor åbningerne er lidt større, er halvstensstikkene, undtagen ved det lavere siddende, vestligste vindue forsynet med fladskifte. Ved istandsættelsen 1881
blev fjerde og femte vindue østfra af hensyn til helhedsvirkningen sænket
henholdsvis fem og seks tommer. Højkirkens spidsbuede vinduer (fig. 111, 112),
der i hvert hvælvfag er rykket to og to mod hinanden, er 3,6 m høje og 2,8 m
brede og til begge sider profileret med formsten af samme type som anvendt til
våbenhusets vestvindue og i koret (fig. 132,2). Arbejdets succesive gennemførelse
(jfr. p. 239) giver sig til kende ved, at de nederste 5—6 skifter indvendig i sydsidens fire vestligste vinduer har en simplere form, der er beslægtet med vest-
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Fig. 114. Vestligste gjordbuekonsol på midtskibets n o r d m u r (p. 245). — The bracket for the tranverse
rib furthest to the west in the north wall of the nave.

kapellernes vinduer (fig. 132,3). På indersiden udfylder glasarealet ikke hele
åbningen, hvis nedre del står som en brystning over nichens vandret falsede
b u n d ; herved opnåede man at bedre lysindfald og gav på samme tid de højtsiddende, relativt lave vinduer en øget lodret udstrækning 1 2 6 .
Langhusets anden overhvævlning er gennemført med halvstenskapper på forlæg i væggene, hvorfor arbejdet har været forudset ved murenes forhøjelse; et
kalkmalet årstal i højkirkens andet fag fra øst (jfr. kalkmalerier) godtgør, at
hvælvslagningen har været fremskreden eller afsluttet 1477.
Midtskibet fik ved ombygningen seks fag ligesom sideskibene og svarende til
lisénernes inddeling af façaden. Mellem fagene spænder spidsbuede, falsede, to
sten brede gjordbuer, hvoraf to har vederlag på oversiden af vægpillerne (jfr.
fig. 113), mens de tre andre, der ligger i midten af den oprindelige bygnings storfag, hviler på klumpede konsoller (jfr. fig. 114); op imod tårnvæggen er anlagt
en falset skjoldbue. Vederlagszonen i høj kirken er den samme som i tværskib
og kor og har været dirigerende ved kirkens ombygning.
H v e r t fags kuplede stjernehvælv har et ribbemonster, der er mage til det i
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Fig. 115. U d s n i t af midtskibets hvælv, midterste fag, set fra vest. — Section of the vaulting of the nave,
middle bay, seen from the west.

nordre vestkapel (jfr. p. 222). Halvstensribbernes profil (jfr. fig. 115) er i de fire
vestlige fag rundet, i det østligste spidst, mens ribberne i det mellemliggende
fag opviser begge former. I sidstnævnte fag samt i det vestfor iagttages den
serie på otte kopstore huller i kapperne, som oprindelig har været i alle fag;
de nedre huller sidder ved oversiden af udmuringen i hvælvlommerne og må
have t j e n t som afløb for vand, der slap igennem utætheder i taget.
I begge sideskibe er almindelige krydshvælv med halvstensribber, hvis profiler er anderledes end dem i højkirken og indbyrdes lidt forskellige. Den for-
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mentlig ældste hvælvsektion er nordsidens fire østlige fag, hvor de temmelig
flade kappefødselslinier kantes af løberskifte, og ribberne er tilspidset næsten
trekløverformede med platte (fig. 192, jfr. 132,4). I femte fag samt i alle fag
i syd er der ingen særlig markering af hvælvforlægget, og ribberne har falset,
spids snitfigur. De tre vestlige fag i søndre sideskib, hvor alle hvælv har
halvstens overribber, er stærkt kuplet. Det vestligste fag i nordre sideskib
skiller sig ud fra de øvrige ved, at ribbeprofilet er ubestemt affaset-rundet. (At
overribberne i sydsidens to vestlige fag er næsten gået til grunde, er formentlig
en følge af ødelæggelser og reparationer efter branden 1642, p. 293—94).

TVÆRSKIBET

Tværskibets forhøjelse, der indbefattede korets vestligste fag, markerer sig
ved sine hulkelvinduer og hvælvform som et selvstændigt afsnit inden for domkirkens ombygningshistorie. Façadernes båndblændinger kunne angive en tilknytning til tårnets arkitektur 1 2 7 , men korsarmene adskiller sig stilistisk stærkt
fra de øvrige arbejder og kan med rimelighed anses for et værk af en ny bygmester, der var tilkaldt, mens langhuset nærmede sig sin afslutning. Tværskibets forhøjelsespartier viser over for de tilgrænsende bygningsafsnit forskelle i
stenformat og opmuring; munkestenene, der er lidt kortere end i højkirken
(gennemsnit 2 6 5 x 1 3 4 x 8 7 mm), er som hovedregel lagt i u j æ v n t munkeforb a n d t ; men på søndre korsarm er partier i polsk skifte, og ved østsidens vinduer områder i krydsforbandt. På indersiden er fugerne ridsede som med et
smalt, spidst huljern, fig. 118.
Omstændighederne lader antage, at forhøjelsen, der står som en umiddelbar
fortsættelse af det ældre murværk, er indledt over kor og korsskæring, hvorefter der indtrådte en standsning. I første omgang bevaredes i det skråt aftrappede afstivningsmurværk på nordre korsarms vestside et mindre stykke
af bygningens ældre gesims (jfr. fig. 90 og p. 207); ellers blev den gamle murkrone fjernet. Korsskæringsforhøjelsen i tilslutning til hovedskibet (jfr. fig. 123)
medførte i første fase af hensyn til gjordbuen en afstivning, der muredes over
de ældre hvælv og i dag giver sig til kende indvendig på begge korsarmes vestvægge nærmest skibet som sværere partier, der nedad afsluttes i bueform (jfr.
fig. 89 og 109). Murværket i øvrigt lader formode, at efter korsskæringens færdiggørelse (og indvielse?) fortsatte arbejdet med armene, hvor det ser ud til,
at den søndre blev tidligst afsluttet. Murenes 6—8 øverste skifter er muligvis
påført i sammenhæng med den senere korombygning. Den strenge enkelhed,
som udmærkede det første tværskib, blev ved ombygningen bibeholdt og snarest øget. Udvendig krones langmurene af et tre skifter (ca. 33 cm) højt, knap

248

ÅRHUS D O M K I R K E , OMBYGNINGER I 1400-TALLET

L. L. 1969

Fig. 116. Tværskibet, set mod sydvest. — The transept, looking southwest.
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5 cm d y b t blændingsbånd, der af vinduerne opdeles i stykker af forskellig
længde (fig. 119 og 122); i korafsnittets nordre blænding iagttages rester af
hvidtning. Ligeledes ved de senere opgivne partier er bevaret en simpel gesims
af to over hinanden udkragede skifter.
I de to taggavle er blændingsdekorationeme forskellige: Søndre korsarms taggavl turde være den ældste og er i sammenhæng med de ældre hjørnefremspring komponeret som afslutning på en storblænding, der rummer hele gavlvæggen; omridsets lidt trykkede figur er sammensat af bueslag, udført i helstensstik med fladskifte 1 2 8 (fig. 162, pl. 15). Gavlens vestre lisén, der på grund
af t r a p p e t å r n e t indenfor er bredere og mere fremspringende end den østre,
har ved overgangen til det kronende buestykke foranlediget en forskydning
af blændingsomridset, idet bygmesteren naturligt ønskede at placere den for
øjet letfattelige figur symmetrisk på gavlen. Under opmuringen har tilpasningen mellem det halvtagsafdækkede hjørnefremspring og blændingsafslutningen åbenbart afstedkommet vanskeligheder, som blev klaret ved et rulskifte. I taggavlen er tre åbninger med underside i trekantens grundlinie; alle
er falsede og rundbuede, og hver indeholdes i et spidsbuet spejl, der overdækkes
med halvstensstik og fladskifte. Yderligere er der over den midterste en falset
åbning, hvis halvstensstik, der danner den fladbuede overdækning, forløber
koncentrisk med storblændingens kronende cirkelbue umiddelbart neden for
denne. Gavlen dekoreres tillige med fire halvsten dybe blændinger af form som
skråtstillede skjolde, to i nedre zone, to ovenfor; alle placeret i relation til de
udbulinger, der udgør storblændingens bølgede omrids. I gavlens allerøverste
spids er en halv sten dyb cirkelblænding, hvoraf kun den nederste fjerdedel
var i behold før sidste istandsættelse.
I nord (fig. 161, pl. 17), hvor der synes at foreligge en kopi af en ældre gavl,
er dekorationen komponeret med halvsten dybe høj blændinger, der indbyrdes
adskilles ved halvsten brede stave og oventil afsluttes med dobbeltbuer; det
brede midtfelt krones efter sidste restaurering med en enkelt bue. Seks skifter
over tagfodslinien sidder i hver af de midterste tre blændinger en falset, spidsbuet åbning, overdækket med halvstensstik og fladskifte; over midtfeltets
åbning er en skråtstillet skjoldblænding 1 2 9 .
Det ombyggede tværskib har fra begyndelsen været særdeles godt belyst;
der er et stort vindue i hver gavl og desforuden i hver korsarms langmur tre
højtsiddende, der med små forskydninger sidder to og to over for hinanden
(jfr. fig. 123). Placeringen er uafhængig af den gamle vinduesdisposition og
åbenbart fastlagt med henblik på overhvælvingen. Ti af sidevæggenes vinduer
er bevarede, mens det, der på hver østvæg var nærmest koret, ved dettes ombygning blev blokeret og tilmuret. Bortset fra gavlvinduerne og de yderste i
begge vestsider er alle af samme størrelsesorden og har underside godt 15 m
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Fig. 117. Sydostre korsskæringspille, oprindelige vederlagsbånd (p. 140) og forhøjelsesafsnit (p. 255).
The south-east pier at the intersection of transept and nave, original string courses and above them masonry
belonging to the rebuilding of the church in the 15th century.

over terræn, dvs, omtrent i den første kirkes murkroneniveau; ved denne
anbringelse, som på østsiden vanskeligt kunne have været anderledes på grund
af østkapellerne, undgik man at nedrive væsentlige dele af det gamle murværk.
Udvendig har de 4,1 m høje, spidsbuede åbninger t o p p u n k t ved underkant af
facadens blændingsfrise; de overdækkende helstensstik er muret med regelmæssigt vekslende løbere og bindere, bortset fra toppen, hvor der udelukkende
er anvendt kopper. Yderligere bemærkes, at stikkene over de to frie vinduer
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Fig. 118. Nordre korsarm, udsnit af m u r v æ r k på gavlens inderside (p. 247) med tilmuring (t.h.) af
oprindelige, vestlige vindue (p. 118,149).
North transept, section of masonry on the innner side of the
gable with the walled-up (on the right) original west window.

på østsiden af nordre korsarm samt over gavlvinduerne er forsynet med
fladskifte (fig. 120), ligesom det var tilfældet ved taggavlenes åbninger.
Formentlig i forventning om balkonen indvendig er vinduet i nordgavlen
kun lidt større end dem i langvæggene, mens et meget stort vindue dominerer
den søndre gavl, hvor det arbejder sig langt ned i den første teglkirkes murværk; det måler i façaden 4 m i bredden og godt 10 m i højden. Af hensyn til
symmetrien i r u m m e t er det forskudt fra gavlmidten i østlig retning. Ved stav-
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Fig. 119. Udsnit af søndre korsarms ostside (p. 253). — Section of the east side of the south transept.

værk, hvis trekløverform fortsættes på lysningen, er søndre gavlvindue tredelt,
nordre midtdelt 1 3 0 . Den ydre lysning i alle tværskibets 14 vinduer er formet
som en stor hulkel, der når fra bundens skrå sålbænk, hvorpå kelens konkave,

TVÆRSKIB, VINDUER

253

K . d e F . L . 1965

Fig. 120. Nordre korsarms ostside og gavlens t r a p p e t å r n (p. 163, 250, 255, 329).
north transept and the stair turret.

The east side of the

næsten kvartcirkulære bue tegner sig, og op i spidsbuens top, hvor mureren
ved dygtigt håndværk har afsluttet den vanskelige figur 1 3 4 (jfr. fig. 119—121).
Inden for hulkelen har den to sten brede lysning lige gennemløbende sider, hvor
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Fig. 121. Toppen af søndre korsarms nordligste (tilmurede) vindue på ostsiden, set nedefra (p. 253).
— The top of the (watled-up) window furthest to the north in the transept on the east side, seen from below.

glasset placeres i m i d t e n ; indvendig fortsættes åbningens falsede vanger i den
stramme spidsbue, der overdækkes med helstensstik.
De nuværende åbninger bærer vidnesbyrd om ændringer i højden; begge
korsarmes vestvinduer, hvor de yderste er bemærkelsesværdigt smalle, har
h a f t større glasareal, og i forbindelse hermed kan sålen, der i nord har ligget
særlig lavt (jfr. fig. 85 V), have været falset ligesom de lodrette sider. Man kan
forestille sig, at de lysvirkninger, som bygmesteren erfarede i søndre korsarm,
ikke virkede tilfredsstillende, hvorfor han i nord beordrede det ekstra arbejde
at nedrive toppen af den gamle vestmur for at udføre de højere åbninger.
Senest ved tværskibets forhøjelse er det eller de øvre stokværk på de indre
østkapeller, korkapellerne (jfr. p. 175—79), nedrevet, da korsarmenes vinduer i
østmuren nærmest koret ellers var meningsløse; med den endelige ombygning
af kirkens østparti (jfr. p. 261 ff) forsvandt begge udbygninger for delvis at
indgå i koromgangen.
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Overhvælving. Svære gjordbuer, hvis massivitet behændigt sløres ved et forsænket, notlignende midtparti (fig. 55 og 116—117), afgrænser i højkirkemurenes
flugt korsskæringshvælvet fra korsarmene; tillige angiver de spidse halvstensribbers stjernemønster, at den kvadratiske korsskæring i bygningens arkitektoniske disposition er et fag i den store akse. E f t e r ombygningen var tværskibet
ved rigelig belysning inddraget i kirkerummet, dog henviste de enkle krydshvælv, der i henseende til ribbekonstruktion og den puklede hovedform
(jfr. pl. 19 og 22) er tidstypiske ligesom overdækningen i langhus og kor, armene
til en sekundær plads. Ifølge kalkmalede årstal (jfr. kalkmalerier) blev tværskibshvælvene dekoreret 1480 (korsskæringen) og 1487 (nordre korsarm), dvs.
efter hvælvene i langhus og kor; opmuringen kan imidlertid være afsluttet
tidligere.
Hver korsarm har fire fag krydshvælv, der hviler på forlæg i væggene og
spidsbuede, retkantede, hel sten brede gjordbuer uden vederlagsangivelse.
Halvstensribberne er spidse, retkantede på den øverste del. De smalle fag med
stærkt kuplede halvstenskapper er knappe, lidt tørre i formsproget ligesom
den øvrige bygning, men de tværstillede rektangler fremkalder samtidigt et
virkningsfuldt indtryk af stor udstrækning.
I korsskæringshvælvet er der to cirkulære åbninger med kransstik og en indvendig lysning omkring 60 cm (jfr. †udsmykning); et lignende hul optræder i
hver korsarm 1 3 2 (jfr. fig. 124). Hullerne, der har paralleller i adskillige af
stiftets landkirker 1 3 3 , ligesom der kendes mange eksempler i andre egne og
i udlandet 1 3 4 , kan tænkes — foruden mere profane opgaver — at have h a f t en
liturgisk-dramatisk funktion ved større højtiders kirkespil, f.eks. på Kristi
himmelfartsdag 1 3 5 . I denne sammenhæng skal det også delvis forstås, at domkirken er så velforsynet med trapper op til loftet, hvoraf i alle tilfælde de i
kortårnene ved hjælp af kunstig belysning (jfr. p. 266) kunne benyttes på alle
døgnets tider.
Trappetårnet ved nordre korsarms gavl (jfr. p. 163) blev forhøjet i sammenhæng med kirkens ombygning; de åbninger og spor efter det 1743 nedrevne
tårn (p. 299), som i nyere tid er konstateret i forbindelse med kirkens restaureringer (jfr. fig. 53, 56—57 og 156), angiver, at tårnets øvre, etagedelte afsnit
var samhørende med tværskibets forhøjelse. Det fremgår også, at den romanske
t r a p p e ikke blev ført med op, hvorfor en eventuel, direkte kommunikation
mellem rummene i toppen har været klaret med stiger. Af supplerende materiale om t å r n e t foreligger maleriet fig. 6, der gengiver det som en udbygning
med simpel afdækning i højde med eller noget over korsarmens tagfod. De
spinkle oplysninger støtter hovedtrækkene af den rekonstruktion, der udførtes
omkring 1920 (p. 329), men adskillige enkeltheder savner begribeligvis antikvarisk grundlag.
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I dag munder trappen ud i et rektangulært k a m m e r (179 x 2 0 9 cm), overdækket i øst-vestlig retning med et fladbuet tøndehvælv med vederlag på rulskifter over østvæggens fladbuede, behuggede åbning (185 cm høj, 57—62 cm
bred) ind til tværskibets loft. I denne etage, hvor vindeltrappen horer op, foretages en tilbagerykning af tårnets ostmur, således at façaden, der fra grunden
har et betragteligt fremspring for korsarmens østside, bringes i flugt med denne
(fig. 120). Der er adgang til den overliggende etage, hvor tårnets planfigur er nær
kvadratet, ad en fladbuet passage i tværskibets gavlvæg; i midten af hver af
de tre frie sider sidder en falset, fladbuet åbning. Gulvniveauet i den øverste
etage, der ligeledes er tilgængelig fra korsarmens loft, er i højde med gavlens
fodlinie og udvendig angivet med savskifte. Tårnets mure afsluttes med en
gesims af to udkragede skifter, adskilt ved savsnit, hvorover bygningen krones
med et firsidigt pyramidespir.
Det lader sig ikke afgøre om t å r n e t oprindelig var højere, eller hvordan dets
top var. Den simple afdækning (af træ?) på maleriet kan næppe være den originale; man k u n n e formode, at et spir i begyndelsen prydede trappetårnet,
der lå ret ud for bispegårdens vinduer. Ved nedbrydningen 1743 136 beskrev
kirkeværgen t å r n e t som en gammel muret bygning, »som lignede En Landsbykirke-Taarn ofventil«.
Den murede trappe i søndre korsarms sydvestre hjørne (p. 162—63) blev ligeledes forhøjet samtidig med tværskibet. I t r a p p e r u m m e t tegner forhøjelsen sig
som en umiddelbar fortsættelse af det ældre afsnit, hvor det yngre kun er lagt
længere ind i murene. Trappen munder ud i korsarmens hjørne og føres på
murede trin langs gavlvæggen op over hvælvet. Set fra kirkerummet markerer
trappehusets tilvækst sig tydeligt som tre klodser, hvoraf de to øverste er affasede, og som tilsyneladende teleskopisk er t r u k k e t ud af det oprindelige, murede t å r n (fig. 55). Forhøjelsen begynder ved de skrå oversider, der angiver
vederlag af korsarmens ældre overhvælvning (p. 205—06).
Gavlvinduets udstrækning (jfr. p. 251) og eksistensen af hvælvforlæg i murene godtgør, at nordre korsarms øvre galleri (jfr. p. 207) har været forberedt
ved ydervæggenes forhøjelse, omend færdiggørelsen kan have ladet vente på
sig. Brystningsmuren på det knap seks meter brede galleri bæres af en stor, 98
cm svær spidsbue, der skræver ud i korsarmens fulde bredde (jfr. fig. 124).
Øjensynlig i samklang med nedre pulpitur er fronten dekoreret med halvsten
dybe, to sten brede blændinger, der ligesom brystningens topliste med hulkel
er suppleret ved restaureringen i forrige århundrede 1 3 7 (jfr. fig. 84 og 85 Ø og V).
Mellem galleriets formur, korsarmens langvægge og gavlen er slået et halvstens krydshvælv med halvstens ribber, hvis profil ligesom i tværskibet selv og
i højkorets østlige fag (jfr. p. 274) er tilspidset med et retkantet parti ved
hvælvissen. Som en baldakin overdækker det kuplede hvælv nedre balkon;
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Fig. 122. Murkronen med båndblændinger i hjørnet mellem søndre korsarm (t.v.) og søndre h ø j m u r
over korets midtskib, jfr. fig. 123 (p. 247). F o r t a n d i n g e n til venstre hidrører f r a en murpåforing,
u d f ø r t ved korets endelige udvidelse. — The crown of the wall in the corner between the south transept
(left) and the south wall above the middle aisle of the choir, cf. fig. 123.

mens omstændighederne tyder på, at ovre galleri oprindelig havde flisegulv
på en udfyldning af hvælvlommerne 1 3 8 .
Ved murgennembrydning og munkestenstrin hvilende på hvælvet blev galleriet sat i forbindelse med gangen i korsarmens murliv (jfr. p. 167). En tidligere nævnt (jfr. p. 105) 110 cm bred, muret trappe, hvoraf de øverste, slidte,
to skifter høje trin er bevaret i nichen neden for gavlvinduet, har forbundet
galleriet med broen til bispegården; denne passage overdækkes med lladbuede
halvstensstik (jfr. fig. 85 Ø og N).
Hertel refererer 1 3 9 den overlevering, at en metalråber (jfr. inventar og p. 313)
Langfredag skal være benyttet til fra galleriet at udråbe J u d a s ' ord: Jeg gjorde
ilde, da jeg forrådte uskyldigt blod.
Den omfangsrige, kalkmalede dekoration på søndre korsarms vestvæg (jfr.
fig. 55 og 109, samt afsnittet om kalkmalerier) indeholder Niels Clausens våben
Danmarks kirker, Århus a m t I
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Fig. 123. Axonometrisk rekonstruktionsskitse af stadier og tilstande under domkirkens ombygninger
i 1400-tallet, 1:600, K d e F L . Tegningen skal bl.a. anskueliggøre tværskibets forhøjelse i n d b e f a t t e n d e
korets vestligste fag s a m t størrelsesforholdet mellem denne udvidelse og den endelige, treskibede
korhal. Ved m a r k e r i n g af de ældre vinduer, der u n d e r ombygningen blev tilmuret, demonstreres
kirkens v æ k s t i h ø j d e n . — Axonometric sketch for reconstruction of the cathedral during the rebuilding
in the 15th century.
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Fig. 124. H v æ l v (p. 255) og øverste galleri (p. 256) i nordre korsarm. — Vaulting and upper gallery in
the north transept.

og skal derfor sandsynligvis henføres til perioden o. 1520. De malede rankers
a f b r u d t e forløb angiver en tilmuring af vinduerne på den tid, da udsmykningen
blev foretaget, og røber således, at ved den endelige indretning af kirkens
østende føltes det nødvendigt at ændre belysningsforholdene i tværskibet 1 4 0 .
Vinduerne her var jo dimensioneret med t a n k e på et væsentligt mindre kor,
og samhørende hermed har man sikkert forestillet sig en anden disposition i
korsarmene.
I pillen mellem nordre apsiskapel og koromgangen er ved gennembrydning
17*
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Fig. 125. Sondre koromgang, set fra vest. — South ambulatory, seen from the west.

af murværket skabt en ca. 75 cm bred trappeopgang, der uden tvivl har m u n d e t
ud i en prædikestol på korsarmsvæggen. Indretningen turde være ældre end den
nuværende prædikestol fra 1588 (jfr. inventar) og kan tilhore tiden for reformationen 1 4 1 .

KOR

Samtidig med tværskibets ombygning havde man besluttet en ændring af
det romanske kor, og arbejdet hermed var indledt med en forhøjelse af det
vestligste fag, hvor forhøjelsesmurene som en i første omgang sikkert midlertidig foranstaltning afsluttes plant i øst (jfr. fig. 123). Imidlertid forandrede
kirkeledelsen radikalt sit byggeprogram, og i stedet for, hvad der synes at skulle
have været en simpel forhøjelse af den gamle kirkes enskibede kor, formentlig
med bibeholdelse af tværskibets inderste østkapeller, bestemte man sig for at
rejse en helt ny, stor, treskibet korbygning, hvilket betød en betragtelig forøgelse af hele kirken og den mest gennemgribende forandring af dennes karakter og udseende. Af domkirkens nuværende bruttoareal på ca. 3070 m 2 indtager koret en fjerdedel. Ombygningen medførte nedrivning af den oprindelige
teglstenskirkes østende og korsarmenes inderste østkapeller. Stilistisk blev det
nye kor helt forskelligt fra tværskibet; kapitlet må have overdraget entreprisen til en ny bygmester, der opgav det stramme formsprog, som havde bestemt
tværskibets ombygning, og i stedet søgte sit arbejde t i l k n y t t e t høj kirkens
mere pyntelige arkitektur.
Koret er en treskibet hal af samme bredde som langhuset; i forlængelse af
hvert sideskib er anlagt en koromgang, som bag om højaltret forbindes og udvides med en halv sekskant, der springer frem for omgangens østmur. Denne
polygonale korafslutning har en selvstændig gavl, som sammen med spirene på
de højtførte t r a p p e t å r n e i hjørnerne ved korets østmur giver kirkens façade
mod havet en festlig rigdom og en lodret accent af stor arkitektonisk k r a f t
(fig. 165, pl. 6 og 18).
Der kan ikke råde tvivl om, at byggeriet henter sin inspiration og forudsætning i de anselige østudvidelser og korbygninger, som i samme tidehverv blev
føjet til adskillige ældre kirker; eksempler herpå, netop af hallekirketypen og
med et formsprog, der er beslægtet med det århusianske, forefindes syd for
Jylland i de rige handelsbyer ved Østersøen og Vesterhavet 1 4 2 .
Århuskirkens sengotiske østparti, der er næsten fuldstændig bevaret, med
midtskibets højkor afsondret til siderne og bagtil ved skrankemure, er udvendig knap 25 m b r e d t ; det er fire fag langt og måler fra tværskibet til gavlen
ca. 28 m, inklusive polygonen er længden 33 m. Bygningens fagdeling giver
sig på façaderne til kende ved kraftige stræbepiller, på hjørnerne skråtstillede,
der føres op til højde med murkronen; herover afsluttes langmurenes enkelte
fag ligesom polygonens østside med selvstændige gavle.
Ved opførelsen, der er begyndt i øst uden for den gamle kirke, har man i
videst muligt omfang draget n y t t e af den ældre bygnings mure og piller; bevaret murværk træder forholdsvis klart frem, og overgangene mellem gammelt
og nyt lader sig adskillige steder påvise i den nuværende bygning. De to vest-
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Fig. 126. U d s n i t af m u r v æ r k i søndre k o r t å r n (p. 266).
choir tower.

Section of the masonry in the south

lige pillepar går tilbage til det senromanske anlæg. Hver langsides vestligste
fag blev m u r e t oven på en sidemur i det respektive apsiskapel, og trekanten,
som fremstod i hjørnet mellem hver apside og korets midterste stræbepille,
blev udmuret. Den nederste halvdel af den nordre væg i nordre koromgangs
vestende er således et levn af den oprindelige kirke; umiddelbart øst for vægpillen i første fags østside angiver en lodfuge skellet mellem ældre og yngre
murværk. Fugen forløber fra gulvet ca. 7,5 m op, hvorfra en stående fortanding
fortsætter til k n a p 13 m over gulvet; under arbejdet har man her i korets komplicerede sammenbygning med tværskib og nordre apsiskapel foretaget en isoleret afstivning af hensyn til afvikling af nedbrydningen; senere sluttede korets nordmur sig til østfra, og mureren fortsatte i højden. I sammenhæng med

KOR

263

K . d e F . L . 1965

Fig. 127. T r a p p e n i h j ø r n e t mellem koret og nordre korsarm (p. 263). — The stairway in the corner
between the choir and the north transept.

denne situation skal tolkes en ændring i vinduets profilering (jfr. p. 272) og de
ejendommelige trappeforhold i hjørnet mellem kor og nordre korsarm.
I korets nordmur er i tilslutning til den ældre gang i tværskibets murliv (jfr.
p. 167—69) anlagt en muret spindeltrappe (fig. 65 og 127), hvis nederste,
venstredrejede del stopper umotiveret; den øvre, højredrejede del, der k r u m m e r
sig inde i tværskibets samtidigt lukkede hulkelvindue, starter uden sammenhæng med nedre afsnit. Det for passage farlige sted er som sikkerhedsforanstaltning belyst ved ekstrastor åbning i ydervæggen 1 4 3 .
I søndre koromgangs første og andet fag er forholdene lidt anderledes, hvilket delvis kan føres tilbage til den ældre kirke; man udsparede i andet fag en
stor niche, hvis vestre side og den 247 cm brede bund udgjorde façadestræk-
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ninger i forgængerens østkapeller. På grundplanen begynder det nye kor med
nichens østside, umiddelbart ved apsiskapellets nordøsthjørne, og i sammenhæng hermed udelod man en vægpille mellem første og andet fag, mens forhøjelsesmurværket over kapellet ved en kraftig skråning i vægplanet korrigerede det nye kors murflugt for den ældre bygnings skævhed. Samtidig med at
det nye kor blokerede søndre korsarms nordligste vindue, anlagdes i hulkelens
niche en muret trappe, der tilsyneladende umotiveret søger ned fra loftet og
i dag ved tilmuring er lukket i enden (jfr. fig. 128).
Korets mure er opført af tegl under rig anvendelse af ældre granitkvadre (exkurs p. 279—81) og rejser sig på en profileret sokkel af granit (jfr. fig. 31, 2—5).
Adskillige sokkelsten må hidrøre fra de samtidigt nedrevne partier af kirken,
hvorfor der er liere lighedspunkter med østkapellernes granitfod. E f t e r opbygningen falder korsoklen i sektioner, der afspejler afsnit i arbejdsgangen: På
sydsiden forløber en simpel skråkantsokkel, på østsiden inklusive polygonen
samt på nordsiden optræder forskellige variationer af en mere kompliceret
udformning, der har to skråkanter og herimellem en vulst; øverste skråkant
mangler dog på nordre koromgang. Det er således den søndre strækning af
østmuren foruden trappetårnene 1 4 4 og polygonen, der har den rigeste sokkel.
Stræbepillerne har en bindig granitfod, hvor antallet af skifter veksler mellem
eet og fire fra pille til pille.
Teglmurværket er udført af munkesten i munkeforbandt, der på façaderne
med de mange granitsten dog kun har begrænsede arealer, hvor det kan folde
sig ud i regelmæssighed. På sydsiden er stenene over et niveau ved toppen af
stræbepillerne påfaldende mørkere end i den øvrige façade, hvilket utvivlsomt
oplyser, at gavlrækken er muret efter tagværkernes rejsning. Den nederste del
af hvert façadeafsnit mellem stræbepillerne er muret udelukkende af granitkvadre, således at der over soklens øverste led er to eller tre granitskifter bindig med murplanet 1 4 5 . Som en særlig pryd har man på korpolygonens østside
over de profilerede sokkelskifter indmuret tre romanske gravsten, den midterste stående, de to andre liggende (fig. 139 og pl. 18, jfr. gravminder). Over
denne zone er de enkelte granitsten indmurede frit i teglfaçaderne, men dog
ordnede i v a n d r e t t e rækker, der indbyrdes adskilles ved murstenspartier,
hvis højde veksler fra tre til godt en halv snes skifter. De indmurede blokkes
båndvirkning er mest iøjnefaldende på façadernes nedre afsnit, hvor murværket
u b r u d t af vinduer indtager den fulde fagbredde.
De højtførte stræbepiller er på sidefaçaderne skråt afdækket, mens hjørnepillerne afsluttes med sadeltag. De to østligste piller på nordsiden og den
nordre på polygonen er hver på forsiden dekoreret med to 6 cm dybe, 120 cm
høje (12 skifter) og 60 cm brede blændinger, hvis underside er henholdsvis 6,6
og 10,7 m over terræn; de øvrige piller har kun een blænding eller slet ingen.
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Fig. 128. Tilmuret vindue i h j ø r n e t mellem søndre korsarm og koret (p. 264). — Walled-up window
in the corner between the south transept and the choir.

Det iagttages videre, at omgangens hjørneafstivninger, som udmærker sig ved
et afsæt, tillige fremhæves ved et kløverbladsornament af tegl under afsættets
udkragede gesims (fig. 129).
På hver langside er den østligste gavl, ligesom hele faget, bredere end de
øvrige, hvilket har sin årsag i, at bygmesteren for at opnå den rigtige fagbredde
indvendig m å t t e øge façadelængden. De ældste afbildninger af kirken giver
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anledning til at antage, at alle korets gavle oprindelig havde k a m t a k k e r ; med
underside i trekantens forlinie er der i midten af hver gavl en fladbuet, indvendig falset åbning, foruden tre skjoldblændinger, der alle ligesom på tværskibets gavle er skråtstillet med den nedre spids mod heraldisk højre. Det observeres, at de to østligste fag på nordsiden, der i forvejen fremhæves ved
støttepillernes blændinger og arten af de indmurede granitblokke, udmærker
sig ved i stedet for tre at have hver fem blændinger. Der foreligger ikke materiale til en afgørelse af, om disse skjolde oprindeligt har været dekorerede, men
i nyere tid, som allerede fig. 146 viser, har de stået hvidkalkede over for den
røde facade.
Taggavlen på polygonens østside (jfr. fig. 165), der formentlig ligesom langsiderne fra begyndelsen har været prydet med kamtakker, indeholder nederst
en større luge. Øverst er en mindre åbning, der utvivlsomt skulle tjene fil anbringelse af en hejsebom, således at byggematerialer, som der tid efter anden
blev brug for, gennem den store luge let kunne bringes ind på kirkens loft.
Til hver side for lemmen er gavlen dekoreret med et ligearmet kors i kløverbladstegl, og et bånd i samme materiale forløber fire skifter over åbningens
stik. Under bomhullet er en formstenskranset cirkelblænding.
K O R T Å R N E . I hvert af de to hjørner mellem polygonen og korets østmur er et
cylindrisk t r a p p e t å r n ; begge er i deres symmetriske placering ens, med en udvendig diameter på 3,2 m og måler fra terræn til nuværende murkrone lidt
over 30 m, hvilket er noget mere end den oprindelige højde. Det fremgår af kirkens grundplan, at tårnenes omkreds, der fra terræn til korets tagfod er fri på
en trediedel, tangerer kormurenes indvendige sider; i toppen arbejder tårnene
sig fri af korets tagflader og skyder op som hele cylindre.
Adgangen til tårntrapperne er indvendig ad fladbuede åbninger med anslagsfals i polygonmuren nær hjørnet til omgangen (fig. 133). Væggene i de to,
godt to meter brede trappeskakter er muret overvejende af løbere i et nydeligt håndværk, der betjener sig af midtridsede fuger (fig. 126); trinene er to
skifter høje og bæres mellem den halv sten brede spindel og væggen af fladbuer
af liggende kopper. T r a p p e r u m m e t får dagslys gennem smalle, fem skifter høje
glugger i façaden samt ind til koret; heraf flere tilmurede 1 4 6 . Indvendig overdækkes disse åbninger hver med en granitblok 1 4 7 . På hver trappes første
strækning, mellem indgangen og nederste vindue, er placeret fire nicher, antagelig til lys i døgnets mørke timer, hver omkring 50 cm høje, 32 cm brede
og 24—27 cm dybe. Også disse nicher overdækkes med granitsten. Adskillige
nicher hele vejen op til loftet er placeret mellem vinduerne (fig. 130—131).
Umiddelbart over korets hvælv står begge trapper i forbindelse med kirkens
loftrum, og foran åbningerne fører trinkamme op til hvælvets top. Den søndre
åbning er fladbuet overdækket med et halvstensstik, mens den nordre som
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Fig. 129. U d s n i t af korets sydside. — Section of the south side of the choir
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overligger har en 79 cm lang, profileret granitblok (fig. 173,3). Over dette niveau fortsætter trapperne uændret og munder i dag ud i spirenes trækonstruktion.
Begge tårne i deres oprindelige højde med de fint proportionerede lanternespir var i behold indtil 1822, da del nordre spir blæste ned i en storm; herefter
blev begge ændrede (jfr. p. 312). En primær kilde til viden om kortårnenes
ældre udseende er den allerede flere gange omtalte tegning, fig. 146, hvor
det ses, at hvert tårn et stykke over korets tagfod var dekoreret med et omløbende bånd af kløverbladstegl 1 4 8 ; øverst afsluttedes murværket med en
buefrise, der bar gesimsen. Ved den udkragede gesims gjordes tårnets planform
ottekantet, hvilken figur fulgtes i den tømrede afslutning.
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Fig. 130. P a r t i f r a t r a p p e n i søndre k o r t å r n (p. 266). — Part of the stairs in the south choir tower.

Kortårnenes ældre spir kendes tidligst fra afbildninger omkring midten af
af 1600-tallet (fig. 6 og 146, jfr. fig. 96); den høje elegante form, der klart adskiller sig fra jævnaldrende tagryttere på sjællandske hovedkirker som domkirken i Roskilde og Vor Frue og Nikolaj kirker i Kobenhavn, kan være den
oprindelige. Over en lav, konveks og blyhængt underdel rejste sig spirets
gennembrudte stokværk, hvis åbninger øjensynligt var bueformede foroven.
Over denne lanterne, hvor klokkerne hang 1 4 9 , havde hvert spir, der oprindelig
var blyklædt, men 1777 blev belagt med kobber 1 5 0 , muligvis en opskalkning,
som understregede rejsningen. Den forgyldte top bestod af metalkugle med kors,
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Fig. 131. P a r t i fra t r a p p e n i søndre k o r t å r n (p. 266). — Part of the stairs in the south choir tower.

på hvis stamme tinder tværbjælken svingede den ca. een meter høje †kobbervindfløj151, der »forestillede en jomfru eller engel med basun for munden« 1 5 2 .
Korets indre præges af de mange og store vinduer, som yder det høje rum
rigelig og rigtvirkende belysning; alle tre skibe åbner sig mod transeptet i fuld
højde. Otte svære murpiller, hvoraf kun de fire østlige er nyopførte med koret,
adskiller midtskibet fra omgangene. Sideskibene er 4—4,5 m brede, højkoret
det dobbelte heraf; det måler i vest 8,2 m mellem pillerne og vider sig ud østover til k n a p 8,6 m ved altret. Interiøret er karakteriseret ved en puritansk
enkelhed, som skyer praktisk taget enhver dekoration; ved veldisponerede
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Fig. 132. Forskellige enkeltheder 1:10, K d e F L . 1. a-m. K o r v i n d u e r n e s profiler (p. 272). 2. Profiltype
i vestportal, store v e s t v i n d u e og h ø j k i r k e v i n d u e r (p. 233, 244). 3. Vinduesprofiltype i vestkapeller
og nederste skifter i de fire vestre vinduer i højkirkens sydside (p. 224 og 244). 4. Løstliggende ribbesten, måske f r a sideskibshvælv (p. 247). 5. Løstliggende stavværkssten f r a vestkapel (p. 222). —
Various details 1:10: 1. a m. The mouldings of the choir windows. 2. Type of moulding in west portal,
large west window and nave windows. 3. Type of moulding in the windows in the west chapels and
lowest courses in the four west windows on the south side of the nave. 4. Ribbing brick, possibly from
the vaulting of side aisles. 6. Tracery brick from the west chapels.

størrelser, en lykkelig vinduesplacering og smukt gennemført murerarbejde
har bygmesteren undgået det skær af fattigdom, som kunne true et så simpelt
udstyret rum.
De fire med koret samtidige, ottekantede piller, der under gulvniveau har
en kvadratisk fod over markstenssylden, er godt femten meter høje med en
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Fig. 133. Indgangen til nordre kortårns trappe (p. 266). —
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Entrance to the stairs of the north choir tower.
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syv skifter høj skråkantsokkel af tegl; en vulst kranser pillens top ved hvælvets vederlag. Disse tidstypiske 1 5 3 piller tegner utvivlsomt det ideal, som man
ved borthugning af det romanske kors murværk søgte at opnå for korets to
vestlige pillepar, der samtidig blev forhøjet. Pillerne modsvares på langvæggene af een meter brede, en hel sten fremspringende pilastre, der i forening
med pillerne bærer højkorets og omgangenes gjordbuer.
I omgangenes og polygonens vægge er udsparet i alt 13 nicher, overdækket
med et fladbuet halvstensstik 1 5 4 (jfr. fig. 125). Hver niche, hvis bund ligger 114
cm over nuværende gulv 1 5 5 , er 11 skifter høj (til buevederlag), godt 3½ sten
bred og to sten dyb (110 (129 til toppen), 110 og 58 cm).
I hver langmurs næstøstligste fag er en udvendig spidsbuet, dobbeltfalset
døråbning, der udefra giver direkte adgang til koret; den nordre er i dag tilmuret bindig med façaden og står indvendig som en stor, fladbuet niche med bunden 60 cm over gulvet. Murens markstenssyld, der træder frem over gulvet,
går u b r u d t under nichen og vidner om, at kirkegårdens niveau ved korets opførelse lå en del højere end gulvet inde i kirken (jfr. p. 119). Den søndre, 272
cm høje, 164 cm brede dør bruges stadig; den indvendige niche, der er fladbuet ligesom vægnicherne og polygonens trappetårnsindgange, overdækkes
med helstensstik.
Alle korets 13 vinduer er bevarede og i funktion. Af hensyn til apsiskapellerne er vinduerne i langvæggenes to vestlige fag lavere end de øvrige 1 5 6 , men
alle har topbuen, der i en halv stens afstand følger overhvælvingens kappesømme, i samme niveau. I korets østre ende inklusive polygonen, hvor den aftrappede bundsmig ligger ca. 3,7 m over gulvet, har vinduerne den anselige
højde af 14,5 m, hvorfor de med en bredde på 2,7 m i langmurene, 2,6 m i østmuren, virker smalle. Polygonens østvindue er 3,7 m bredt.
Alle vinduer er ens med en halvanden sten bred, ret lysning, der ligesom
åbningerne udvendig afsluttes med en næsten halvrund spidsbue, der på façaderne prydes med fladskifte; indre smig er rundbuet. De fire lave vinduer i vest
er udvendig falset med affasede hjørner; den p. 263 omtalte opførelsessituation
aflæses i nordsidens andet vindue vestfra, hvor de tolv nederste skifter er simpelt falsede, mens hjørnerne herover er faset af. Korets høje vinduer er udvendig muret med profilerede formsten, sammenstillet i varieret rækkefølge af vulster og hulkeler, som på de lange, lodrette stræk uroligt sitrer i lyset. Anvendelsen af samme, kraftige monster k n y t t e r polygonens tre vinduer sammen
over for de øvrige, hvor bygmesteren med to forskellige formsten har opnået
fire variationer (jfr. fig. 132, 1 a—m).
H v e r t fag i højkor og omgang såvel som polygonen overdækkes med et
kuplet, halvstens stjernehvælv af samme type som og i udformningen nært beslægtet med dem i nordre vestkapel og i langhusets midtskib; kapperne hviler
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Fig. 134. H ø j k o r e t s hvælvzone, set f r a vest. — The vaulting of the choir, seen from the west.

af på forlæg i væggene, hvorfor overhvælvingen er samhørende med bygningen.
Vederlagshøjde i koret er den samme som i tværskib og hovedskib. Kalkmalede
våbenskjolde angiver, at hvælvene var helt eller delvis færdige før biskop
Langes død 1482 (jfr. desuden kalkmalerier).
Mellem pillerne er slået spidsbuede, retkantede gjordbuer, hvis bredde svarer til vægpillernes, hvilket igen er lig en side i de ottekantede fripiller 1 5 7 . Omend hvælvzonen ret uformidlet er anbragt oven på pillerne, bevirker overensstemmelsen i dimension, at samhørigheden mellem vægpillerne, de prismatiske
D a n m a r k s kirker, Årliusamt I

18
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søjler og gjordbuerne klart fornemmes. Buen mellem polygonens hvælv og
faget vestfor er blot en ribbe, hvorved den halve sekskant integreres som en
del af omgangen (fig. 135).
Alle hvælvfags halv sten brede ribber udspringer på pillernes overside med
indbyrdes afstand, således at de udfylder vinklerne mellem gjordbuerne; på
væggene derimod, hvor ribberne udgår i hjørnerne ved pilastrene, starter de i
t æ t t e bundter. Denne stråleeffekt er udtalt i polygonens fire hjørner (jfr. fig.
135), hvor vederlaget dekoreres med ældre granitkonsoller af den oksehovedlignende form, som ovenfor er bemærket i anledning af løstliggende eksemplarer
(jfr. fig. 95 og 173,5). Hovedparten af ribberne har tilspidset profil; dog er diagonalribberne i midtskibets tre østlige fag på de øverste stykker retkantet. De to
vestlige fag i søndre koromgang, hvis selvstændighed også på andre måder gør
sig gældende, har udelukkende retkantede ribber (jfr. fig. 189 og kalkmalerier).
På den side, der vender mod korets midte, iagttages på
den næstvestligste søjle i nordsiden et parti med murstensimiterende bemaling 1 5 8
(jfr. fig. 137). Ligesom de tre andre, behuggede piller i koret, har denne efter
ombygningen m å t t e t males for at få en pæn overflade, og noget lignende har
gjort sig gældende andre steder, men derfor behøver kirken ikke at have
været bemalet overalt; pæne partier kan have stået i blank mur. Murværket
umiddelbart over søndre korsarms øvre balkons hvælv synes altid at have
stået ubehandlet. Det er sandsynligt, at kirken i middelalderen indvendig har
stået med røde, delvis bemalede vægge (jfr. p. 336 og kalkmalerier).
VÆGBEHANDLING.

K O R S K R A N K E . L E K T O R I U M . I kølvandet på 1400-tallets tilføjelser og omdannelser fulgte kirkens indretning og den tilhørende iscenesættelse af liturgien.
De bygningsmæssige hovedværker her er skrankemuren i koret, lektoriet foran
dettes vestende samt øvre balkon i nordre korsarm (p. 256). Nært k n y t t e t
til denne aktivitet er den ovenfor p. 104—05 og 159—61 beskrevne løngang
til bispegården, der gjorde det muligt for stiftshyrden uantastet og beskyttet
for vejr og vind at komme fra sin bolig fil kirken.
Sandsynligvis gik man forst i gang i højkoret, hvor de simple, murede skrankesektioner, der på siden mod koromgangen afsluttes med en hulkel, antagelig
har været færdige, da hovedaltret blev opstillet 1479 159 . Skrankemuren skiller korets midtskib fra omgangen; i de vestre fag flugter den med pillernes
m i d t v e n d t e sider og danner bagvæg for kannikestolenes opstilling. I faget foran
altret, hvor der er anbragt falsede åbninger (den nordre ændret, jfr. gravminder) i relation til ydervæggenes døre, er højkorets bredde øget ved at flytte
skrankemurene længere ud. Bag altret, hvor murermester Niels Sørensen i kirkens hovedakse brød en tredie gennemgang 1709 160 , forlober skærmvæggen i
en polygonal form, der spejler bygningens østafslutning og leder koromgangen ud i polygonen. I skrankemuren mod søndre koromgangs vestligste fag
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Fig. 135. H v æ l v e t i h ø j k o r e t s østende. — The vaulting at the east end of the choir.

sidder en 1778 tilmuret 1 6 1 , fladbuet åbning, der har h a f t forbindelse med en
opgang til lektoriet; døråbningen er et gennembrud (jfr. kalkmalerier), men
om denne omstændighed er samhørende med lektoriets opstilling eller blot
vidner om en senere nyindretning i koret, kan ikke længere afgøres 1 6 2 .
Biskop Jens Iversens efterfølgere fuldendte kirkens møblering, blandt hvis
fornemste stykker var et †lektorium163 i korsskæringen foran opgangen til højkoret, opsat af Niels Clausen, hvis våben og årstallet 1508 sad på forsiden mod
langhuset 1 6 4 (i inventarafsnittet beskrives brystningen med træskulpturer og
læsepult). Den primære kilde til viden om det i 1770'erne nedrevne pulpi18*
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Fig. 136. Østre korsskæringspiller og lektoriet, plan 1 :100, tegnet af K d e F L efter Cramers g r a v k o r t
1745, jfr. fig. 150 (p. 276).
East piers of the crossing and the lectorium 1:100, sketched after Cramer's
map 1745, cf. fig. 150.

t u r er Cramers begravelsesplan fra 1745 (fig. 150), hvortil slutter sig enkelte
notitser og skitser samt beskrivelsen hos Hertel, der i sin ungdom havde set
lektoriet, men støtter sin fremstilling bl.a. på udtalelser af Hans Næss (p. 308)
og en ikke nærmere kendt tegning 1 6 5 .
Pulpituret var omtrent ti meter langt og sprang godt tre meter frem for
vestsiden af de østre korsskæringspiller; langsiden mod øst, mellem pillerne,
hvilede vist oprindelig på en mur, der i midten indeholdt den brede indgang
til koret (lig. 136). Vestsiden blev båret af fire søjler, der stod på et ca. 20 cm
hævet podium, hvis udstrækning omtrent svarede til lektoriets 1 6 6 . Søjlerne
havde udhuggede baser og kapitæler, hvis højde hver især androg omkring
30 cm. De cirkulære granitskafter, der hos Hertel meldes marmorerede, målte
godt 21 cm i diameter 1 6 7 og ca. 225 cm i højden 1 6 8 . Ingen steder omtales hvælv,
derimod nævnes svære, pommerske bjælker. Et par huller i den sydøstre korsskæringspille, der kom for dagen under kirkens restaurering i 1920'rne 1 6 9 , må
sættes i forbindelse med lektoriets t ø m m e r k o n s t r u k t i o n : På pillens vestside
var ca. 340 cm over tværskibets gulv, der ved pulpiturets opstilling vel lå en
halv snes centimeter højere end i dag, en rektangulær udhugning på een sten
i bredden og fire skifter i højden. Et lignende hul fandtes på pillens nordside.
Bjælkehullerne angiver foden i pulpiturets snitværks- og figurprydede, forgyldte, godt 90 cm høje brystning, der i midten rummede en fremspringende
læsepult.
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Fig. 137. Udsnit af murstensbemaling på nordsiden af sydøstre korsskæringspille (p. 274). — Section
of the painting on the masonry on the north side of south-east pier at the intersection of transept and nave.

Mellem søjlekapitælerne og hovedbjælken bliver et mellemrum på 30—40
cm, der hvad dekoration angår kan have h a f t buestillinger mellem pillerne, og
i konstruktiv henseende sikkert har været opbygget med stolper bag forsiden;
her sad muligvis nogle af de bevarede træskulpturer (jfr. inventar), hvis placering måske havde lighed med udformningen af det jævnaldrende lektorium i
domkirken i Lübeck, hvor nogle figurer tilskrives Bernt Notke 1 7 0 .
Der kendes kun een opgang til lektoriet, hvor den hellige lektie læstes, og
kordrengene sang under gudstjenesterne; ifølge Hertel II, 3, 369 forbød Christian IV gutterne at blive på balkonen under prædikenen. I tiden før nedtagelsen eksisterede i syd en trappe i forbindelse med den p. 275 nævnte åbning i
korets søndre skrankemur, hvor foran der var en stentrappe over Brobergs
begravelse (nr. 1 på Cramers plan (fig. 150)). Om indretningen oppe på pulpituret savnes underretning 1 7 1 .
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På den ældste, ordentlige gengivelse af kirken (fig. 146) ses på toppen af
søndre korsarms gavl en stang med haneformet † v i n d f l ø j og på korets østgavl
en stang med †kugle og †kors, mens hver gavl på korets søndre langside tilsyneladende krones med en †brandstang. Disse udsmykninger, der meget vel
kan være middelalderlige, og hvoraf nogle vist blev repareret og nyforgyldt
1703 172 samtidig med udbedring af kirkens blytage (p. 293), kendes ikke nærmere og ser ud til at være forsvundet ved ombygningen 1743 (p. 299).

Fig. 138. Bomærker på rundingen øverst
på t r a p p e n i h j ø r n e t mellem nordre korsarm og koret, 1:3. K d e F L (p. 360, n. 143).
Marks at the tap of the stairs in the corner
between the north transept and the choir, 1: 3.
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Fig. 139. U d s n i t af soklen på k o r p o l y g o n e n s østside. — Section of the plinth on the east side of the
choir polygon.

EXKURS
KORETS

GRANITMATERIALE

Flertallet af indmurede granitkvadre er 30 cm høje, enkelte 40 cm; een blok
på sydsiden måles 20 cm høj og 110 cm lang. Størsteparten af stenene er på
den side, der er synlig i façaden, korte og rektangulære, enkelte er nærmest
kvadratiske, og nogle få har en langstrakt form. En optælling af kvadrene i
koret giver et tal af størrelsesordenen 700; næsten alle er ganske regulære og
øjensynlig genanvendte bygningsblokke.
Foruden ordinære kvadre og adskillige kilesten iagttager man på nordsiden
otte vinduesoverliggere; åbningen i syv af disse har en bueradius på 30—35
cm, i den ottende, som sidder i andet fag østfra, er radius 24 cm. Vinduesoverliggerne er placeret med åbningen opad, på nær den i østmuren, som er anbragt
i »rigtig« stilling.

280

ÅRHUS DOMKIRKE

Det er usikkert, om den vinduesoverligger med en bueradius på 30 cm, som
er indmuret i pillen mellem nordre sideskib og Bo's kapel, tidligere har været
placeret i koret. Granitblokkens nuværende anbringelse som åbning for ventilationsskakt til Laurits Ebbesens begravelse går næppe længere tilbage end
til dette gravkammers indretning (jfr. gravminder).
I hver hjørnestræbepille på korpolygonen er ca. 8,5 m over terræn indmuret
en genanvendt, reliefdekoreret kragsten, således at en kortside og størstedelen
af en langside er synlig (pl. 18); ornamentikken og kvadrenes formater angiver,
at begge blokke oprindeligt er samhørende. Stenen på den søndre pille har på
kortsiden (28 x 2 4 cm) en palmet i hjertelignende ramme (fig. 142); på langsiden
( 2 8 x 1 1 8 cm), inden for en rammevulst, et rankeornament, hvis enkelte led
danner en spiral med to snoninger, det hele udgående fra et åbent dyregab
(fig. 140). Stenen på den nordre pille er placeret med oversiden nedad og har på
sin kortside (27 x 3 4 cm), inden for rammen, en løve med snoet manke og loftet
forpote, mens halen snor sig op mellem bagbenene og ender i et slyng over
ryggen (fig. 141); på langsiden, der ligeledes er 27 cm høj, men delvis skjult i
murværket (synlig længde 101 cm), ses en række på fire og en halv, i virkeligheden sikkert fem, palmetter, forbundet og kombineret med hjertelignende
rammer, hvor imellem er liljeagtige blade 1 7 3 . Korbuekragstenene er beslægtet
med dekorerede granitkvadre i det østjyske område og tør ud fra stilistiske
træk dateres til omkring år 1200 174 .
Det er uden videre klart, at anvendelsen af alle disse granitblokke i domkirkens kor har medført en ikke ubetydelig besparelse af teglsten; samtidig er
dog opmuringsarbejdet besværliggjort i nævneværdig grad. Imidlertid har formentlig et ønske hos bygmester og kirkeledelse om at forlene det nye kor med
den særlige virkning, som de indmurede granitsten bibringer façaden, været en
særdeles vægtig bevæggrund. En sådan, overvejende æstetisk motivering for
de spraglede kormure peger ligesom andre træk hen på den nordtyske teglstensgotik som arkitektonisk forudsætning for det århusianske byggeri 1 7 5 .
Imidlertid melder sig spørgsmålet, hvor de mange bygningssten er k o m m e t
fra. På forhånd er det mest nærliggende at tænke sig, at de skulle hidrøre fra
en ældre bygning på stedet, et forhold, som der er eksempler på andre steder
i landet. Men her ved Århus domkirke synes den mulighed at m å t t e udelukkes, idet forgængerens kor antagelig, ligesom den øvrige kirkebygning, var af
tegl, bortset fra soklens få granitskifter.
En nærmere betragtning af granitmaterialets art og mængde giver næring til
den tanke, at man her står over for et landligt gudshus, som — lagt øde af Den
Sorte Død? — m å t t e lade livet, for at dets byggeemne kunne indgå i stiftets
hovedkirke. Af økonomiske og transportmæssige grunde er det mest nærliggende at forestille sig, at den nedbrudte landsbykirke har ligget i Århus' nær-
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K. d e F . L. 1970

Fig. 140. Langside af dekoreret granitkvader, i n d m u r e t i korpolygonens søndre stræbepille. — Long
side of decorated granite ashlar included in the south buttress of the choir polygon.

K. d e F . L. 1970

Fig. 141—142. Til venstre. Kortside af dekoreret g r a n i t k v a d e r , i n d m u r e t i korpolygonens nordre
stræbepille. — L e f t . Short side of decorated granite ashlar included in the north buttress of the choir polygon.
Til højre. Kortside af dekoreret granitkvader, i n d m u r e t i korpolygonens søndre stræbepille. — Right.
Short side of decorcded granite ashlar included in the south buttress of the choir polygon.

meste omegn; men søværts eller ad isdækkede vandløb kan de tunge byggematerialer fragtes fra en lokalitet længere af led, eventuelt uden for stiftet.
700, måske 800 kvadre er den mængde sten, som vil medgå til façademur i
en lille, kullet kirke, f.eks. en af størrelse som kirken i Elev nord for Århus 1 7 6 .
De kilesten, som iagttages forskellige steder i domkirkens kor, kan da tænkes
at hidrøre fra t r i u m f b u e og portaler i en sådan kirke; vinduesoverliggernes oprindelige anvendelse er åbenbar, og der kan næppe være tvivl om, at den profilerede kragsten, som i dag befinder sig i nordre kortårn (fig. 173, 3), har været
anbragt som vederlag i en portal. De omtalte billedkvadre har flere anbringelsesmuligheder, hvor den i koråbningen er mest sandsynlig.
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Domkirkens eftermiddelalderlige historie er beretningen om århundreders
vanskelige k a m p med forfald og dårlig økonomi. I indeværende århundrede er forholdene dog ændret til det bedre, således at kirkens bygningsmæssige tilstand
ved indgangen til 1970'erne endda må karakteriseres som overordentlig god.
Da vesttårnets høje spir på Christian I l l ' s tid m å t t e udskiftes, lykkedes det
kapitlet at opsætte et nyt, der var lige så prægtigt som det gamle; men efter
denne tid var kirkens direktion ikke i stand til at fastholde bygningskomplekset i dets middelalderlige udstrækning.
Som kirkens udbygning indtil reformationen havde fundet sted i århundredernes skiftende stilarter, angiver vedligeholdelseshistorien en fremlæggelse,
omend i specielt regi, af senere tiders vekslende, arkitektoniske strømninger 1 .
Med cirka 100 års mellemrum foranledigede domkirkens tilstand en større
istandsættelse. Ved liere af disse lejligheder tilkaldtes landets betydeligste
arkitekter; men bortset fra Morten Bussert, der personlig tog vare på det nye
spir, endte det dog hver gang med, at folk fra branchens anden række i
praksis kom til at gennemføre arbejdet.
Hver kunstnerisk epoke ydede i en omtolkning af den middelalderlige bygning oftest meget værdifulde bidrag til kirkens fysiognomi. Det ser ud til, at
den af Harsdorff prægede ombygning i 1770'erne betegner monumentets arkitektoniske kulmination i tiden efter reformationen. E n d n u 1822 formåede man
ved fornyelsen af kortårnenes spir at forme de nye, løglignende toppe i en harmonisk og berigende samklang med barokbygningens sluttede blokvirkning.
Kirkens historiserende »restaureringer« 2 i slutningen af forrige århundrede og
i begyndelsen af dette efterlader
trods relative fortjenester — et indtryk af
kunstnerisk armod og svigtende engagement.
Beretningen om domkirkens efterreformatoriske tilskikkelser koncentrerer
sig om de større istandsættelser og ombygninger. P. 291—293 omtales kirkens
spir nummer to, som Morten Bussert lod rejse omkring 1550. P. 293—299 gennemgås det tredie spir og reparationerne, som udførtes efter lynbranden 1642.
P. 299—300 beskrives de ydre ændringer, som bygmester Rieman foretog
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1743. P. 301—311 redegøres for forspillet til og gennemførelsen af istandsættelsen i 1770'erne, hvor arkitekterne Harsdorff, Næss og Zuber var impliceret.
P. 312—313 behandles fornyelsen af kortårnenes spir 1822. P. 315—326 skildres den hovedistandsættelse og ombygning, der under professor Walthers
ledelse iværksattes 1867—71 og 1877—82, og som fortsattes, korrigeredes og
suppleredes af Hack K a m p m a n n og Mogens Clemmensen i de første årtier af
1900-tallet (p. 327—331). Endelig nævnes p. 331—334 enkelte arbejder, som
er foretaget i de seneste år.
Hovedistandsættelserne er milepælene i de små 450 år, som er forløbet siden
reformationen; men årligt, ja månedligt, har der i hele perioden m å t t e t foretages småreparationer og udskiftninger, som vel enkeltvis ikke kan antages at
have ændret væsentligt, men som i tidens løb samlet har været af betydning
for den tilstand, kirkebygningen har i dag. En stor p a r t af disse småarbejder,
fra hen imod år 1700 vel de fleste, har nedfældet sig i kirkens arkivalier. Reparationer af tagenes bly (jfr. p. 337 ff) og vinduernes glas nævnes meget hyppigt.
Undertiden er omfanget eller arten af de tidlige udbedringer og mindre forandringer, der ikke længere med sikkerhed kan lokaliseres, vanskelige at få fat
på ud fra de skriftlige kilder alene. Vedligeholdelsesarbejder af noget omfang
anføres på deres kronologiske plads mellem de større hovedreparationer, hvorved man bl.a. får indtryk af den næsten daglige indsats, som forfaldets bekæmpelse har været.
For domkirken medførte reformationen ikke alene en afgørende formindskelse af de pengemidler, der var til rådighed; indførelsen af den lutherske
kirkeordning betød bl.a. tillige, at kapellerne blev overflødige. Med tiden
lykkedes det at få halvdelen af de selvstændige udbygninger (påfaldende nok
de nordre) afsat til stormandsbegravelser, mens de søndre kapeller, både i
øst og vest, m å t t e finde anvendelse tid efter anden til foreliggende formål
som mødeværelser og materialrum.
I tilknytning til grundplanen fig. 144 gives nedenfor en oversigt over kapellernes skiftende anvendelser og de dertil hørende rumbenævnelser, efterfulgt af
liste med betegnelser for kirkens enkelte afsnit (p. 285—289). Under vedkommende kapeller er indføjet omtale af de mindre rumændringer og bygningsomdannelser, som fulgte af de skiftende anvendelser.
Ifølge det traditionelle redaktionsskema (jfr. p. 11) og for overskuelighedens
skyld er beskrivelsen af visse bygningsområder samlet i systematiske afsnit;
dette gælder gulve (p. 334), vægge (p. 336) og tage (p. 337). Beskrivelsen af andre
dele af kirken kunne have været ordnet på lignende måde, men er placeret i den
almindelige fremstilling af hensyn til sammenhængen og plasticiteten i den
kronologiske redegørelse. Enkelte overlapninger og henvisninger har i denne
skismatiske situation ikke k u n n e t undgås.
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Fig. 144. D o m k i r k e n s g r u n d p l a n m e d tal, der refererer til oversigten over r u m a n v e n d e l s e r og - b e n æ v nelser (p. 285—88). — The groundplan of the cathedral. The numbers refer to a summary of the uses
and names for the various divisions of the cathedral.
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S Y D L I G S T E O S T K A P E L (fig. 144, 1) tilhorer i sin oprindelige skikkelse kirkens
ældste bygningsafsnit fra begyndelsen af 1200-tallet (p. 170) og fungerede i
middelalderen muligvis som skatkammer. E f t e r reformationen benævntes det
sammen med nabokapellet som kapitlet (jfr. sondre apsiskapel). 1653 3 , da
der henstilledes fire nedbrudte stole, og 1664 4 brugtes betegnelsen »det inderste
kapitel«. Brevkammeret, der fra 1645 optræder i periodens arkivalier 3 , er vist
identisk med loftsrummet over begge søndre østkapeller. I denne periode havde
begge etager forholdsvis store vinduer, fig. 146. E f t e r at konventhuset 1692 var
indrettet i søndre vestkapel (p. 288), t j e n t e begge kapeller ved søndre korsarm
som depot- og materialhus, da det ikke lykkedes at få dem afsat som gravbygninger (se nedenfor).
Det er vel efter, at stiftsbiblioteket installeredes i kirken (p. 286), at kapellet
blev aflukket fra apsiskapellet nordfor for at fungere som bisættelseskapel eller
lighus, 1836 benævnt gravkapellet5; 1845 nye døre 6 . E f t e r 1880 t j e n t e bygningen som f y r r u m (p. 326, jfr. lig. 164) og blev 1920 21 istandsat til den
nuværende funktion som præsteværelse (p. 329).
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S ø N D R E A P S I S K A P E L (fig. 144,2), der i sin oprindelige skikkelse tilhører kirkens
ældste bygningsafsnit fra begyndelsen af 1200-tallet (p. 171), t j e n t e i middelalderen formentlig som kapitlets modesal (p. 174). Den l'orste omtale efter reformationen hænger sammen med en mulig nyindretning 1645 3 (jfr. inventarafsnittet). 1 forening med kapellet sydfor kaldtes de to udbygninger ved søndre
korsarm i midten af 1600-tallet kapitlet (fig. 146), og man skelnede mellem det
yderste og det inderste kapitel 7 .
I kapitelhuset, konventhuset eller capitulet, som kunne aflåses fra kirken med
en nøgle, der beroede hos bispen, opsattes 1664 en jernovn, og mureren arbejdede i bygningen 4 , sikkert bl.a. med den skorsten, der ses lystigt rygende på
ovennævnte tegning. Kapitelinstitutionen ophævedes 1666 (p. 71), og umiddelbart efter sin tiltrædelse lod biskop Braem 1692 det søndre vestkapel indrette
til konventhus (p. 288). Jernovnen solgtes til bispen 16963, da magistraten 1.
februar opnåede Christian V's tilladelse til at sælge til begravelser »de to gamle
udbygninger, hvor fordum kapitel og provstemode holdtes« 8 . Det lykkedes imidlertid ikke at få en sådan, for kirken fordelagtig ordning i stand, og efter en
ombygning, hvorved apsiden nedbrødes 1702 (p. 298), benyttedes begge kapeller under eet som materialhus (nævnt første gang 1714 3 ; jfr. Cramers plan
1745, fig. 150 9 ); den ene af materialhusets afdelinger må være identisk med det
1703 omtalte støbehus10 og det 1736 nævnte kalkhus11. E f t e r at nabokapellet
var inddraget til lighus (p. 285), var materialdepotet, hvor der stod allehånde
gammelt skrammel 1 2 og blytækkerredskaber 1 3 , indskrænket til apsiskapellet,
og her forblev det ind til restaureringen i 1870'erne, da apsiden genopførtes (p.
323). Under sidste verdenskrig fungerede kapellet som offentligt tilflugtsrum 1 4 .
N O R D R E A P S I S K A P E L (fig. 144,3), der i sin oprindelige skikkelse tilhørte kirkens
ældste bygningsafsnit fra begyndelsen af 1200-tallet (p. 179), og hvor der i den
katolske tid sikkert var opstillet et eller liere sidealtre, erhvervedes ved fundation 1640 af Christian IV's kansler Chresten Thomesen Sehested, der blev
begravet her efter sin dod 1657; på gavlen anbragtes Sehesteds og Rosenkrantz' våbner samt H . C . T . M . B . K . 1643 (jfr. gravminder). Allerede 1646 benævntes kapellet kanslerens begravelse3, mens Cramer 1745 brugte betegnelsen
Sehesteds begravelse (fig. 150).
1823 installeredes i de nordre østkapeller stiftsbiblioteket, der var stiftet et
par år forud på initiativ af oberstløjtnant J. Høegh-Guldberg 1 5 ; bogsamlingens
opstilling medførte aflukning fra korsarmen med en m u r bag gitteret, mens der
åbnedes en adgang direkte fra kirkegården 1 6 . Vinteren 1863—64 fjernedes bøgerne, der i 1840'rne midlertidig havde været flyttet 1 7 , men nu var »dækket af
skimmel og gennemtrængt af fugtighed fra vand, der sivede ned gennem hvælvingen« 18 . 1837 havde stiftsøvrigheden intet imod, at byens sprøjte for en kort
tid anbragtes i kapellet 1 9 (jfr. p. 121—22), og 1844 billigede direktionen, at
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man her deponerede en samling gipsafstøbninger 2 0 . Før istandsættelsen i
1870'erne (p. 323) anvendtes r u m m e t »som pulterkammer for forskjellige ting,
hvoriblandt nogle rester af stiftsbibliotheket, en defekt mineraliesamling m . m . ;
alt i den største uorden« 21 .
N O R D L I G S T E Ø S T K A P E L (fig. 144,4), der i sin oprindelige skikkelse tilhører kirkens ældste bygningsafsnit fra perioden omkring år 1200 (p. 186), indrettedes
i tiden efter 1637 som gravkapel for Laurits Lindenow med gitterprydet åbning
mod nordre korsarm og udvendigt årstal i murankre (jfr. gravminder). Med
denne benyttelse fik udbygningen sit stadig brugte navn Lindenous kapel eller
begravelse (eksempelvis: Cramers plan 1745, fig. 150, Hertel, Schytte). 1739 blev
kapellet istandsat indvendig (jfr. inventar: mindetavle); fem år senere blev
lemmen i gavlen malet rød 2 2 . I r u m m e t eksisterede en 18 trin høj, muret trappe,
der gav adgang til den nedre balkon i korsarmen 2 3 ; det er usikkert, om den anlagdes efter nedrivningen af t r a p p e t å r n e t på korsarmsgavlen 2 4 (p. 299). 1809
var kapellet hjemfaldent, og efter en nyindretning (jfr. inventar) anvendtes
r u m m e t som bisættelseskapel eller lighus for lig på vej til begravelse i en af
byens to kirker; åbningen mod korsarmen tilmuredes, og en tofløjet dør anbragtes i nordmuren 2 5 . I begge de nordlige østkapeller rykkede stiftsbiblioteket
ind 1823 (p. 286); efter at bøgerne midlertidig var fjernet, afslog stiftsøvrigheden i 1840'rne inspektionens forslag om at indrette kapellet til venteværelse
for dåbsfolk 2 6 , mens der ligesom i nabokapellet 1844 deponeredes en samling
gipsafstøbninger 2 7 . Forud for kirkens restaurering i 1870'erne havde kapellet
ingen bestemt anvendelse 2 8 og brugtes under byggearbejderne vist til materialrum 2 9 . På denne tid fremkom ideen om på ny at indrette Lindenows kapel
til lighus30, hvilket gennemførtes med istandsættelsen 1908 (p. 327). I praksis
benyttes kapellet nu som depotrum.
(fig. 144,5) ved sydsiden af domkirkens store vesttårn opførtes af biskop Jens Iversen Lange som led i kirkens senmiddelalderlige udbygning (p. 223); ved to ensdaterede breve af 24. juli 1477 indstiftede bispen
et kapel og et alter til ære for jomfru Maria, S. Clemens, Johannes døberen,
Maria Magdalene og alle himmeriges herskab. Alteret var viet Vor Frue, men
omtales undertiden som Jerusalems (p. 77). Jens Iversen blev efter sin død
1482 begravet i bygningen, hvor hans gravsten, der senere er flyttet, fandtes
omtrent midt i gulvet (jfr. gravminder).
Ifølge kirkeordinansen af 1542 ansattes ved domkirken en lektor (jfr. p. 70),
der »retsindelig skal kunne prædike og læse den hellige skrift« og holde forelæsninger to gange ugentlig, hvortil der ringedes med de små korklokker 3 1 (jfr.
klokker). Da den 11. lektor i rækken, Oluf Worm, døde (jfr. gravminder), ophævedes embedet ved kongelig resolution af 3. m a j 1743 32 . Lektorens forelæsninger må være holdt i søndre vestkapel, der omkring midten af 1600-tallet
SØNDRE VESTKAPEL
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benævntes lectorium (fig. 146) eller læsestolen33; begge betegnelser kendes tidligst
1625 34 og er vel synonyme med lexenn, der bruges 1646 3 , og læsekammeret, der
optræder i 1680'erne og 1690'erne 3 5 . Der ser ikke ud til at være foretaget væsentlige forandringer i kapellet, der ifølge Hertel 3 6 var delt i to afdelinger, før
biskop Braem 1692 indrettede det til præsternes mødeværelse med arkivafdeling (jfr. inventarafsnittet), benævnt sacellam consultationibus canoniciorum37,
almindeligvis konventhuset38, hvor landemodet afholdtes 3 9 (Cramers plan 1745,
fig. 150; at skelne fra sakristiet i korpolygonen bag hovedalteret (p. 289)); 1702
opsattes Braems epitaf 4 0 (se gravminder). R u m m e t s funktion som mødesal er
bevaret til i dag, mens den ældre betegnelse synodus eller synodalkapellet41 er
fortrængt af det nu gængse landemodesal.
Kapellets øvre etage, der blev nedrevet ved restaureringen i 1770'erne (p.
310), har muligvis været anvendt som arkivrum (jfr. p. 225).
N O R D R E V E S T K A P E L (fig. 144,6) ved foden af kirkens store vesttårn (p. 222)
identificeres med størst sandsynlighed med det kapel, som Bo Mogensen rejste
ifølge f u n d a t s af 26. m a j 1420; til stiftelsen hørte et alter (p. 75), og biskop
Bo og hans efterfølger Ulrik Stygge blev begravet i kapellet. Bo Mogensens
gravsten kendes allerede 1517 (p. 66, jfr. gravminder). 1561 42 påbød Frederik
II at ordne og registrere Bibliotheca ecclesiæ Arhusiensis, og omstændighederne
taler for, at bogsamlingen opbevaredes i Bo's kapel, der første gang 1645 benævnes liberiet43. Ved midten af 1600-tallet er Jacob Abells († 1641) liberi en
almindelig betegnelse og hentyder utvivlsomt til en privat handlende, der havde
koncession på bogsalg 4 4 med opstilling bl.a. i kirkens bibliotek, der lå let tilgængeligt lige inden for hovedportalen mod Storetorv. Kirkens bogsamling
solgtes efter kongelig ordre 1654 45 . Senest ved indretningen af Laurits Ebbesens
begravelse i 1630'rne (jfr. gravminder) blev kapellet afskilret fra nordre sideskib, og i tiden herefter findes det omtalt som materialrum46. Fra 1622 forhandlede kapitlet bl.a. med fru Else Kruse, Jørgen Marsvins enke, om indretning af begravelse i kapellet, hvilket dog ikke blev til noget 4 7 . R u m m e t , der
kunne aliåses fra kirken 4 8 , brugtes fortsat som magasin og arbejdsplads for
håndværkere i kirken 4 9 ; 1698 opsattes en blyovn 5 0 (jfr. p. 286). Kapellet kaldtes
stadig liberiet eller det gamle liberi 51 , en enkelt gang træffes betegnelsen det
gamle
bibliotekskapel52.
1702 erhvervede Sophia Elisabeth Carisius bygningen som gravkapel 5 3 , og
siden har den efter hendes to ægtemænd gået under benævnelsen baron Marselis' begravelse (Cramers plan 1745, fig. 150) eller det Rodsteen-Constantin(borg)ske gravkapel54; også navnet Stadsgaards begravelse kendes 5 5 (jfr. p. 298 og gravminder).
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(fig. 144,7) blev indrettet 1709, ved at polygonen med et
ca. tre meter højt panelværk (se inventar, jfr. gulve, p. 334) blev afskilret fra koromgangen. E f t e r at biskop Braem 1692 havde installeret konventhuset i det
søndre kapel i den lange kirkes vestende (p. 288), og den ældre kapitelbygning
derefter anvendtes som materialrum (p. 286), skabtes dette allukke »for præsternes magelighed . . . . lige midt bag alteret« 5 6 (Cramers plan 1745, fig. 150,
jfr. pl. 4). I den første tid kaldtes r u m m e t præsternes kapel57, men derefter blev
sakristiet den almindelige betegnelse 5 8 , indtil sløjfningen ved kirkens indvendige ombygning i 1870'erne (p. 322). Senere f a n d t r u m m e t sin afløser i det nuværende præsteværelse i sydligste østkapel (p. 285 og 329).
E F T E R R E F O R M A T O R I S K E B E T E G N E L S E R FOR A F S N I T I K I R K E N . Ved siden af de
anførte benævnelser for aflukker og enkeltkapeller inden for bygningskomplekset findes i arkivalierne nu forældede navne for kirkerummets enkelte sektioner; mange af disse betegnelser er umiddelbart forståelige og placeres let, og
her yder den begravelsesprotokol, der k n y t t e r sig til Cramers plan 1745 (fig. 150),
stor hjælp 5 9 . Adskillige u d t r y k lader sig identificere ud fra sammenhængen,
men enkelte kan ikke lokaliseres eller bestemmes med sikkerhed.
Stedsbestemte benævnelser: Den lille kirke eller liden kirke60 er identisk med
et af sideskibene; undertiden skrives de stacket kvinde- eller mandsstole61, hvilket ligesom den lille kvindegang eller den lille karlegang62 betyder henholdsvis
nordre og søndre sideskib. Som betegnelse for midtskibet optræder de lange
stole, den store gang63 eller den brede mellemgang svarende til sidegange for sideskibene 6 4 . Begravelsesprotokollen anfører tværgangen under orgelværket. Tværskibet benævnes (store) korsgang65, korskirken64 (1645: Kaarsskircken3) eller
korset66. Større inventarstykker som døbefonten (i søndre sideskib, se fig. 150,
eksempel p. 294) eller lektoriet (p. 274) bruges ligesom fremtrædende begravelser som stedsangivelser.
Ikke nærmere placeret er armariel67, og den karnaph eller carnappet, der
ophugges 1642 48 og anføres 1670 i forbindelse med blyreparationer på nordre
sideskib; ej heller munkestuen (1646) og munke huelling døren (1652—53) 3 . Muligvis hentyder k a r n a p til en tagkvist, hvoraf der kan have været liere ligesom
de to, der ses på fig. 146. Det er fremdeles usikkert, hvad der 1714 menes med
studerekammeret68. Et håndmaterialhus afskilredes ved portalen i søndre korsarm i slutningen af 1700-tallet 6 9 (pl. 4).
E n d n u i nyeste tid har man kaldt domkirken store kirke til forskel fra Frue
kirke, der var den lille 70 .
SAKRISTIET I KORET

D a n m a r k s kirker, Århus a m t I
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DOMKIRKENS

ANDET

SPIR

Det høje spir, der kronede domkirkens vesttårn og utvivlsomt skal henføres
til Jens Iversens embedsperiode, inden for hvilken det vel ikke tør dateres tidligere end 1460 (jfr. p. 239), var allerede en halv snes år efter reformationen
så bygfældigt, at man frygtede dets fald og de ødelæggelser på kirkebygningen,
der kunne følge deraf. 19. juni 1546 71 beordrede Christian III kapitlet »den at
nedtage og hvis tømmer, bly og anden del, som findes derpå, skal de lade forvare til hjælp at lade bruge til en anden spir, som skal igen opsættes«. Det er antagelig på kongens foranledning, at kapitlet ved nytårstid 1547 72 henvender sig til
Christian I l l ' s foretrukne bygmester, Morten Bussert73, og skriver, »at efterdi
at de er til sinds at nedtage domkirkens spir, at han derfor vil være derhos,
når de ville opsætte en anden spir og dertil være forstander og til hjælp, at det
må gå så meget des bedre for sig«.
Nedtagelsen af det middelalderlige spir har formentlig f u n d e t sted i løbet af
1547. Samtidig med anmodningen til mester Bussert opfordrede kapitlet befalingsmanden på Skanderborg slot, Hans Stygge til Holbækgård, »at fly dem til
deres spirs bygning fem stølther (tylter) tømmer og tre træer« og være dem behjælpelig med materialernes transport til Århus 7 4 .
Mester Morten påtog sig arbejdet, gjorde forberedelser på t å r n e t og lod tømmeret hugge til efter sin plan; da viste det sig, at de materialer eller pengemidler, der stod til rådighed, ikke strakte til. 1548 bad derfor lensmanden,
Peder Ebbesen Galt, kansleren om hos kongen at udvirke hjælp til spirets
bygning; J o h a n Friis, der tidligere havde været betænkt af kapitlet 7 5 og fra
sin tid på Morten Børups skole må have h a f t S. Clemens kirke i levende erindring, har sikkert gjort sit, men tilsyneladende lykkedes det ham ikke at udvirke en kongelig donation til byggeriet. Kapitlet søgte de følgende år at skaffe
kapital ved pantsætning af jordegods 7 6 , og yderligere foreslog man at gøre
spiret mindre og dermed billigere. Dette affødte en skrivelse til mester Morten
i København, hvor kancellisekretær Jesper Brochmand, der beklædte embedet
som domkirkens ærkedegn, fungerede som kirkens talsmand. I et brev fra
efteråret 1550 77 til kapitlet i Århus refererede Brochmand, at han ikke havde
været i byen, da Bussert fik skrivelsen fra kapitlet, og at Bussert selv var gået
til kongen, »og sagde Mester Morten for mig, at det befaldet hans Naade aldeles
intet, at Tømmeret til Spiren skulde nu anderledes forhugges og gøres anderledes, end som det nu gjort er, men vil endelig at det skal opsættes saa højt
og efter den samme F a n d t s u n n [façon], som det nu er hugget tilsammen og er
Fig. 145. Axonometrisk rekonstruktionsskitse af domkirkens y d r e efter det store spirs fornyelse 1551.
1 :(500. K d e F L (p. 291 - 93).
- Axonometic sketch for the reconstruction of the exterior of the cathedral
after the large spire had been renewed 1551.
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beordnet. Jeg formærker vel, at Mester Morten er endelig forstyret derpaa, at
den skal blive saa, om hun ellers skal over Ende, og saa siger han, at det staar
ikke nu anderledes til at hugges, thi at Tømmeret er haardt som Horn at hugge
udi, efterdi det har ligget saa længe tilhugget. Han siger, at det skal ikke tage
mere Bly, end som det var paa Spiren tilforn. Og dersom der fattes mere Bly,
da mener han, at man faar vel Raad endnu til en Landsbykirke eller to at lade
bryde neder, om Behov gøres. Og siger han, at han vil befæste og bebinde
Spiren inden udi Taarnet, saa at Muren skal ingen Tynge eller Besværing have
af Spiren. Og efterdi at Muren har saa længe standen, som er muret op mellem
Gavlene, da er han tør nok og duer vel at bygge paa, og er end Limbaanden
gangen løs af Regn og Vædske, da siger han, at man skal lade bestille to eller
tre Læster af den skaanske graa Kalk og lade den vel arbejdes og lade stryge
alle Limbaandene uden til dermed, så holdes Muren vel fast og vorder intet at
skade. Summa S u m m a r u m : Skal Spiren op igen, da skal hun blive, som hun
er sammenhuggen.
Og troer jeg ikke andet, end naar Kongl. Majest. ser eller forfarer, at man
tager det alvorlig faare, at H a n s Naade jo vil hjælpe der ydermere til, saa at
det tager en god Fremgang«.
Sluttelig anfører Jesper Brochmand, at han har skånsk kalk til rådighed, og
at en århusiansk skude kan få det med, hvis kapitlet bestemmer sig for mester
Mortens fremgangsmåde.
Muligvis allerede i den følgende sommer 7 8 kom spiret op, og 2. december 1552
fik kapitlet kongelig befaling om at betale Morten Bussert for hans umage 7 9 .
Den tidlige renæssances bidrag til udsmykningen af Århus domkirke ødelagdes ved brand efter lynnedslag knap 100 år efter opførelsen (jfr. p. 293);
vort kendskab til Morten Busserts spir beror da dels på bemærkninger i de
citerede breve, særlig Jesper Brochmands redegørelse til kapitlet 1550, dels på
gengivelsen på byprospektet fig. 6, omend det blot er hovedtræk i udformningen, der fremgår af disse kilder.
Det ser ud til, at forbruget af bly til tækning af det nye og det gamle spir
har været nogenlunde det samme, hvorfor man — da Busserts skabelon øjensynlig var smallere end den oprindelige — må formode, at det nye spir var
noget højere end det foregående. Ældre forfattere 8 0 angiver tårnets samlede
højde til 300 eller 340 alen, svarende til ca. 200 m, hvilket ikke kan være rigtigt. Foreligger der imidlertid en fejlskrivning med alen i stedet for fod, og
antages den mindste opgivelse, fås en samlet højde på op imod 90 m, hvilket med
en t å r n h ø j d e på k n a p 40 m giver et spir omkring 50 m højt, utvivlsomt inklusive
kuglen og den haneformede vindfløj af kobber 8 1 .
Samhørende med den slanke kontur, hvis tømmerkonstruktion fæstedes
»inden udi Taarnet, saa at Muren skal ingen Tynge eller Besværing have af
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Spiren«, foretog mester Morten sin mest radikale ændring af den eksisterende
bygnings øvre parti ved mellem gavlene — som det fremgår af Brochmands
brev — at opmure udfyldninger, som ved hjælp af skrå hjørneafskæringer
frembragte den ottekantede murkrone, der gengives på billedet fig. 6, og efter
spirets fald 1642 bevaredes lige til ombygningen i 1870'erne 8 2 (jfr. p. 323).
Rester af de indvendige, udkragede hjørnemuringer er bevaret ved oversiden
af klokkestokværket (pl. 11, jfr. Nebelongs opmåling, pl. 9).

R E P A R A T I O N E R 1640 — 7 0 O G D O M K I R K E N S T R E D I E S P I R

F r a første del af 1600-tallet foreligger efterretninger om syn på t å r n e t ; 1625
gennemgik tømmermester Morten Teÿlgaard (eller Tegeler 83 ) spirets trækonstruktion og bjælkerne og påpegede mange mangler og ødelæggelser. Ligesom
ved tidligere syn — 1614 nævnes Anders stenhugger — var der adskillige utætheder i blyet. 1632 ansattes blytækker Christen Jespersen til at have fast opsyn
med kirkens tage og tømmer 3 4 . Det fremgår af et missive 163 4 84 med mange
klagepunkter over domkirkens regnskabsførelse og økonomiske dispositioner
(jfr. p. 71), at borgerskabet stødte sig på, at der 1625 på een gang var anvendt
stor bekostning på kirken, nemlig 1440 rdl. Om pengene delvis — efter det
ovennævnte syn — er kommet spiret, eventuelt andre afsnit af bygningen, til
gode, ses ikke. Før tegningen fig. 146 blev udført efter midten af århundredet,
var korets k a m t a k k e r forsvundet.
Imidlertid hjemsøgtes domkirken af en alvorlig ulykke den 24. m a j 1642 om
formiddagen, da lynet under et hæftigt uvejr slog ned i spiret og a n t æ n d t e
tømmerværket. Da man opdagede branden, havde ilden allerede så godt fat,
at spiret ikke stod til at redde; brændende tømmerstykker og smeltet bly
regnede ned over kirkens bygninger, særlig i vestenden, og forårsagede nye
brande. Ved en utrættelig indsats fra redningsmandskabet, hvor samtiden
fremhævede ritmester Jochim von Dibbern og hans ryttere, lykkedes det at
hindre ilden i at brede sig, således at kun tårnets træværk og spiret blev luernes
bytte 8 5 . E f t e r at have udredet mindre beløb til redskaber og karle, som i anledning af branden havde arbejdet i tårnet, stod kapitlet midt under svenskekrigenes vanskeligheder med den krævende opgave at istandsætte kirken og
om muligt forsyne t å r n e t med et nyt spir. Mest påtrængende foruden nødafdækning af t å r n e t 4 8 v a r fremskaffelse af nye klokker. Med det formål indrettedes i skolen et støberi (jfr. p. 106), hvor der i løbet af sommeren fremstilledes et antal klokker, som med betydeligt besvær hejstes på plads i t å r n e t ;
læseklokken, der havde hængt i koret og derfor overlevet branden, flyttedes
samtidig hen i vesttårnet 8 6 (jfr. klokker).
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Kirkens økonomi tillod ikke foreløbig at smykke t å r n e t med et stort spir,
og derfor gav Christian IV den 29. april 1643 kapitlet tilladelse til en midlertidig lukning 8 7 . Samme sommer sluttedes k o n t r a k t med bemeldte tømmermester Morten om et »dexel« til 130 rdl., medens mureren Anders Pedersøn
allerede i m a j havde fortinget med biskoppen og M. Paasche om reparation af
tårntrappen48.
I de følgende år anskaffedes materialer og udførtes med energi og hurtighed
de mange reparationer, som branden havde nødvendiggjort; samtidig benyttede man lejligheden til at foretage en almindelig istandsættelse af bygningen
inklusive en indvendig hvidtning; under arbejdet fremkom den kalkmalede
krone i søndre korsarm og v a k t e stor opmærksomhed (jfr. kalkmalerier; desuden kirkegårdsmurens og ristenes udbedring i samme periode, p. 116). Blandt
materialeleverancerne nævnes Hesselagersten (sandsynligvis mursten fra et
teglværk i Hasselager vest for Århus) og norsk kalk, foruden kalk, der indkøbtes hos Jacob Abells (jfr. p. 288) bror, sognepræsten i Mariager, og med
skude sejledes til Århus 3 ; Jørgen grydestøber var i længere tid beskæftiget med
af asken at udvaske bly, der ved branden v a r smeltet og havde lagt sig i hvælvlommer og andre hulheder 8 8 .
Tårnkapellernes og skibets hvælvinger, tagværker og blytage 8 9 blev sat i
stand ligesom alle kirkens vinduer og portaler; hvælvene nærmest t å r n e t var
mest medtagne, nedstyrtet tømmer havde særlig ødelagt det »over dåben« i
søndre sideskib (jfr. p. 247), men det lykkedes Anders m u r m a n d med jernkiler
at drive hvælvet til rette; Rasmus t ø m m e r m a n d fra Mejlgade fornyede kirkens
trækbånd, »Spændtræerne«, med »Buckhoffder« og »Opstender«. Et n y t orgel
var installeret allerede 1645 (jfr. orgel), og det er formentlig efter denne tid, at
sydsidens vestligste højkirkevindue tilmuredes (jfr. fig. 108).
I tårnet blev murværk og hvælvinger eftergået og repareret, begge trapper
bragtes i orden, mens der i tilslutning til den nordre anlagdes en opgang til
orglet 3 ; der indlagdes nye bjælkelag med lofter og gulve samt forankringer af
murene 8 9 , i glamhullerne placeredes foreløbig træbrystninger 4 8 , og en ny klokkestol blev sat op. Anders m u r m a n d og Christen Horsens indmurede svære bjælker i murkronen til fæsteise af dækslet. 1647—48 havde Søren smed gjort et
nyt †sejerværk og hertil leverede mureren et lod. Snedker Willum stod i bispegården og forfærdigede af egetræ en ny solskive med kobberviser, som med
besvær hejstes op og ved hjælp af jernankre fastgjordes på tårnets façade mod
Storetorv, hvorefter Frederich stafferede den, og kirkens t u t o r Svend Hansen
Arboe (jfr. inventar, gravminder) over urskiven lod opsætte en krone 3 . Nogle
år senere tømredes et aflukket kammer med vinduer til urværket, der samtidig
undergik forandringer 9 0 (jfr. p. 314).
Som den synlige afslutning på reparationsarbejderne rejstes 1650 tårnets tag,
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Fig. 146. D o m k i r k e n s sydside ved m i d t e n af 1600-tallet. F a r v e l a g t p e n n e t e g n i n g , sign
ndorph,
i n d s a t i R h u m a n n II. Kgl. Bibi. A. L e c t o r i u m , B B . C a p i t u l u m . — The cathedral's south side about
the middle of the 17th century. Colour-washed pen and ink. Royal Library, Copenhagen.

der i periodens fyldige regnskabsbog gennemgående benævntes »degselet«, enkelte gange »spiret«. E f t e r at et syn af Anders Thomesøn og Jens Søffrenssøn
1. marts havde foranlediget en styrkelse af tømmerværket med otte stykker
18 alen lange bjælker, begyndte Jens Christensen blytækningen den 12. juli;
senest opsatte Søren smed †fløjstangen med knop og en †vejrhane, der var fremstillet delvis af kobber fra forgængeren. En storm i august samme år fældede
stangen, men den blev i lidt ændret skikkelse sat op igen. En februarstorm
1663 blæste atter vindfløjen ned, hvorefter Anders Ottsen udførte en ny og
større hane, Otte smed lavede en stang, og Claus maler forgyldte både knoppen og hanen 3 .
Tårnets tredie spir, der sammen med klokkeværket havde kostet op imod
1300 rdl. 3 , gengives på tegningen fig. 146, der henføres til 1660'erne. Det fremgår heraf, at det lave, ottekantede, pyramideformede spir, der over de ældre
hjørneafskæringer (jfr. p. 293) k r a f t f u l d t afsluttede og fremhævede tårnets
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Fig. 147. Axonometrisk rekonstruktionsskitse af domkirkens ydre omkring år 1700, efter nedrivning af ostkapellernes apsider, 1:600. K d e F L .
Axonometric sketch for the reconstruction of the exterior of the cathedral
c. 1700, after the apses of the east chapels had been demolished.
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tunge murmasser, er et værk af den modne renæssance i Christian IV's sidste
år 9 1 . Spiret nyudførtes i en strammere skikkelse 1775—77 (jfr. p. 310), hvorefter det fejlagtigt fik betegnelsen Zubers h æ t t e ; før nedrivningen i 1870'erne
(jfr. p. 323) gik pyramiden under øgenavnet »kaffekandelåget« 92 .
Reparationerne på t å r n e t i 1640'rne havde overvejende taget sigte på det
indvendige, og der manglede stadig en istandsættelse af façaderne, hvor det
sydvestre hjørne truede med at falde ned. I anledning heraf akkorderede kapitlet den 23. september 1663 med »ærlig, forstandig og konstig mand« Peter
Rasmussen, murermester i København (jfr. p. 111), om reparationer således,
at arbejdet skulle udføres næstfølgende forår; der opstod imidlertid problemer
og indledtes forhandlinger og korrespondancer med Peter Rasmussen, hvorefter der den 15. juni 1664 afsluttedes en ny k o n t r a k t om grundig udbedring
af tårnets murværk indbefattende opmuring af piller i glamhullerne; arbejdet
skulle først udføres 1666. Til trods for nye vanskeligheder og drøftelser, der bl. a.
angik materialeindkøbene og sikkert delvis hang sammen med den store afstand og dårlige kommunikation mellem bygherre og entreprenør, kom arbejdet i gang 2. m a j 1666 og gennemførtes i løbet af sommeren 9 3 . E f t e r at mureren
den 24. september havde modtaget sin betaling og kvitteret for 810 rdl., henstillede han, at der lagdes bly eller kobber i de reparerede glamhuller, hvilket
Jens Klokker påtog sig at udføre 4 .

BYGGEARBEJDER

OG

REPARATIONER

1670 — 1740

1692 indrettedes det søndre vestkapel til konventhus (p. 287, jfr. inventar) og
senest ved denne lejlighed blev r u m m e t ved tilmuring af arkaderne mod våbenhus 9 4 og sideskib afskilret fra kirken; sidstnævnte sted anbragtes en dør i udskåret indfatning, foroven afsluttet med Christian V's navnetræk og krone og
indskriften Synodus Arhusiensis Anno 1692 95 .
Ved et syn 1688 karakteriseredes »kirkens mur i sig selv udvendig [som]
temmelig vel vedligeholdt overalt«, mens der noteredes revner på begge sider
solskiven 3 4 . Et par år senere taltes imidlertid om bygningens brøstfældighed,
og direktionen søgte udveje for midler til istandsættelse, hvilket bl.a. resulterede i en kongelig tilladelse 1694 til overførelse af 1000 rdl. fra S. Olai formue 9 6 .
Århus magistrat overtog 1. februar samme år domkirkeinspektionen (p. 71)
og anskaffede 1697 materialer med henblik på en større reparation 9 7 . Fra århundredets sidste år er bevaret adskillige regnskabsbilag 9 8 , der vidner om
vedligeholdelsesarbejder af ikke ubetydeligt omfang, først og fremmest blev
tagværker og blyafdækninger udbedret. Blyet på begge sideskibe og vestkapeller
fornyedes; nordre vestkapel havde en overgang delvis tegltag 9 9 (jfr. p. 337f).
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Af større betydning var østkapellernes ombygning, efter at konventsalen 1692
var flyttet til søndre vestkapel (p. 286). 1696 solgtes det gamle kapitels jernovn
til bisp Braem 3 , og man søgte forgæves at afsætte de ledige bygninger til begravelser 1 0 0 . I stedet indrettedes rummene til kirkens material hus, hvilket afstedkom en del ombygning: Tage og tagværker på »de tuende gamle Capeler
Ved Bischopens« blev a f b r u d t »og Igen med nye Tømmer Verch« opsat 9 8 , og taget
tækkedes med tegl 6 8 . 1702 nedbrækkedes det større kapels »uanselige runddel«, »det stykke mur, der stod uden for det gamle kapitel« 101 , dvs. apsiden
(formentlig fjernedes den nordre apsis i samme periode); herefter opførte
Niels Sørensen og Hans Christopher Weis en ny m u r og satte en dør i 1 0 2 ,
antagelig den dør i østvæggen, der vises på Cramers grundplan af kirken (fig.
150). Senest på denne tid blev kapellerne, der allerede i kapiteltiden havde
k u n n e t aflåses 1 0 3 , med en m u r aflukket fra kirkerummet, og formentlig er gennembrydning af en nu tilmuret døråbning mellem tværskibet og det sydligste
kapel foretaget ved samme lejlighed 1 0 4 . Også kapellernes fælles halvtag synes
at skrive sig fra disse år.
En m u r e t trappe, der i vestenden af søndre apsiskapel førte op til loftet 1 0 5
(pl. 4), og hvis tilhørende, nu tilmurede gennembrydning ses under hvælvet
på sydvæggen i kapellets vestre fag, kan måske henføres til denne periode, mens
det hvælvspor, der synes at kunne aflæses af opmålingen fig. 160, formentlig
hører sammen med kapellernes ældre funktion som kapitelbygning.
Nordre vestkapel, der senest efter opbygningen af Laurids Ebbesens begravelse i 1630'rne (jfr. gravminder) var adskilt fra nordre sideskib, solgtes 1702
af magistraten med stiftsøvrighedens samtykke til friherreinde Sophia Elisabeth Carisius med ret til der at lade udføre begravelser og andre indretninger,
som hun f a n d t for godt; dispositionen medførte bl.a. flytning af adgangen til
orglet 1 0 6 . Af hensyn til opmuring af en hvælvet gravkælder hævedes kapellets
gulv og belagdes med de stadig bevarede fliser af sort og hvid marmor. Arkaden
i t å r n r u m m e t blev udstyret med en sandstensindfatning (pl. 9; istandsat
1880 107 ), og 1704 opstillede Thomas Quellinus et marmorepitafium over fru
Carisius og hendes to mænd (fig. 92); ved denne lejlighed blev kapellets nordvindue tilmuret 1 0 8 . 1776 nævnes 3 4 , at stamhusets våben fandtes både ude og
inde (jfr. p. 288 og gravminder).
I begyndelsen af 1700-tallet underkastedes kirken en større istandsættelse,
der særligt tog sigte på tagværker og tage (jfr. p. 337ff). Arbejdet udførtes af
»kirkebøgger« eller »bøgmester« Søren Hansen, der bl.a. på begge korets sider
udbedrede »archerne« 109 . 1705 fik det nyindrettede konventhus nyt blytag 3 ,
og om sommeren 1706 udbedrede blytækker Søren Hansen med to svende »die
liere Pönter paa Tornet«; det følgende år kom turen til spiret og vindfløjen 6 8 . Kortårnene blev grundig istandsat 1710—11 110 . 1719 var glamhullernes
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murværk m ø r t ; bræddelaget under blyet og andet træværk i vesttårnet forrådnet, hvorefter reparationer udførtes af Søren Jensen, der også arbejdede
ved korets østgavl og muligvis udskiftede tagsten med bly på t r a p p e t å r n e t på
nordre korsarm 6 8 . Forskellige ikke nærmere beskrevne istandsættelser af murene, hvortil indkøbtes 2500 store mursten, udfortes 1726—29, da kleinsmeden
H a n s Nielsen fremstillede syv »krysankre« 1 1 1 .1730 indrettedes vindfang af panelværk ved søndre og nordre portal, og den vestre kirkedør blev anstrøget med
rød oliefarve, mens listerne maledes hvide 2 2 . E f t e r en storm 1737 anvendtes et
større beløb på reparation af spiret inklusive kugle og vindfløj, og tillige f a n d t
omfattende glarmesterarbejder sted i de følgende år 1 1 2 . I spirets forgyldte
kugle, der målte tre alen i omkreds, lagdes i en blykapsel et digt om begivenheden, forfattet af stiftprovst Nannestad og skrevet på pergament 1 1 3 .

RESTAURERING

OG

BYGNINGSÆNDRINGER

1743-1744

Hidtil har man almindeligt, bl.a. med hjemmel i Herteis beskrivelse, placeret
en større istandsættelse af domkirken i året 1747; arkivalierne godtgør imidlertid, at arbejdet f a n d t sted fire år tidligere, og fornylig har N. J. Israelsen yderligere påvist, at det kunstneriske ansvar for de ret betydningsfulde forandringer, der dengang blev foretaget, tilhører den indvandrede tysker, murermester
Nicolaus Hinrich Rieman (†1759), d e r i Skive havde oparbejdet en entreprenørvirksomhed, som omspandt det meste af Jylland 1 1 4 .
Domkirkens værge i 1740'rne var farver Henrich Jensen Feilberg (jfr. gravminder), som øjensynlig havde sine egne meninger om, hvordan bygningen ved
nogle velvalgte indgreb og tilføjelser kunne moderniseres i det ydre på den
måde, »hvilket nu er brugeligt«. Den 2. m a j 1742 skrev han k o n t r a k t med Rieman om det følgende år at istandsætte kirkens mure udvendig overalt, hvor
det var p å k r æ v e t ; desuden omfattede entreprisen opmuring af svungne gavlkamme med dekorationer samt tre nye portaler. Endelig bestemtes, mens arbejdet stod på, at t r a p p e t å r n e t ved nordre korsarms gavl (jfr. p. 163) skulle
nedrives, hvorved tværskibets nordre ende ville »blive regulær med den søndre«,
som Feilberg u d t r y k t e sig 115 .
I marts 1743 indledte Rieman og hans svende ombygningen med materialer,
der var indkøbt af kirken; næstfølgende oktober stod resultatet færdigt, mens
udgifterne havde beløbet sig til godt 3300 rdl.
Hovedtrækkene i bygningens udseende efter foryngelseskuren fremgår af den
ikke ganske pålidelige tegning fig. 148, der tilhører skolemester Cramers kirkebeskrivelse. Mest afgørende for det nye fysiognomi med hvidtede vindueslysninger var vel de »udsveifede«, blylagte gavle med »Snerkler« 116 (jfr. p. 310), der
på vestkapellerne og tværskibet havde afløst de gotiske, teglhængte k a m t a k k e r .
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Fig. 148. Domkirkens sydside, farvelagt pennetegning ca. 1750, vist af Cramer. Søndre vestkapel
mangler sin overetage. Statsbiblioteket. — South side of cathedral, colour-washed pen and ink drawing
c. 1750. Slate Library, Århus.

Til gavlombygningen sluttede sig forandring af kirkens tre hovedportaler (fig. 9,
148 og 149; pl. 5, 7 og 8, jfr. p. 152ff), der i forskellig størrelse, afhængig af
den ældre tilstand, alle blev udstyret med pilasterbårne frontoner med forkrøppet gesimsværk i provinsbarokkens tunge form. Frontonen på vestportalen
var segmentformet med en kvadratisk blænding, mens begge korsarmsportalerne havde trekantgavle, den nordre med ellipseformet blænding. At dømme
efter tegningen hos Cramer var tværskibets sydgavl ikke et mesterværk, men
hele formsproget er karakteristisk for meget af periodens jyske, tyskinspirerede
byggeri og kendes fra andre af Riemans arbejder.

Fig. 149. Nordre k o r s a r m s portal, som den så ud i perioden 1744 til 1879, 1:50. Usigneret opmåling
f r a 1870'erne i NM. — The north portad of the transept as it was 1744—1879.

ISTANDSÆTTELSE

I

1770'ERNE

Forløbet af denne restaureringssag, som samlet strakte sig over mere end et
årti og affødte en svulmende korrespondance 1 1 7 , blev allerede meddelt offentligheden af Hertel 1 1 8 ; historiens hovedpunkter er senere refereret af Frederik
Weilbach i bogen om Architekten C. F. Harsdorff, 1928, p. 80—83, og senest
berørt i K n u d Voss' redegørelse 1966 for
Bygningsadministrationen
i Danmark
119
under Enevælden .
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Domkirkens tilstand var ved midten af 1700-tallet, særlig for tagværkernes
vedkommende, så dårlig, at inspektionsmyndigheden, dvs. Århus' magistrat
forestået af den »indsigtsfulde, virksomme og raske« borgmester F. C. Gleerup 1 2 0 , f a n d t en reparation højst påkrævet. Første skridt i sagen var besigtigelse af bygningerne ved den lokale entreprenør Johan Bardewich121, der 20.
november 1768 anslog udgifterne ved en istandsættelse til godt 9000 rdl. 5 5 .
Med en gæld på k n a p 1300 rdl. var kirkens økonomi på dette tidspunkt
anstrengt, hvorfor magistraten i sin indstilling af 3. december samme år til
stiftsøvrigheden 3 4 foreslog salg af kirkegods foruden kollekter og lotterier som
udveje til at skaffe midler til reparation af »denne overmaade Vitløftige Kirke«.
Ved åbent brev af 3. november 1769 tillod Christian VII, for at »denne Ældgamle og Brøstfældige men tillige u-formuende Kirke ikke aldeeles skulle forfalde og vorde ruineret«, ombæring af kollekter overalt i D a n m a r k og Norge,
desuden skulle hver kirke i begge lande årligt i tre år bidrage med een rigsdaler 1 2 2 . Ifølge en opgørelse 1777 indbragte indsamlingerne etc. 10788 rdl.
3 mk. 14 sk. 1 2 3 .
Sagens indledende faser ligger ikke klart belyst, men for magistraten var det
hele tiden magtpåliggende, at arbejdet udførtes af byens egne håndværkere
samtidig med, at alle bestræbelser blev udfoldet for at holde udgifterne nede;
herunder lod man atter foretage besigtigelser 124 og indhentede udtalelser fra
københavnske håndværksmestre, der dog bekræftede deres århusianske kollegers
vurdering 5 5 . I almindelighed f a n d t inspektionens synspunkter, der bl.a. fremførtes af kirkeværgen Frans Hinrichsen Kruuse, genklang hos stiftsøvrigheden,
der var første led på korrespondancens vej til centraladministrationens kontorer i København.
Kirkens direktører i hele restaureringsperioden var stiftsbefalingsmand Poul
Rosenørn og biskop P. M. Bildsøe. Intet tyder på, at kammerherre, geheimeråd Rosenørn til K a t h o l m 1 2 5 (1711—90, a m t m a n d 1763—80) havde forståelse
for bygningskunst, endsige for domkirkens komplicerede problemstilling; han
gjorde sig gerne til talsmand for inspektionens undertiden smålige synspunkter.
Det fremgår imidlertid, at han havde afgørende indflydelse på, at C. J. Zuber
blev foretrukket som tilsynsførende ved arbejdets gennemførelse 1 2 6 . Poul Bildsøe 1 2 7 (1710—77, bisp 1764—77) kunne i indstillinger afgive dissens, når han
kom i tvivl om, hvorvidt et forslag var til kirkens bedste 1 2 8 , men ofte skød han
afgørelser over fil a m t m a n d e n , idet han erklærede ikke at være kyndig i bygningssager 3 4 .
Magistraten foreslog 19. april 1770 34 , at man for at få grundlag for vurdering
af de lokale håndværkeres duelighed lod dem begynde med materialhuset, dvs.
søndre østkapeller (p. 285—86), som var meget forfaldne. Byens autoriteter
t æ n k t e sig tillige, at hele arbejdet til sin tid kunne udføres på akkord.
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Første gang den nyligt oprettede overbygningsdirektion udtalte sig i domkirkesagen, 23. april 1772 129 , ytrede man betænkelighed ved de lokale planer og
tilrådede, at kirken selv købte materialer og derpå udleverede dem til håndværkerne. Der burde sluttes akkorder om de reparationer, som klart kunne
konstateres, mens brøstfældigheder, som fandtes indvendig i murene eller
grundvoldene, burde »forfærdiges i Dag Løn«.
Direktionen, der ifølge sin instruks af 9. september 1771 130 skulle være rådgivende ved offentlige byggeforetagender, tilføjede i brevet, at »til Opsigt over
Arbeydet og Haandværkerne, som og tilligemed Kirkens Forstandere at slutte
de fornødne Contracter og at betinge Priserne for Materialer og Arbejdslønnen« anbefalede man en byggekyndig mand og foreslog arkitekten lians Næss,
der var informator ved det Kongelige Konst Academie. For kirkens regning
skulle Næss (1723—95), der ved samme tid forgæves søgte at blive bygmester
for Århus og Ribe stifter 1 3 1 , foretage en undersøgelse, opstille et restaureringsprogram med overslag og siden have opsyn med arbejdet.
På den tid sad i overbygningsdirektionen k o m m a n d ø r k a p t a j n Kaas, justitsråd Agerskov, ingeniørkaptajn Peymann, overvej inspektør Marmillod og hofbygmester Harsdorff; alene af domkirkesagen fremgår, at professor H a r s d o r f f
(1735 —99) var forsamlingens dominerende medlem, der tegnede direktionens
kunstpolitiske linie. I første omgang udviklede sagen sig efter Harsdorffs
hoved; Næss rejste til Århus, hvor han opholdt sig godt to måneder i eftersommeren 1772 34 . I oktober orienterede han kirkedirektionen om omfanget af
istandsættelsen, som han antog ville strække sig over tre år; tillige mente han,
at håndværkerne m å t t e hentes i København. Som overbygningsdirektionens
forslag, omhyggeligt gennemtænkt og opstillet i de enkelte arbejdsposter med
tilhørende materialeforbrug, oversendtes Næss' restaureringsprogram inklusive
tegninger 1 3 2 i december samme år, med udgifterne anslået til godt 14350 rdl. 1 2 9
J a n u a r 1773 u d t r y k t e stiftsøvrigheden tilfredshed med det nøjagtige overslag,
men var betænkelig ved enkeltheder i forslaget og ønskede frem for alt besparelser, da budgettet overgik kirkens formue med 5000 rdl. 1 3 3 Desuden vægrede man sig ved at godkende Næss', af overbygningsdirektionen billigede, velmotiverede honorarkrav, der indbefattede det udførte arbejde og det fremtidige tilsyn 1 3 4 .
Stiftsøvrighedens betænkeligheder angik bl.a. sideskibenes tagmateriale, hvor
man ønskede bly som hidtil, mens overbygningsdirektionen for at opnå besparelser havde foreskrevet glaserede tagsten; spørgsmål om tagmaterialer var
et hovedpunkt i brevvekslingen 1773—76. Det var primært økonomien, også
som målestok for arbejdets kvalitet, der mellem overbygningsdirektionen og
stiftsøvrigheden — og bag den magistraten — etablerede et modsætningsforhold,
som voksede sig stærkere med tiden og lejlighedsvis avlede temmelig barske
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formuleringer i korrespondancen.

I f o r s o m m e r e n 1773 b e m æ r k e d e m a g i s t r a -

t e n 1 2 9 , a t »ved d e V e n t i l a t i o n e r o g B e t æ n k n i n g e r , m a n n u i n æ s t e n t r e A a r
p å b e k o s t e l i g M a a d e h a r i v æ r k s a t , e r i n t e t h i d i n d t i l til K i r k e n s B e d s t e u d r e t t e t a n d e t end, at m a n ved Næss' Besigtelse har erholdet Vished om Brøstfældighedernes Beskaffenhed og Reparationens Bekostninger«; m a n søgte derfor
at s æ t t e g a n g i sagen ved at u d a r b e j d e et forslag, der 8. j u n i m e d stiftsøvrigh e d e n s a n b e f a l i n g e k s p e d e r e d e s til o v e r b y g n i n g s d i r e k t i o n e n . I f o r s l a g e t a r g u m e n t e r e d e m a g i s t r a t e n for, a t a r b e j d e t u d f ø r t e s a f folk f r a b y e n u n d e r d a g l i g
o p s i g t a f e n l o k a l b y g g e k y n d i g , ligesom »en d y g t i g M u r m e s t e r m e d B e r ø m m e l s e
n u s k a l h a v e i s t a n d s a t M a r i a g g e r K i ø b s t a d K i r k e « ; m a n f o r m e n t e , a t »monsr.
B a r d e w i c h , s o m n u h a r n e d s a t sig h e r i B y e n , o g f r a G r u n d e n a f h a r o p f ø r t
m a n g e K i r k e r o g a n d r e B y g n i n g e r h e r i L a n d e t , v a r s a a vel s k i k k e t s o m nogen«.
M a g i s t r a t e n v a r d o g villig til a t a c c e p t e r e N æ s s s o m t i l s y n s f ø r e n d e f o r e t m i n d r e h o n o r a r e n d d e t k r æ v e d e . Til b e s p a r e l s e f o r e s l o g m a n b l . a . m a t e r i a l h u s e t
sløjfet, idet en bindingsværkslænge i stedet k u n n e rejses på den tomt, hvor
B i s g å r d s t o d f o r n e d r i v n i n g ( j f r . p . 103). D e n n e h e n v e n d e l s e r e s u l t e r e d e i e t
s v a r 15. s e p t e m b e r 1773 f r a o v e r b y g n i n g s d i r e k t i o n e n , t y d e l i g v i s k o n c i p e r e t a f
H a r s d o r f f 1 3 5 og så karakteristisk i ordvalget, at det skal refereres med citater
af r e p r æ s e n t a t i v e passager:
Stiftsamtmanden og biskoppen kunne »være fuldkommen forsikrede«, at forend bygningsdirektionen gav sin betænkning til kancelliet, »hvorledes Aarhuus Domkirkes Istandsettelse paa den ordentligste og sparsomste Maade under kyndig og tilborlig Opsigt
maatte foretages, havde [den] overveyet alle Omstændighederne saa noye,« at den »ville
være ansvarlige derfor«. Direktionen tilbagesendte derfor magistratens erklæring, »uden
derpaa at indlade os, da denne Magistrat er ligesaa incompetent, som ukyndig til at
paakiende Vores Eragtning, der allene er Hans Kongl: Majestets allerhøjeste Resolution
undergiven, i hvilken Henseende Vi og ville formode, om Magistraten en anden Tid skulde
gives Anledning til at skrive noget, som angik os, at den ville udvælge sig en meere
anstændig Skrivemaade og ikke betiene sig af en Formular, der allene skulle passe sig
til en munter advocats Indlæg.« Videre: »Material=Huuset bor for at vedligeholde Kirkens udvortes Symetrie ikke nedbrydes, som De selv saavel af Kirken som den derover
forfattede Tegning behagelig kunde indsee. Det var unegtelig og meget mere at deteriorere
Kirken naar man afbrækkede nogen af dens Bygninger for at spare Bekostninger, end
om man for samme Aarsags Skyld istedenfor Blye lod tække dens Side Bygninger med
glasserede Tagsteene, hvorved Kirken i og for sig selv hverken beskadiges eller vanzires,
og den anførte Aarsag at man kunde lade Material = Huuset igien opføre, naar Kirken
fik Evne dertil gielder ligesaavel i Henseende til Taget, som kan giores af Blye, saa
hastig Kirken dertil kunne faa samlet de fornødne Midler, endskiønt Steen-Taget paa
disse Bygninger giør samme Tieneste som et blye Tag, følgelig ansee Vi Magistratens
Forslag aldeles Uantageligt.
De Højtærede Herrer vilde lettlig indsee hvor usikkert De kunne betroe den af Magistraten foreslagne Bardewijk til at forestaa den betydelige Reparation, som ved Kirken
bliver at foretage, naar de allene tager i Betragtning, at han er dristig nok til at nedsætte en Reparations Bekostning langt under den Summa, som et heelt Byg- og Kunstkyndigt Collegium ikke i nogen Deel tør indskrænke, naar Bekostningen ej forgiæves
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skulde anvendes; Vi kiende og alt for vel Haandverkernes og de Bygningskyndiges
Styrke uden for Recidencen til at Vi skulde holde det raadeligt at betroe Bardewijk
Opsigten ved Reparationen om han endog vilde paatage sig den for intet.
Vi have ingen Tid fastsat Kirkens Reparation paa 3de Aar, men skulde tvertimod
formeene, naar til alle Tings Anskaffelse i rette Tid giores de fornødne Anstalter, som
vel blev Magistratens Pligt at besørge at den i 2de Aar aldeles kunde udføres, følgelig
blev Bekostningen for Opsigten istenden for de af Magistraten udsadte 2100 rdl. ikkun
1400 rdl.
Da til Opsigten nødvendig maa antages en Mand, som baade er erfaren i Bygnings
Oeconomien og kyndig nok i Kunsten og ellers i Stand til at rette Haandverkerne, paakiende Materialiernes Dygtighed og ordinere deres Tilberedelse : Saa viide Vi ingen anden
at anvise de Højtærede Herrer end den forhen udnævnte Bygnings Informator Næhs
hos hvem de kunde være betryggede; thi Mængden af Bygmestre er endnu ej saa stort,
at man har nogen at giore Valg iblant, naar Vi undtage dem som staae i Hs. Konge!:
Majestets tieneste«.

Harsdorffs bestræbelser ved denne lejlighed og senere for at kirkebygningen
ikke skulle ændres eller forringes og hans omsorg for det historisk rigtige gav
sig adskillige udslag i indstillingerne til direktionen og i dennes erklæringer:
Kirkens proportioner er »som om de kunde have været bestemte af Grækerne,
dog uden ald Decoration« 136 . »Kirkens Bygninger, i den Stiil de ere byggede,
m a a t t e istandsættes uden derved at foretage nogen unyttig og upassende fremmed Forandring« 1 2 9 , »men ophielpe een saa bekient som smuk Kirke til Fædrene Landets Ziir« 137 . Ligesom Harsdorff bestemt modsatte sig materialhusets
nedrivning, kunne hverken han eller Næss 1 3 6 gå med til, at kirken forandredes
med pulttage »i en fordærvet-moderne Stil, som ej passer sig til det øvrige«
og ville »fordrive den gamle Gothiske Smag, som alle søge at conservere«.
Videre gjaldt Næss' bekymring, at »ikkun det gamle Muurværk med det nye
vil forbindes« 138 .
I det fortsatte forløb af restaureringssagen søgte s t i f t s a m t m a n d Rosenørn
at frigøre kirken fra den Næss-Harsdorff'ske plan 1 2 8 , hvilket mislykkedes;
tværtimod fik projektet kongelig approbation 1 2 9 i februar 1774, og samtidig
berammedes og anordnedes en offentlig licitation på Århus rådstue i april,
senere udskudt til m a j 1 3 9 .
Den selvstændige overbygningsdirektion var imidlertid ved omdannelserne
efter Struensees fald ved reskript af 21. september 1773 henlagt som kontor
under rentekammeret 1 4 0 , hvilket stækkede Harsdorffs indflydelse. I det kritiske
forhold til stiftsøvrigheden i Århus, hvor en klaring af spørgsmålet om den
tilsynsførende arkitekt trængte sig på, blev det afgørende, at Christian Joseph
Zuber (1736—1802) i slutningen af 1773 var vendt hjem efter et flerårigt studieophold i udlandet; allerede ved afrejsen 1766 havde han modtaget udnævnelse til bygningsinspektør, og nu ved hjemkomsten søgte han embede 1 4 1 ;
Harsdorff nærede ikke tillid til Zuber, men denne benyttede sine veludviklede
D a n m a r k s kirker, Å r h u s a m t I
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forbindelser til ledende administrationsfolk, bl.a. første deputerede i finanskollegiet Gregers Juel, kendt som modstander af bondefrigørelsen 1 4 2 .
Ved licitationsforretning 27. m a j 1774 fremkom tilbud fra J o h a n Bardewich, Anders Kruuse fra Horsens, Niels Bay fra Flensborg, Christen Møller fra
Broballe og den lokale tømrermester Anders Westergaard; budene startede ved
11000 og sluttede med 9790 rdl. 1 4 3 , idet arbejdet tilkendtes Westergaard 1 4 4 ,
for hvem Jacob Jensen Rosborg til Kalbyegård havde stillet kaution 1 4 5 . Herefter korresponderede stiftsøvrigheden og finanskollegiet om bygmesterlønnen,
hvor bispen i forventning om bidrag fra statskassen ville strække sig til det
af Næss forlangte honorar; a m t m a n d Rosenørn derimod udvirkede, at kongen
13. august udnævnte Zuber til tilsynsførende, lønnet »af den dertil udsatte
fond« med en årlig gage på 400 rdl. inklusive rejser 1 4 6 . 10. september godkendtes licitationen; Anders Westergaard bestilte materialerne 1 4 7 , som hen på
foråret 1775 ankom til byggepladsen, og i juni modtog han første udbetaling
på akkorden 1 2 9 . Fra marts havde de lokale autoriteter korresponderet med
Zuber, der lovede at være fremme i Århus ved arbejdets begyndelse 3 4 . Omkring
10. juni tog håndværkerne fat og indledte med nedbrydning af spiret på store
tårn, men Zuber indfandt sig først en måned senere 1 4 8 . Inspektørens opgave
var temmelig bunden, for så vidt som han blot skulle drage omsorg for, at den
af kongen approberede Næss-Harsdorff'ske plan blev forsvarligt virkeliggjort.
E f t e r ankomsten til Århus og besigtigelse af situationen fandt Zuber imidlertid — måske tilskyndet af folk på stedet — anledning til at fremsætte en række
forslag, der ændrede eller supplerede den vedtagne restaureringsplan. Zubers
t a n k e r blev i eftersommeren 1775 diskuteret på lokalt plan 1 4 9 og opstillet i ni
punkter, hvoraf de vigtigste var fornyelse af spærene i søndre korsarm og
nordre østkapeller, ønsket om at lægge halvtag på samme kapeller (ligesom det
allerede eksisterende på de søndre, p. 298) samt forslag om valme på korsarme og vestkapeller. I anledning af sidstnævnte p u n k t ræsonnerede man, at
»tillige med andre fordele kan ved et sådant brudt- eller valmtag en gesims
anbringes r u n d t om, hvorved murene bliver dækket for regnen«. Zuber anslog en
merudgift på små 4000 rdl. og forudså yderligere omkostninger, da højkirkens tagværk og tømmeret i kortårnenes spir sikkert også m å t t e fornyes 1 2 9 .
Ad kommandovejen nåede Zubers promemoria i oktober frem til bygningsdirektionen 1 5 0 , der i marts 1776 rykkedes for en resolution 1 5 1 . I mellemtiden
havde bl.a. Næss og Harsdorff udarbejdet indstillinger 1 3 6 , der blev lagt til
grund for direktionens erklæring af 2. april 1 2 9 , og som i noget fornærmede vendinger afviste Zubers forslag, bortset fra at man kunne tillade bly på side-

Fig. 150. Plan af domkirken med begravelser 1745. Kgl. Bibl. — Plan of the cathedral with tombs 1745.
Royal Library, Copenhagen.
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skibstagene, hvilket kun var et økonomisk spørgsmål. I erklæringen, der samtidig tilsendtes kongen 1 2 8 , understregedes det, at »her ikke handles om at give
disse Bygninger et udvortes Udseende i en nyere Smag, men alene at istandsætte dem godt. Saaledes vil de af Zuber foreslaaede Pult-Tage med Gesimser
i Stedet for de ret opstaaende Gothiske Gavle ikke finde Sted«. Forandringer
ved gavldekorationen »strider imod Majestætens Omhu for at vedligeholde de
offentlige Bygninger og Mindesmærker med deres Zirater, som de fra deres
ældgamle Begyndelse af er indrettede« 1 5 2 .
I sommeren 1776 fortsatte arbejdet på kirkens ydre, ved vintertid var tagene
færdige med tegl på sideskibene 1 3 6 ; om efteråret var gudstjenesterne med kancelliets samtykke af 14. september henlagt til Frue Kirke 1 4 8 , således at man
kunne begynde den indvendige reparation. I store træk var bygningsdirektionens plan fulgt, mindre afvigelser, såsom afdækning af portalerne med bly
i stedet for sandsten, blev aftalt på stedet og gennemført med de lokale myndigheders billigelse 34 ; materialhuset fik halvtag 1 5 3 .
Zuber, der havde ønsket sig løst fra inspektionen eller støttet i sine ændringsforslag 1 5 4 , f a n d t ingen tilslutning i bygningsdirektionen; til afgørelse af spørgsmål om afvigelser fra direktionens restaureringsplan begærede han på slutningen af året en bygningskonduktør sendt over fra København, hvilket dog
ikke blev til noget 1 5 5 .
14. december 1776 indberettede nogle af katedralskolens lærere i malende ordvalg, hvor lidet de daglige korsange besøgtes, og 24. januar året efter tillod
kancelliet stiftsøvrigheden at indstille dem 1 5 6 ; denne omstændighed angik
utvivlsomt lektoriet (p. 275), som magistraten ønskede f j e r n e t samtidig med
kirkens indvendige istandsættelse. Næss havde i sin tid ment, at pulpituret,
der var for dyrt at reparere, for sine antikvariske værdiers skyld, og som en
gevinst for den symmetriske virkning i rummet, burde flyttes til gavlen af
søndre korsarm 1 2 9 , men da det kom til stykket, blev lektoriet helt kasseret 1 5 7 .
Det meste af året 1777 fortsattes arbejdet, bl.a. blev der indsat nye vinduer,
hvis udformning havde givet anledning til meget skriveri 1 5 8 , og der opsattes
en skillevæg ved t å r n r u m m e t 5 5 . Åbenbart var den foretagsomme murermester
Anders Kruuse 1 5 9 gået i kompagniskab med Anders Westergaard, idet entreprenørerne 24. april 1 2 9 i fællesskab kvitterede for et større beløb.
Inden vinter var hele arbejdet færdigt; som afslutning afholdtes 16.—19.
november synsforretning, hvor Lars Aagaard fra Kolding beså alle tagene,
Peder Tydsk fra Randers al murerarbejdet, Espen Fransen Mellerup fra Randers gennemgik al tømrerarbejdet, og den lokale Simon Nielsen synede smedearbejdet. Den følgende dag kvitterede Zuber for sin sidste inspektionsløn, men
der gik et par dage, før øvrigheden gjorde endelig afregning med Anders
W T estergaard, hvis krav skulle reduceres med værdien af den demonterede gavl-
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Fig. 151. H . N æ s s : To forslag til vinduer ca. 1772, dels i nordre korsarm, dels i v e s t f r o n t e n . Landsarkivet, Viborg. — H.Naess: Two drafts for windows c. 1772. The archives, Viborg.

pynt, hvis »vaser og kryds« entreprenøren havde sikret sig 129 . Fire år efter
afholdtes ifølge licitationskonditionerne et afsluttende syn, hvorefter de påpegede mangler udbedredes af Anders Kruuse 1 6 0 .

R E S T A U R E R I N G E N S BYGNINGSMÆSSIGE OMFANG

I de halvtredie år, istandsættelsesarbejderne pågik ved domkirken, skiftede
bygningen k a r a k t e r ; da stilladserne blev taget ned, viste de egentlige forandringer sig dog ikke at være så store, som byens indvånere måske havde
ventet, og som der havde været optræk til undervejs. Det stod da klart, at
restaureringen i overensstemmelse med overbygningsdirektionens program
havde været overvejende af bevarende art med tætning på tag og fag som fornemste formål. Resultatet af ombygningen stod — når bortses fra kortårnenes spir, der fornyedes 1822 ( j f r . p. 312) — næsten uændret til 1870'erne og
kan aflæses på ældre fotografier (f.eks. fig. 9 og 19) og Nebelongs opmålinger (pl.
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4—10). Domkirken opnåede i 1770'erne en øget regularitet, bl.a. ved tagbeklædningens fordeling med mørkt forneden og lyst foroven. At alle gavlopbygninger
og k a m m e forsvandt understregede det kubiske i bygningsmasserne og gjorde
formerne spændstige.
For såvidt havde tagmaterialernes ændring givet det ydre et nyt præg,
men det betød ikke et afgørende indgreb. Bortset fra lektoriets nedtagelse gennemførtes kun to forandringer, som fra et antikvarisk synspunkt må karakteriseres som beklagelige forringelser: Den ene, at øvre etage på søndre vestkapel (jfr. p. 224) blev nedrevet ifølge Næss' plan af hensyn til symmetrien;
den anden, at dobbelttaget over de nordre østkapeller (jfr. fig. 160) blev afløst
af et fælles halvtag. Kapellernes tagproblem havde givet anledning til megen
korrespondance, og Zubers forslag om halvtag over de nordre sidebygninger,
ligesom det allerede eksisterende over de søndre, mødte ikke modstand i overbygningsdirektionen.
Adskillige mindre istandsættelser og udbedringer af murværk har for samtiden vidnet om, at der var sket noget alle vegne; kun hovedentrepriserne skal
opregnes her 1 6 1 : Tværskibets og kapellernes svungne gavle, der var dyre i vedligeholdelse, med samt deres p y n t af vaser og opsatser, som ifølge Næss 1 2 9
»ikke var af den rette gamle gotiske stil, men en invention af murermester
Rieman for nogle og 30 år siden« (jfr. p. 299), blev afløst af rette gavlafslutninger, afdækket i eet med tagfladerne.
Alle tage og spir blev nylagte; der kom bly på store tårns pyramidetop samt
på de fire skrå hjørneafskæringer, på højkirken, korsarmene og koret. De to t å r n e
i øst fik på topspirene kobber (nedtaget fra nordre østkapeller), bly på resten
(jfr. p. 267). Alle kapeller og sideskibe afdækkedes med glaserede, hollandske
vingetegl; vestkapellernes rygning gjordes af bly.
Alle tagværker blev repareret, ødelagte stykker udskiftedes; adskillige steder
blev tømmerværket helt fornyet, dette gælder i alle tilfælde spiret på søndre
kortårn og det store vesttårn. Meget omfattende fornyelser f a n d t sted i høj kirken
og søndre korsarm. Der blev muret enkle, udkragede gesimser på høj kirken,
mens sideskibe og kapeller af besparelsesgrunde m å t t e nøjes med egetræsgesimser 1 2 9 ; gesimser og vindueslysninger hvidtedes 1833 5 (jfr. fig. 9). Af hensyn til
beskyttelse af murkronen på store tårn foreskrev Næss tre alens forhøjelse og
gesimsafdækning med bornholmsk sandsten. Den vellykkede, mere stramme
nyudformning af vesttårnets øvre afslutning, hvis grundtræk gik tilbage til
1650 (jfr. p. 295), v a r Næss' værk.
H v a d videre angår kirkens ydre, hvor ti alen af toppen på søndre kortårn

Fig. 152. Christen Købkes maleri af t v æ r s k i b e t 1830. Statens Museum for K u n s t . — The transept,
painting by Christen Købke. 1830. State Museum of Art, Copenhagen.
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blev ommuret, skete der en forandring ved vinduerne, hvor sålen, »vandfaldet«,
i overensstemmelse med Næss' projekt blev belagt med bornholmsk sandsten
til afløsning af bly. Overbygningsdirektionen havde også foreskrevet sandstensafdækning af de tre portaler, men efter Westergaards forslag 3 4 blev blyet
her fornyet.
I kirkens indre blev alle hvælv udbedrede, også de to i t å r n e t ; det fremgår
imidlertid ikke, om nogle blev helt ommurede. Spindeltrapperne repareredes,
de to i store t å r n blev efter planen, men mod Zubers ønske, belagt med de
stadig bevarede egetrin 1 6 2 . Ligeledes i tårnet istandsattes bjælker, lofter og
gulve, der ved det afsluttende syn betegnedes »af dygtige materialer«. Klokkestolene blev helt fornyede. Tårnets nederste stokværk med vindfang inden for
portalen indrettedes til våbenhus ved opsætning af tværskillerum bemalet med
moralske sindbilleder i lyse og stærke farver (se inventarafsnittet) og med
dobbeltdør i indgangen til kirkens midtskib 1 6 3 .
Videre blev overalt gulvel rettet op, gravstene lagt i vage og den øvrige flade
brolagt med gule Flensborgsten, der ses på f.eks. Christen Købkes maleri, fig.
152 (jfr. p. 334). Endelig blev jernet fornyet i 31 vinduer, og uden for overslaget
anbragtes i Sehesteds »og en anden begravelse« to nye vinduer; både Næss og
Zuber gav udkast til sprosseværkets udformning (jfr. fig. 151), hvor sluttelig
jernværket blev »paa suffisant maade samlet og forarbejdet« 1 2 9 .
Som arbejdets prik over i'et skulle ifølge Næss' program tårnets urskive opmales og tallene forgyldes; intet tyder på, at man undlod hverken denne post
eller ny forgyldning af kugler og fløje på de tre spir. I store tårns tøndeformede
kugle, der sammen med vejrhanen164 (fig. 154) bevares på nordre galleri i kirkens nordre korsarm, blev indlagt en kobberplade med indskrift forfattet af
stiftsprovst Monrad i fortsættelse af traditionen fra 1737 (jfr. p. 299). Til
Nannestads digt, der ved samme lejlighed blev overført på en kobberplade,
gjorde Monrad en tilføjelse, og yderligere forfattede han en beretning om kirkens istandsættelse, der også nedlagdes i kuglen 1 6 5 .

312

ÅRHUS DOMKIRKE EFTER REFORMATIONEN

Fig. 153. Forslag til kortårnespir 1822, vist af B . B o n n e s e n . L a n d s a r k i v e t , Viborg — Suggestion for
spire on the choir towers 1822. The archives, Viborg.

N Y E S P I R P Å K O R T Å R N E N E 1822

Ved restaureringen i 1770'erne blev tømmerværket i søndre kortårns spir
fornyet, mens det i nordre blot repareredes (p. 310); denne omstændighed var
sikkert en forudsætning for, at nordre spir knækkede og blæste ned under
stormvejr om eftermiddagen den 11. m a r t s 1822. Det v a k t e stor opmærksomhed i samtiden, at vindfløjens engel i faldet havnede i stuen hos en af katedralskolens lærere 1 6 6 . I overvejelserne 1 6 7 angående spirets genrejsning henvendte
inspektionen med kirkeværge Fulling sig til den lokale skibsbygger Bone Bonnesen, der udarbejdede overslag og forslag (jfr. fig. 153). Under forhandlingerne
besluttede m a n sig til at forsyne begge kortårne med nye, mindre og billigere
afslutninger og overdrog Bonnesen at bestemme formen i overensstemmelse
med sin egen smag. Allerede i m a j afholdtes licitation, hvor også møllebygger

K O R T Å R N E N E S S P I R 1822
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Lorentz Claaesen fra Sønderborg afgav tilbud; omkring 1. juni valgtes Bonnesen, efter at han havde reduceret sin pris.
Om sommeren b a n d t man trosser i toppen af søndre spir og trak det ned
på gaden, efter at lanternens stolper var savet over! De nye t å r n t o p p e udførtes i løbet af efteråret, og ved juletid betaltes håndværkerregningerne, hvor
blytækker Øvle Jensen fra Fillerup havde tagdækningsentreprisen 1 6 8 . Blikkenslager Dendler leverede og maler Bøegh forgyldte 1 6 9 de kronende kobberkugler, kors og *fløje, hvoraf en med årstallet 1822 bevares på nedre galleri i
kirkens nordre korsarm 1 7 0 .
Bådebygger Bonnesens ottekantede, spændstige, løgformede tårnafslutninger, de såkaldte peberbøsser 1 7 1 , der bevaredes til domkirkens hovedrestaurering i 1870'erne (jfr. p. 322), kendes fra ældre tegninger og fotografier (jfr. fig.
11 og 24, foruden Nebelongs opmålinger, pl. 6—8) og er formentlig et selvstændigt arbejde udsprunget af situationen og mesterens profession. Det er åbenbart,
at de kobberklædte spirs svulmende, t æ t t e figurer glimrende harmonerede med
kirkebygningens udseende efter istandsættelsen 1775—77; ved nedrivningen
konstaterede V. Th. Walther 1 7 2 skibstømrerens dygtige arbejde og karakteristiske konstruktioner.

VÆGTERSTOLE

OG U R S K I V E R

PÅ VESTTÅRNET

1706 indførtes i Århus en særlig vægterskat, og samtidig ansattes en mand,
som fra kirkens store vesttårn med en særlig råber skulle forkynde klokkeslet
og vindretning over byen. I første omgang varede ordningen kun nogle få år,
men genindførtes 1733 af hensyn til eventuelle brande, som det var tårnvagtens fornemste opgave at holde øje med 1 7 3 . Ifølge magistratens ordre
indrettedes året efter i tårnet et kammer for vægteren, og uden for hver af
de fire øverste åbninger opsattes et galleri eller en altan, gerne benævnt en
vægterstol, hvorfra vagten kunne holde udkig, udstikke sin kobberlampe og
melde tiden hvert kvarter. Stolene, der øjensynlig var at træ, blev strøget med
oliefarve, og der sattes nye lemme i åbningerne 1 7 4 .
Med den udsatte placering m å t t e altaner og døre ofte males og udbedres 1 7 5 ,
ligesom blikråberen hyppigt meldes repareret 1 7 6 . Vægterstolene blev fornyet
1764 1 1 0 ; det er formentlig ved kirkens restaurering 1775—77 (p. 301 ff), at deres
antal ved nedlæggelse af den østre reduceres til tre 1 7 7 , hvori lagdes frisk bund
1784 68 . Fornyelse 1787, 1806—07 3 og atter 1814—15, da kirkeværge Fulling
lod anvende de jernriste, der netop var taget op fra kirkegårdens indgange
(p. 120—21) til at gøre rækværker af 178 (det vestre kan skimtes på fig. 9, jfr.
pl. 5,7 og 8). En række mangler og udbedringer noteres i 1840'rne og 50'erne 1 7 9 ;
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1856 installeredes i vægterens k a m m e r en kakkelovn, hvis skorsten senere ansås
for h ø j s t ildfarlig 1 8 0 . 1845 indløb forslag om at f j e r n e »observationsstederne« 1 7 0 ,
ved spirets ombygning erklærede politimesteren 1878, at t å r n v æ g t e r p o s t e n
k u n n e inddrages, og året efter blev m a n d e n opsagt 1 8 1 .
Vægteren, der i tilfælde af alarm s a t t e stormklokken (se klokker) igang,
r å b t e sine m o n o t o n e meldinger ud over byen tolv gange i hver time 1 8 2 , stundom brølede h a n i sin lange råber »ud over Fullings tag« 1 8 3 . Også på anden
m å d e indgik d o m k i r k e t å r n e t i århusianernes underholdning; herfra blæstes hver
søndag i 1660'erne med »trom[p]eter, zincker og basuner« 1 8 4 . I anledning af
kronprinsesse Carolines formæling 1829 med prins F e r d i n a n d v a r t å r n e t illumineret 1 8 5 , og nogle år forud h a v d e linedanseren Christian R o a t begejstret borgerskabet ved at foretage en »ascension« fra Storetorv over r å d h u s e t til en luge
i tårnet186.
T å r n e t s urskive på facaden mod Storetorv (p. 294 og 311) blev 1801 i tilslutning til opstilling af et n y t u r v æ r k (jfr. inventar) suppleret med forgyldte og
malede egetræsskiver på nord- og sydsiden (ligeledes med stive visere) 1 8 7 . Ved
syn 1842 k o n s t a t e r e d e m a n , at viserne v a r løse 1 8 8 , og 1847 blev den søndre
skive fornyet, den nordre r e p a r e r e t ; da skiverne kom ned på jorden, sås det,
at de »tidligere h a r været malet dels sorte eller brune, dels grønne, og [da man]
ikke f a n d t disse farvers s a m m e n s æ t n i n g enten s m u k eller hensigtsmæssig,
anmodedes inspektionen [af stiftsøvrigheden] om at foranstalte at skiverne
males stærk mørkeblå, også uden om talcirklen« 1 8 9 (jfr. fig. 9).

Fig. 154. V e j r h a n e n f r a v e s t t å r n e t s i 1870'erne nedrevne spir, 1:20 (p. 311). Tegnet af H.J efter originalen
i kirken. — The weathercock from the spire, which was
demolished about 1870.

R E S T A U R E R I N G E N 1867—71 OG 1877—82

Indledning. Ombygningen, der pågik i hundredåret for den store istandsættelse under Næss og Zuber (jfr. p. 301 ff), var skelsættende for domkirken; arbejdet strakte sig over en årrække og forandrede bygningen både inde og ude.
I sagens forspil, der varede over tyve år, optrådte næsten alle tidens førende
arkitektnavne med den nøgterne Bindesbøll på den ene fløj og »europæeren«
Meldahl på den anden. I sidste instans blev det den temmelig kølige og forsigtige Walther, der gennemførte arbejdet, hvis håndværksmæssigt forbilledlige resultat på baggrund af, hvad der i samme periode overgik andre domkirker, må karakteriseres som en mådeholden tilbageføring; Walther skriver i sin
rapport om restaurationen (jfr. p. 322—25), at programmet var »så vidt muligt
at bringe Kirken tilbage til den Skikkelse, den antoges omtrent at have havt i
Begyndelsen af det 17. Aarhundrede. En Tilbageførelse til det Oprindelige
kunde der selvfølgelig ikke blive tale om, da denne vilde have medført en fuldstændig Ombygning og der desuden savnedes Oplysning om mange af de oprindelige Former«.
Restaureringsarbejdets omhyggeligt førte dagbog 1 9 0 er ligesom en række
breve og indberetninger vidnesbyrd om, at Walther og hans konduktører
(L. A. Petersen (1877—80), S. F. Kiihnel (1880—81) og C. Haagensen (1881—82))
med stor redelighed og et godt jugement søgte at udforske kirkens ældre stadier og skaffe sig arkæologiske belæg for rekonstruktioner (jfr. f.eks. nordre
korsarms portal p. 154—59).
Forspil. I 1840'rne var vinduernes tilstand en sådan, at kirkeinspektionen
besluttede sig til en gennemgribende istandsættelse og modtog 1845 1 9 1 fra firm a e t Bøgh og Meulengracht 1 9 2 tilbud på nye vinduer af støbejern. For at sikre
sig den bedste figur på sprosseværket anmodede inspektionen professor G. F.
Hetsch (1788—1864) om at udarbejde et forslag, som fremkom 1849. Hetschs
udformning v a n d t ikke ubetinget tilslutning og affødte nye forhandlinger, indhentelse af flere tilbud og fremstilling af et prøvevindue hos den lokale jernstøber Christensen 1 7 . 1850 kompliceredes situationen ved, at undervisningsministeriet foreslog, at et malet vindue, som Hetsch havde tegnet til domkirken i Roskilde, og som ikke kunde finde anvendelse dér, placeredes bag
alteret i Århus domkirke 1 9 3 ; Hetsch havde sendt en længere redegørelse, der
under henvisning til kirken i Haderslev bl.a. gik ud på at anbringe glasmalerier
i de tre vinduer i korpolygonen 1 9 4 (DK. Haderslev, p. 123). Imidlertid havde inspektionen 1850 med henblik på vinduerne og kirkens almindelige tilstand besluttet at indbyde den nyudnævnte bygningsinspektør for Nørrejylland, M. G.
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Fig. 155. Tegning i domkirken af
korets delvis tilmurede ostvindue.
Tegningen sendtes, som bilag for
målenes skyld, den 21. oktober 1850
f r a Bindesbøll til Hetsch i f o r h a n d lingerne angående vinduernes istandsættelse (p. 315). — Drawing in the
cathedral of the partly walled-up east
window of the choir. The drawing was
used in connection with negotiations
for the restoration of the windows.
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Fig. 156. V . T h . W a l t h e r s tegning i NM af strækninger af den oprindelige sokkel ved nordre korsarms
ostkapeller og t r a p p e t å r n , f r e m g r a v e t 1863 på foranledning af J. J. A. Worsaae. 1:100. — Drawing
in the National museum of sections of the original plinth by the east chapels and stair turret of the north
transepl, excavated in 1863. 1: 100.
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Fig. 157. F. Meldahl, forslag til ombygning af Århus domkirke 1859. I kirken (p. 319). — F. Meldahl,
suggestion for rebuilding of Århus cathedral 1859.

Bindesbøll (1800—56), som rådgiver ved sit næste møde. Her erklærede Bindesbøll, at man burde undgå jernrammer og i stedet istandsætte vinduerne i den
form, de havde, og som vidnede om deres oprindelse fra forskellige tider 1 7 . Der
opsattes et nyt vindue bag alteret, og 1851 overdroges det Bindesbøll at lede
den videre udskiftning 1 9 5 og reparation, der gennemførtes i de følgende år af
J. Jensen og W. Gamst, mens materialer fra de gamle ruder solgtes på auktion 1 9 6 .
Allerede 1851 afløstes Bindesbøll som bygningsinspektør af Ferdinand Thielemann (1803—63).
1855 gjorde kirkeinspektionen status, afsatte et mindre beløb til den fortsatte reparation af vinduerne og planlagde en omfattende istandsættelse af
tagværkerne 1 9 5 , men i sidste halvdel af 1850'erne indtraf to omstændigheder,
som ændrede den hidtidige, rolige vedligeholdelsespolitik. Den ene var nedrivningen af rådhuset foran kirkens vestfront (jfr. p. 112—13), hvilket afstedkom
et behov for ordning af façaden mod Storetorv og omlægning af det nærmeste
areal. Den anden omstændighed var et foredrag, holdt i selve kirken om dens
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Fig. 158. N. S. Nebelong, forslag til ombygning af Århus domkirke 1863. I kirken (p. 321). — N. S.
Nebelong, suggestion for rebuilding of Århus cathedral 1863.

historie og arkitektur, som kunsthistorikeren N. L. Høy en gav i september
1857; familien Weis var Høyens nære bekendte i Århus 1 9 7 .
Herefter bestilte kirkeinspektionen hos professor Ferdinand Meldahl (1827—
1908) et restaureringsforslag, der fremkom 1859 198 (fig. 157) ; projektet, der ifølge
senere beslutninger omfattede hele kirken og romantisk sigtede på en tilbageføring, sendtes til udtalelse hos Høyen, der i de samme år forberedte Viborg domkirkes nedrivning og næsten i et og alt kunne anbefale de vidtgående ændringer
og kraftige indgreb, som planerne rummede 1 9 9 . Meldahl tænkte sig foruden et nyt
spir på tårnet en ombygning af vestfaçaden, hvor en ny, gotiserende portal
skulle komponeres sammen med t å r n r u m m e t s store vindue; vestkapellerne
skulle have nye gavle, tværskibsportalerne skulle udskiftes, ligeledes kortårnenes spir, og yderligere foreslog Meldahl bl.a., at sideskibene skulle forsynes
med en gavlrække ligesom koret 2 0 0 . På grund af travlhed f a n d t Meldahl 1861
i spørgsmålet om Copernicusstatuen, der 1859 var blevet opstillet i kirken 2 0 1 ,
en foranledning til at trække sig tilbage fra arbejdet 2 0 2 , som han foreslog over-
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Fig. 159. Rester af f u n d a m e n t og sokkel på søndre apsiskapel, ca. 1:100 (p. 174 og 323). Opmåling
i NM af S . F . K ü h n e l 1880. — Remains of foundation and plinth in the south apse chapel c. 1:100,
survey 1880.

draget sin konduktør Vilhelm Klein (1835—1913). Meldahls projekt kom således ikke til udførelse, men dets hovedidé og tankegang dannede udgangsp u n k t i de efterfølgende forhandlinger øg forslag, og adskillige enkeltheder blev
virkeliggjort, da restaureringen gennemførtes.
1861 henvendte kirkeinspektionen sig efter Worsaaes forslag til J. D. Herholdt (1818—1902) og bad ham »fuldstændiggøre Meldahls plan med hensyn til
restaurering af portalen og kirkens indre« 17 . Det lykkedes ikke at komme overens med Herholdt, hvorfor inspektionen lod sagen gå videre til J. V. Dahlerup
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Fig. 160. Østkapellerne 1:200. Opmåling i NM, u d f o r t før bygningernes restaurering omkring 1880.
-— East chapels 1: 200. Survey made before the restoration of the buildings c. 1880.

(1836—1907). Heller ikke denne var interesseret i arbejdet og henviste til sin
lærer og tegnestuechef N. S. Nebelong202 (1806—71), der tidligere havde bef a t t e t sig med domkirker 2 0 3 . Året efter forhandlede Nebelong i Århus med
kirkeinspektionen og fik overdraget sagens akter. F r a denne tid stammer de
antikvarisk værdifulde tegninger, der viser kirkens udseende ved midten af
forrige århundrede (pl. 4—10).
Inspektionen rykkede gentagne gange Nebelong, der i december 1863 leverede et ufærdigt projekt (jfr. fig. 158); for at sikre sig praktisk havde man
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I

21
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Fig. 161. Tværskibets nordgavl 1:300. Usigneret
forslag i NM til istandsættelsen omkring 1880.
— North side of the transept. Unsigned suggestion
for restoration c. 1880.

imidlertid forinden 2 0 4 som tilsynsførende antaget V. Th. Walther (1819—92), der
netop havde afløst Thielemann som bygningsinspektør i Nørrejylland. Året efter
overdroges hele restaureringssagen til Walther 2 0 5 , der 1865 kunne forelægge sit
projekt, som var en bearbejdelse af Nebelongs forslag med træk fra Meldahls.
Projektet forelagdes domkirkens nyligt oprettede særlige syn (der afholdtes af
Høyen, Herholdt og Meldahl, første møde 14. juli 1862, jfr. p. 72), hvor det
j a n u a r 1866 godkendtes og rostes for sit mådehold 2 0 6 . Endelig afgørelse om
adskillige enkeltheder foretog Walther i samråd med synets medlemmer, mens
restaureringen stod på og skaffede holdepunkter for udformningen.
En planlagt, større publikation om kirken og dens restaurering blev opgivet 1884 194 .
Restaureringsarbejdet, hvorom Walther efter afslutningen afgav en fyldig
rapport 1 9 0 , gennemførtes i to omgange: Første periode, der overvejende angik
kirkens indre, strakte sig over årene 1867—71, anden periode, i hvilken afgørende ydre forandringer f a n d t sted, varede fra 1877 til 1882 207 . Den indvendige istandsættelse stillede sig som opgave ved skalmuring og normalisering
af enkeltformer at fjerne spor efter ældre tilstande og forandringer (jfr. fig. 84
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Tværskibets sydgavl 1:300. Usigneret
NM til istandsættelsen omkring 1880.
side of transept. Unsigned suggestion for
c. 1880.

og 176). Ved pudsens afbankning fremdroges mange kalkmalerier (jfr. afsnittet
herom). I den anden periode begyndte arbejdet i vest med total ombygning af
tårnets murede top og spiret 2 0 8 samt istandsættelse af vestkapellerne, hvis façader for en stor p a r t blev skalmuret med nye sten; vinduerne forsynedes med
stavværk, og tagene belagdes med kobber. En plan om forhøjelse blev opgivet 2 0 9 .
I de følgende år flyttedes stilladserne r u n d t om kirken i en ringbevægelse
modsat solens og nåede efter nordre sideskibs færdiggørelse udgangspunktet
1881. Overalt udbedredes façaderne med nye sten, hvor det skønnedes nødvendigt. Den bedst bevarede overside f a n d t man på koret, hvor »Murværket
de fleste Steder blot skulle fuges 2 1 0 , på store Stykker kunde endog den gamle
Fugning blive stående. Derimod var Vinduerne overalt stærkt medtagne« 2 1 1 .
Ved året 1880 var tværskibets portaler nyudførte, og efter ommuring af de
øverste partier fik kortårnene de eksisterende kegleformede, kobberklædte spir
(fig. 165). Som et led i restaureringen af tværskibets østside foretoges udgravninger efter resterne af østkapellernes nedrevne apsider 2 1 2 (jfr. p. 171 ff), og
på grundlag af de fremdragne levn foretog Walther 1881 sin rekonstruktion
og gav kapellernes åbninger gotisk form. Samtidig med byggearbejderne, der
21*
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Fig. 163. Udsnit af V. Th. W a l t h e r s tegning 1876 til spir på v e s t t å r n e t . I domkirken.
V. Th. Walther's drawing 1876 for a spire on the west tower.
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i alt væsentligt var afsluttet samme år, pågik terrænets afgravning og regulering
(p. 122ff). Kirkens udseende efter istandsættelsen fremgår af opmålingerne,
pl. 11—22.
I sin rapport om restaureringen, hvor de implicerede håndværkere anføres,
sammenfattede Walther resultatet 2 1 3 (citeres i uddrag): »Murenes Yderflader
restaureredes ved at fjerne alle Teglsten af forvansket Form og F a r v e samt de,
som vare forvitrede eller revnede, og indsætte andre Sten i deres Sted. K u n i
de nye Partier, f. Ex. i den øverste Del af Taarnmurene, ved Apsiderne og
Gavlene paa de østre Kapeller, ved Vinduesstave og Solbænke m.m., hvor de
oprindelige Former ikke kunde spores, valgtes nye Former efter Forbilleder fra
andre jævnaldrende Kirkebygninger i samme Stil og efter forud approberede
Tegninger. Istedetfor den ottekantede Underbygning for Spiret paa Hovedtaarnet opførtes fire Spidsgavle med et 67 Alen højt ottekantet kobbertækket Spir.
Dette Spir afsluttedes af en Fløjstang, der forneden har en stor Kobberkugle
af 1½ Alens Diameter, derover en mindre Kugle med en Hane (Aarvaagenhedens Symbol og tillige Vindfane) og øverst et Kors, hvis Stamme og Arme
ende i tre Lilier; Korset, Hanen og Kuglerne ægte forgyldte. Spirets Højde
fra U n d e r k a n t af Soklen (Gadehøjden ved den vestre Indgang) til Spidsen af
Korset er c. 143 Alen. I den store Kugle blev nedlagt en Kobberplade med
Indskrift 2 1 4 og 9 paa den Tid gjældende danske Mønter tilligemed tvende i
Kuglen af det ældre Spir fundne Kobbertavler [p. 299 og 311] og nogle Mønter.
I Taarnmurene restaureredes de forvanskede Søjler i Glamhullerne, de paa
Vestsiden anbragte Rosetter, Vaabenskjolde og andre Udsmykninger. De tilbyggede Portaler ved Indgangene i Taarnet og Korsfløjen fjernedes, og de oprindelige Portalformer bragtes saa vidt muligt frem paany. Gavlene paa de
vestlige Kapeller og paa Korsfløjen afsluttedes med Gavlkamme, samtidig med
at Gavlfelterne restaureredes. Vinduerne restaureredes,« »hvorved de tidligere
med Murværk blindede Partier af Korets Vinduer aabnedes paany.« »Herved
anbragtes Stave i Taarnets store vestre Vindue og i de vestlige Kapellers Vinduer, hvor det antages, at de oprindelig havde været. De østlige Kapeller gjengaves de ved Udgravningen fremkomne Grundformer, og deres Taglinier rettedes efter de ældre, som til dels sporedes paa Korsets østlige Sidemur. Spirene
paa de smaa Taarne gaves en slankere, kegledannet Form og afsluttedes foroven af en Kobberkugle med et Kors af lignende Form som paa Hovedtaarnet
og forgyldt. Spirenes Højde fra Underkant af Soklerne til Korsenes øverste
Spids er c. 66 Alen. De Tage, som tidligere vare tækkede med Tagsten, nemlig
Tagene paa Langhusets Sideskibe samt paa Kapellerne i Vest og Øst, bleve
nu kobbertækkede, dels med nye og dels med istandsatte Tagværker. De ældre
Blytage udbedredes. Under alle Tagene anbragtes Kobberrender med Kobbernedløbsrør. Tagkviste anbragtes paa Langhusets Midtskib og paa Korset. Gra-
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nitsoklerne restaureredes, dels i deres oprindelige Høider, hvor Udgravningen
kunde føres ned i denne Dybde, og dels i de Høider, som de havde erholdt ved
tidligere Ændringer, og som nu ikke kunde forandres.« »Ved de tre Indgange
anbragtes Vindfange af Paneler med Døre og Vinduer.«
»Samtidig med den indre Restauration indlagdes et af I. B. Dalhoff konstrueret Varmeapparet, der ikke tilsigtede en Opvarmning af hele R u m m e t , men
kun ved Hjælp af D a m p at tilvejebringe nogen Fodvarme i Stolestaderne og de
øvrige Siddepladser. Dampkjedlen hertil fik Plads i det sydligste af de østre
Kapeller.
Kapellerne i Vest tilligemed Forhallen i Taarnet restaureredes indvendig
sammen med Kirkens Ydre og beholdt da i alt Væsentligt deres tidligere Ordning. Af de østre Kapeller restaureredes kun til dels det Indre samtidig med
den øvrige indre Restauration, hvorved det sydlige Kapel nærmest Koret paany
blev sat i Forbindelse med Korsfløjen, og i det nordre Kapel nærmest Koret
den aabne Bue mod Korset blev istandsat. I sidstnævnte Kapel blev derhos
Gulvet sænket, Begravelsen under dette ordnet samt Væggene med Vægsøjler
restaurerede. Det tidligere Jerngitter i Buen mod Korset bibeholdtes og restaureredes, og de to Sandstens Figurer flyttedes tilbage i Kapellet ved Døren til
det Lindenovske Kapel.«

Foto ca. 1910

Fig. 164. Søndre ostkapeller. — South east chapels.

P E R I O D E N E F T E R 1880

K o r t tid efter restaureringens afslutning rejstes der indvendinger imod »den
slunkne profil« på vesttårnets 34 meter høje spir 2 1 5 . H. V. Ahlmann (1852—
1928), der efter Walthers død 1892 virkede som arkitekt ved domkirken og
var medlem af synet, gav udkast til ændring af indgangspartiet under orgelpulpituret (gennemført 1898 216 ) og fremlagde 1892 foranlediget af forberedelser til kobberets omlægning tegninger og overslag til forbedring af spiret 2 1 7 .
1894 overvejde man at sætte såkaldt katedralglas i nordre sideskibs vinduer 1 7 .
Imidlertid konstitueredes Hack Kampmann218 (1856—1920) som kongelig bygningsinspektør for Nørrejylland og overtog 1902 hvervet som domkirkens
arkitekt. 1905 skænkede H a n s Broge midler til et nyt urværk til kirken (se
inventar) og urskiver på t å r n e t med det forbehold, at opsætningen blev foretaget inden for et år 2 1 9 . E f t e r Hack K a m p m a n n s tegninger placeredes de gennemlyste mælkeglasskiver i tårnets gavle 2 2 0 (sml. fig. 30 og pl. 12), hvilket
afstedkom en del korrespondance med Det Særlige Kirkesyn, der ikke havde
godkendt udformningen og var utilfreds med skivernes anbringelse 2 2 1 . Synet
ønskede, at ursagen var blevet behandlet i sammenhæng med de stadig levende
overvejelser om spirets fornyelse. Urskivernes opsætning ledsagedes af nyophængning af klokkerne, fjernelse af glamhullernes jalousier og kobberbeklædning
af klokkerummets gulv 2 2 2 .
Som det fremgår af Walthers beretning (p. 326), stod det klart, da arbejdet
indstilledes 1882, at der stadig manglede adskillige områder, i første række
østkapellernes indvendige istandsættelse, før restaureringen kunne betragtes
som afsluttet. 1908—09 lagdes nyt gulv og gennemførtes afbankning af puds
og udbedring af det indvendige murværk i det nordligste østkapel 2 2 3 ; den spidsbuede portal i østvæggen tilmuredes, og i overensstemmelse med nye strømninger inden for restaureringsteknik stempledes nye mursten med årstal
(MCMVIII), således at de til hver tid kunne være let kendelige (jfr. fig. 74).
I de samme år foranstaltede K a m p m a n n som forberedelse til restaureringens
generelle genoptagelse en række undersøgelser forskellige steder i kirken 1 7 , og
arkitekten Johannes Frederiksen (1881—1960) foretog 1907—15 en opmåling,
hvor hele bygningen blev registreret i 23 fornemt tegnede blade i mål 1:100 2 2 4 ,
herfra pl. 11—22. Som produkt af periodens mest betydningsfulde indsats fremstod ved det usædvanligt omhyggelige arbejde og de samtidige bygningsarkæologiske sonderinger og udhugninger et væsentligt forbedret kendskab såvel til kirkens oprindelige udformning som til adskillige enkeltheder. Hack
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Foto 1881

Fig. 165. D o m k i r k e n set f r a H a v n e g a d e , med katedralskolen i forgrunden. — The cathedral seen
from Havnegade, with the cathedral school in the foreground.

R E S T A U R E R I N G E N E F T E R Å R 1900

329

K a m p m a n n præsenterede resultater i en artikel i Arkitekten X, 1907—08, p.
397—400, og den indvundne viden fik indflydelse på det videre arbejde.
I mellemtiden var der forløbet en menneskealder, siden professor Walther
sluttede sit arbejde på kirken, og i de år havde forholdet til ældre arkitektur
og dermed restaureringsidealerne skiftet karakter. Hack K a m p m a n n og efterfølgeren, Mogens Clemmensen (1885—1943), kunne ikke indskrænke sig til komplettering af forgængerens ombygning (p. 322—26), men m å t t e under henvisning til den ældre teglkirkes romanske former udskifte Walthers gotiserende
enkeltheder i en udnyttelse af den nyvundne, arkæologiske kundskab.
1917 resumerede Hack K a m p m a n n resultaterne af sine og Johannes Frederiksens undersøgelser, anstillede vurderinger af kirkens arkitektur og foreslog
bl.a. et nyt spir på vesttårnet, hvis murede parti skulle forhøjes 2 2 5 . Det Særlige Kirkesyn overdrog K a m p m a n n at udarbejde planer for en hovedrestaurering 2 2 6 , og i sine sidste år genoptog han arbejdet med østkapellernes istandsættelse og færdiggjorde det sydligste til brug som præsteværelse, og samtidig
genåbnedes præstedøren på korets sydside 2 2 7 . 1921 var der lagt kobber på hele
kirken, efter at blytaget under første verdenskrig var solgt og midlertidig
erstattet af pap 2 2 8 . I de samme år muredes atter k a m t a k k e r på tværskibet 2 2 9 ,
men Det Særlige Kirkesyn ønskede mere plan og fart over den travle akademiprofessors virksomhed 2 3 0 . Det forundtes imidlertid ikke K a m p m a n n at føre
sine intentioner til ende, og Mogens Clemmensen, som fra 1921 fungerede som
arkitekt på domkirken, fortsatte arbejdet, der afsluttedes 1931.
I første omgang nymuredes tværskibsportalerne efter forslag, som Det Særlige Kirkesyn havde godkendt (fig. 166, jfr. p. 152 ff), t r a p p e t å r n e t på nordre
korsarms gavl (p. 163) genopførtes 2 3 1 , og der sattes k a m t a k k e r på korets gavlrækker (fig. 129). E f t e r projekt 1929 232 , der med henvisning til et lignende spir
på Nyborg kirke approberedes af Det Særlige Kirkesyn 2 3 3 , forhøjedes vesttårnets murværk og afsluttedes med et 47 m (inklusive vindfløj) højt, spidst
pyramidespir, hvori forgængerens tømmerkonstruktion indgik 2 3 4 . I sammenhæng med dette arbejde var det tanken at forhøje begge vestkapeller 2 3 5 (p.
222), men projektet blev opgivet, ligesom en beskeden forhøjelse ved foregående restaurering 2 3 6 . Det store spirs kobberklædning beskadigedes under
anden verdenskrig, bl.a. ved eksplosionen i Århus havn den 4. juli 1944, og
repareredes 1955—56; kobberet blev helt fornyet ti år senere af firmaet Lauritz
Hannibal, København, med specielt legerede plader af formatet 6 6 x 1 0 0 cm,
mens de ældre var 47 x 172 cm 2 3 7 .
Under Mogens Clemmensens ledelse foretoges også forandringer indvendig.
Ved begge tværskibets portaler indrettedes murede vindfang238, der i syd indtog korsarmens hele bredde og kombineredes med en balkon, hvorved spindeltrappen sattes i forbindelse med lofterne over de søndre østkapeller (jfr. p.

330

ÅRHUS DOMKIRKE EFTER REFORMATIONEN

Fig. 166. Tværskibets portaler 1:100, t . v . nordportalen (1925), t . h . sydportalen (1922). Tegninger
i NM af Mogens Clemmensen med angivelse af de partier, som Clemmensen anså for oprindelige,
s a m t forslag til genopførelse. — The portals of the transept 1:100. To the left the north portal, to the
right the south portal. The drawings were by Mogens Clemmensen during restoration in the 1920's, with
indication of the parts which Clemmensen regarded as original, with suggestion for re-erection.

163 og p. 170 ff). Forsiden (fig. 167), der udsprang af et forslag fra Hack K a m p m a n n , udformedes med fire pilastre og dekoreredes bl.a. med epitafierester og
topstykker fra den nedbrudte fontelukkelse (jfr. inventar og gravminder) i en
nybarok stil 2 3 9 . Samme formsprog anvendtes ved den portal, der placeredes i
det nymurede parti, som aflukkede t å r n r u m m e t fra langhuset; på rammens
frise mod skibet indhugget ANNO MCMXXII. Ved våbenhusets istandsættelse
flyttedes tårntrappernes indgange atter til kapelarkaderne (p. 230), og til afløsning af tidligere tiders træskillerum, der ofte meldes fornyet, repareret eller
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Fig. 167. Forsiden af det m u r e d e p u l p i t u r i søndre korsarm 1:100. Mogens Clemmensens bygningstegning 1921. I domkirken. — Front of the masonry pulpitum in the south transept 1:100. Drawing for
the erection 1921.

malet, rekonstrueredes vinduesgruppen i langhusets vestgavl på grundlag af de
levn, Johannes Frederiksen havde iagttaget 2 3 8 (p. 204 og fig. 103). Tværskibets
tilmurede vinduer 2 4 0 (pl. 20 og 21) genåbnedes 2 4 1 .
Under ombygningsarbejderne markeredes fremkomne spor af ældre pilleformer, vinduessteder og lignende, hvorefter kirkerummet blev hvidtet med undtagelse af kalkmalerierne. I østkapellerne var pudsafbankningen dog fortsat,
og enkeltheder i den arkitektoniske dekoration korrigeret (jfr. p. 183), åbningen mellem de nordre kapeller tilmuret 2 4 2 , alle kapeller fik romanske vinduesformer, og antallet af vinduer i hver apside blev ændret til tre (jfr. p. 184).
Kapellerne er endnu ikke hvidtede, hvilket anbefaledes af Det Særlige Kirkesyn allerede 1923 243 . Mogens Clemmensen meldte den indvendige istandsættelse færdig 1924 244 .
E f t e r Mogens Clemmensens død overtog C. F. Møller embedet som bygningsinspektør og 1946, efter menighedsrådets indstilling, hvervet som domkirkearkitekt 2 4 4 . I årene herefter er udført en række istandsættelser og mindre arbejder, hvoraf foruden spirets omtalte nybeklædning skal nævnes: 1950—51
repareredes og oversvummedes korets, tværskibets og høj kirkens hvælv; 1952

Fig. 168. Axonometrisk fremstilling af domkirkens n u v æ r e n d e ydre, set fra sydøst, 1:600. K d e F L . — Axonometric sketch of the present exterior of the cathedral
seen from the southeast.

B Y G N I N G S A R B E J D E R 1920—1970

Fig. 169. Axonometrisk fremstilling af domkirkens n u v æ r e n d e ydre, set f r a nordvest, 1:600. K d e F L . — Axonometric sketch of the present exterior of the cathedral,
seen from the northwest.
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opsattes n y t vindfang af ubehandlet eg i vestre våbenhus; her eller i søndre
vestkapel overvejede man i de samme år og senere at indrette toilet, der sluttelig (1970) placeredes ved siden af det eksisterende i søndre korsarm ved siden
af vindfanget. F r a 1952 foreligger forslag om at indrette nogle af gravrummene
i koret (jfr. gravminder) til brug for kirkens personale, hvilket gennemførtes
i årene efter 1957 245 .

GULVMATERIALER

Ved undersøgelsen 1918 af Peder Vognsens grav i højkoret (jfr. gravminder)
konstateredes under murstenssiderne røde fliser ( 1 8 , 5 x 1 8 , 5 x 6 , 3 cm) af en
type, der også fandtes foran alteret; udgraverne anså fliserne, der lå ca. 15 cm
under det nuværende gulv, for at være en rest af det senmiddelalderlige kors
oprindelige gulv. I gravens østlige afsnit lå gule og grønne, glaserede, øjensynlig genanvendte gulvfliser ( 2 3 , 5 x 2 3 , 5 x 2 , 9 cm), der ikke gjorde indtryk af at
være ældre end renæssancetiden 2 4 6 (jfr. p. 345).
Det fremgår bl.a. af de ældste arkivalier, at kirkens gulv i århundrederne
efter reformationen, var belagt med gravsten og tegl, sådan at stenene, og
senere gravfliser, lagdes i tilknytning til vedkommende begravelser, hvortil
yderligere kunne høre trælemme, og her imellem var der overvejende udfyldt
med mursten 2 4 7 . Sammenskridninger og nye begravelser krævede hyppige
reparationer; hertil anvendtes 1645 100 store sten. Til istandsættelse 1653 købtes 700 nye mursten, der lagdes i rødt bakkesand ved opgangen til koret, og
samme år blev gulvet »alle vegne forfærdiget førend borgmester Rasmus Nielssen blev begravet« 3 . Allerede 1588, efter stolestadernes nyopstilling (jfr. inventarafsnittet), ragede ligstenen på Jørgen Barnekows begravelse »op fra jorden«
og var til stor hinder 2 4 8 .
I slutningen af 1650'erne gennemførtes generelle udbedringer med astrag 2 4 9 ,
mens der til reparation efter skriftestolenes flytning 1666 anvendtes 150 mursten 3 ; tid efter anden fjernedes hjemfaldne gravsten, og mursten blev da lagt
i stedet 2 5 0 .
1709 lagde snedker Christen Jacobsen et gulv bag alteret 6 8 (jfr. sakristiet
bag alteret p. 289). 1771 nævnes 30 gullandske fliser på en grav i nordre korsa r m 3 ; adskillige af disse kalkstensfliser, der overvejende skriver sig fra 16- og
1700-tallet er ligesom de større, dekorerede gravsten bevarede i kirken (se
gravminder). 1761 repareredes gulvet i nordre korsarm med Flensborgsten, som
leveredes af kirkeværgen Frans Henrichsen Kruuse 6 8 , og efter kirkens hovedistandsættelse 1775—77 (p. 311) hedder det i synsforretningen 1 2 9 : »Alle Gulve
er lignede og belagte med Flensborger Muursten, og alle Gravstenene lagte i
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Vatter Pass«. Gulvets tilstand i begyndelsen af 1800-tallet beskrives af Hert e l 2 5 1 og fremgår af Christens Købkes maleri (fig. 152).
1823 blev hele gulvet omlagt 1 9 4 , videre i 1820'rne og 30'rne; efter at begravelser inde i kirken var hørt op, foretoges mange gravopfyldninger og hertil
hørende udbedringer af gulvets mursten; til fyld brugtes bl.a. skarn sammenfejet ved rengøring på lofterne 2 5 2 . 1840 lagde J. C. Preis fliser i koret 2 5 3 , hvorefter provsten 1843 foreslog, at ligstenene i midtergangen blev fjernet, ligesom
man samtidig gjorde i S. Mortens kirke i Randers, idet gangen var næsten farefuld at betræde; herhen hørende mindre arbejder gennemførtes vist nogle år
senere 2 5 4 .
I den følgende tid gjordes anstalter til større udbedringer og omlægninger,
hvorunder kirkeinspektionen mente, at ligstenene kunne stilles langs væggene 2 5 5 . 1852—55 og 1860 udarbejdede murermester A. Preis en række beregninger 1 9 4 , bygningsinspektør Ferdinand Thielemann indgav forslag 2 5 6 , ligeledes C. Steinbrenner 1860 med tegning til nyt gulv i korsgang, midtskib og
sideskibe af gule fliser i mønster med røde, gule og grå mursten 1 9 4 . »Optrinet«
til koret, hvor det ældre podium blev fjernet f855 (p. 276), havde man fundet
vanzirende for interiøret 2 5 7 , hvorfor der 1860 udførtes trin med granitkarm og
fliser efter forslag af stenhugger Høppner, der i disse år havde mindre entrepriser angående kirkens gulve 2 5 8 .
Ved restaureringen 1867—68 (p. 322ff) blev der lagt kvadratiske fliser af
Ølandskalk i midtskib og sideskibe 2 5 9 , 1904 blev kirkens murstensgulve planeret og udfuget 2 6 0 . Ifølge Hack K a m p m a n n s forslag af 31. december 1917 til
Det Særlige Kirkesyn (NM.) blev gulvet af røde og gule mursten, der efterhånden var meget slidte, udskiftet med fliser (44 x 44 cm) af den grågule, t æ t t e
kalkskifer fra Solnhofen, som nu udgør belægningen i kor, -omgange, tværskib
og langhusets midtergang, mens der under stolestader og -bænke er sortmalede
trægulve. I sideskibene ligger endnu gravsten og -fliser, i øvrigt kalkstensfliser.
I våbenhuset er Solnhofenfliser, der på grund af stedets større slid har fået
en tiltalende overflade; i sidearkaderne, der i syd ved granittrin i forkant er
hævet 20 cm over våbenhusets gulv, er Ølandsfliser ( 4 0 x 4 0 cm). Nedgangen
til Marselis' gravkælder har sandstensramme om lemme af eg.
Begge søndre østkapeller har Solnhofenfliser; i apsiskapellet, hvis gulv befinder sig 36 cm under niveauet i korsarmen, ligger i midten Erik Podebusks
gravsten (†1573, se gravminder), mens der i apsiden er et restaureret teglgulv
af munkesten og kvadratiske fliser (jfr. p. 174 og 345).
Et bræddegulv i nordre apsiskapel var vistnok samhørende med rummets
anvendelse som bibliotek (p. 286f) og afløstes 1871 af mønstret murstensbelægning i lavere niveau (jfr. gravminder) 2 6 1 . I dag består gulvet af Solnhofensten foruden enkelte Ølandsfliser. Ved restaureringen 1908—09 af det nord-
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ligste østkapel udstøbtes over Lindenows gravkælder et moniergulv 2 6 0 ; nuværende belægning: Solnhofensten.
1846 ytredes utilfredshed med gulvet i det sydlige vestkapel, landemodesalen, hvor materialet overvejende var røde murbrokker 2 6 2 . J. Galthen indgav
overslag på n y t gulv, men stiftsøvrigheden foretrak et forslag af A. Preis, der
1849 udførte et gulv af gule, brændte fliser, hvorved lemmen til den underliggende gravkælder blev dækket 2 6 3 . E f t e r reparation 1880 264 lagdes ved kirkens istandsættelse i 1920'erne også her det nuværende gulv af Solnhofenfliser.
I nordre vestkapel er bevaret det gulv (117 cm over niveauet i våbenhuset) af
hvide og sorte marmorfliser (30 X 30 cm), der lagdes ved indretningen af Marselis' gravkælder (p. 298 og fig. 92).

B E H A N D L I N G AF VÆGGE

OG HVÆLV

Ovenfor p. 274 er det anset for overvejende sandsynligt, at kirken ved middelalderens udgang indvendig stod med røde vægge, der dog for store partiers
vedkommende var dækket af kalkmalerier på lys b u n d ; hvælvene har stået
hvide med dekoration. Vægfladernes blanke m u r var, hvor dårligt arbejde, ombygninger eller reparationer havde krævet det, suppleret med murstensimitation af rød kalkning med optrukne, hvide fuger. Det skal fremhæves, at hovedparten af vidnesbyrd om denne tilstand hidrører fra koret. Her er situationen
yderligere forbundet med spørgsmålet om datering af Peder Vognsens grav på
nordsiden af den østligste pille i højkorets sydside (jfr. gravminder). Den nuværende placering af stifteren af Århus' teglstenskatedral angiver en flytning
af gravstedet, der ved kirkens ombygning under 1400-tallet må have ligget i
højkorets midtakse, formentlig foran alteret. Undersøgelser 1918 angav, at
Vognsens grav var indrettet før omgivelserne — og dermed formodentlig hele
koret —- blev h v i d t e t ; teknikken i gravrummets sider tydede på, at opmuringen havde fundet sted en gang i reformationsårhundredet 2 4 6 . Det er utvivlsomt
anlæggelsen af en af gravkældrene under højkoret (jfr. gravminder), der har
tvunget Peder Vognsens jordiske levninger ud til siden. Omstændighederne tyder således på, at kirkerummet i Christian IV's tid, måske i sammenhæng
med inventariseringen 1588 (jfr. prædikestol, stolestader) forandredes fra
rødt til hvidt.
1646 nævnes en »vogn«, som kalkmaleren brugte under arbejdet, da kirken
hvidtedes indvendig (p. 294); samme år kalkedes hvælvet i de søndre østkapeller 2 6 5 . 1653—-54 kalkede Jürgen m u r m a n d hvælvingen »og alt bag koret
fra øverst til nederst« 3 . 1726 kalkede Anders Sørensen fra København hele
kirken indvendig, et arbejde, der begyndte i midten af april og først afsluttedes 24. august og kostede den nette sum af 400 rigsdaler 2 6 6 . E f t e r hovedre-
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parationen 1775—77(p..301—11) stod hele kirken nykalket indvendig 1 2 9 ; Hertel
oplyser 2 6 7 , at hvælvet over orglet var sort.
Det er formentlig i løbet af 1700-tallet, at der under hvælvet ophængtes en
mængde forgyldte stjerner, der 1846 var dels af egetræ, dels af blik 2 6 8 (jfr.
inventarafsnittet, også angående hvælvåbningernes (p. 255) dekorerede træskiver); ved en opgørelse i anledning af kirkens restaurering i 1770'erne (p.
301—11) angives antallet til 559 2 6 9 . I licitationsbetingelser 1814 tiisloges murermester Preis for 1330 rdl. udspækning af hvælv, kalkning af kirken og forgyldning af stjernerne 2 7 0 ; hvidtning nævnes 1833 5 . E n d n u i 1850'erne istandsattes
og nyanskaffedes stjerner 2 7 1 , men den kalkmalede ornamentik, der ved restaureringen i 1870'erne 2 7 2 (p. 322f, jfr. kalkmalerier) udførtes på hvælvene, overflødiggjorde anden dekoration (jfr. fig. 176).

TAGVÆRKER

OG TAGE

Kirkens tagværker blev omfattende fornyet under de større reparationer (p.
294, 306 og 310), og tillige er der lejlighedsvis sket udskiftninger af tømmeret,
således at tagstolene nu helt overvejende består af nyt t r æ ; hovedparten skriver sig fra ombygningen i 1870'erne (fig. 170—71). Adskillige steder sidder dog
ældre stykker egetømmer, hvis ubenyttede taphuller vidner om en anden anvendelse tidligere.
Passage på kirkens lofter mellem tagværkets bjælker og over hvælvenes kupler har i ældre tid ikke været let, og forholdet kunne være farligt i tilfælde af
brand. Det er ikke klarlagt, om C. Steinbrenners overslag 1863 104 over anlæggelse af t r a p p e r og løbebroer på hvælvingerne er den tidligste foranstaltning
til afhjælpning af situationen. Ved hovedistandsættelsen 1881 273 udførtes gangbroer, som Hack K a m p m a n n 1917 274 f a n d t ubekvemme og foreslog omlagt.
Tagmaterialer. Det søndre vestkapel var fra opførelsen tækket med bly (p.
224), og det samme har øjensynlig været tilfældet med spiret på store tårn
(p. 239). De oplysninger, der foreligger fra den første periode efter reformationen, bl.a. i anledning af branden 1642 (p. 2931T), lader antage, at alle kirkens
afsnit senest efter ombygningerne i slutningen af middelalderen var dækket
med bly 2 7 5 . Hensyn til det kostbare tag var måske årsag til Christian IV's
forbud 1595 276 mod at skyde med lange bøsser efter fugle eller andet på domkirken.
Det var formentlig ved indretning af de nordre østkapeller til adelige begravelser (p. 286—87, jfr. gravminder), at der her lagdes kobbertag 2 7 7 ; første reparation anføres 1673 3 .
Regnskaberne og andre arkivalier godtgør, at kirkens Lage krævede fast opsyn og jævnlige, mindre udbedringer. Mere omfattende reparationer stod på
Danmarks kirker, Århus a m t I
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Fig. 170. Loftet over søndre korsarm, set mod syd. — The loft of the south transept, looking south.

efter t å r n b r a n d e n 1642 (p. 294) og i 1660'erne 3 og fra 1690'erne og ind i 1700tallet 2 7 8 (jfr. p. 297—98), da der noteres blyleverancer fra Bergen og Lübeck.
1725 3 foretoges reparationer og atter i 1730'erne 115 . Tagene bragtes i orden som
led i kirkens istandsættelse 1775—77 (p. 310), ved hvilken lejlighed der lagdes
sorte, glaserede tegl på kapeller og sideskibe, mens kobberet fra de nordre østkapeller flyttedes til kortårnene. Stentagene fordrede understrygning med passende mellemrum, og undertiden udskiftedes ødelagte tagsten med almindelige
røde 2 7 9 ; større vedligeholdelsesarbejder ved murermester J. F. Colvitz 1783ff 28 °;
i 1820'rne og 30'rne ved den fra Prag indvandrede murermester Dominicus
Preis (ca. 1768—1837), der i perioden, undertiden sammen med sønnen J o h a n

TAGE

Fig. 171. H ø j k i r k e n s loft set mod vest. — The loft of the nave looking west.
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Casper (1794—1865), havde adskillige entrepriser i kirken; samtidig udbedredes
blytagene 2 8 1 . Senere optræder Preis' anden søn Anthon Peter (1813—68)
(p. 335). 1839 udskiftede P. Meyer løsrevne blyplader på »Qvesterne eller
Frundespeserne« (korets gavle) og andre steder 5 . Tagets tilstand 1845 har øjensynlig ikke været for god, eftersom det ved syn hedder 2 8 2 , at »den store, forhen
hvide hvælving ved venstre side af opgangen til koret skjules viseligen af et
tæppe, thi dersom dette fjernes, ville et syn vise sig, som måske ikke har magen
i nogen kirke, da hvælvingen er ganske grøn af fugtighed«; en omfattende
istandsættelse af alle tage gennemførtes i slutningen af 1840'rne og i 50'erne 2 8 3 ,
og ved restaureringen 1867—82 blev det hele gjort på ny (p. 325). I det oprinde-
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Fig. 172. B r a n d s p r ø j t e på d o m k i r k e n s loft, ca. 1 : 2 5 . Målt og t e g n e t 1968 af J e n s H o u g a a r d og
H . C . W e s s i n g . A r k i t e k t s k o l e n i Å r h u s . — Fire-pump in the l o f t of the cathedral, c. 1:25.

lige forslag til tagarbejderne var det ikke forudset at lægge kobber på sideskibene, hvilket imidlertid gennemførtes 1879—81 284 . Senere reparationer og
ændringer af tagene p. 329 og 331.
Klokkestolene i vesttårnet helt fornyet i eg i 1770'erne (p. 311).
Brandslukningsmateriel nævnes 1881 273 , da vandbeholderen i t å r n e t fyldtes,
og lynaflederen forbedredes. Nogle ældre træbaljer og en pumpe (fig. 172) befinder sig på kirkens loft; 1951 indlagdes stigrør, og 1964 blev t å r n e t sikret
med sprinkleranlæg. E f t e r branden i Roskilde domkirke 1968 planlægges yderligere sikringer i Århus, bl.a. en opdeling af skibets, korsarmenes og korets
i dag sammenhængende loftsrum.

OPVARMN1NG

OG B E L Y S N I N G

Bortset fra den p. 286 omtalte jernovn, der indtil 1696 stod i søndre apsiskapel, nævnes opvarmning i kirken ikke, før der under istandsættelsen i 1860'erne indlagdes det dampvarmesystem af beskeden kapacitet, som anføres i
restaureringsrapporten (p. 326). Sagen tog vist sin begyndelse med, at jernstøber Frisch 1862 fremlagde en plan for opvarmning i kirken 1 7 ; i sit restaureringsforslag året efter (p. 321) tænkte Nebelong sig at anvende en ovntype,
der brugtes i S. Pauls kirke i London 1 8 1 . 1868 besluttede kirkeinspektionen sig
imidlertid for et dampanlæg, der var projekteret af ingeniør J . B . D a l h o f f , og
det følgende år nedlagdes rør i de opbrudte gulve, mens kedlen placeredes i
det sydligste østkapel 2 8 5 . Det er bemærkelsesværdigt, at Walther allerede under
overvejelserne var på det rene med de fugtigheds- og ventilationsproblemer,
der ville følge af r u m m e t s opvarmning 1 9 4 .
1887 anskaffedes et kraftigere v a r m e a p p a r a t u r , hvilket afstedkom ødelæggelse af mange grave under gulvet og omflytning af gravsten 2 8 6 ; videre fulgte
1898 opmuring af en skorsten på søndre korsarms s y d m u r 2 7 3 (fig. 164, pl. 21).
1914 henledte inspektionen opmærksomheden på mangler ved varmeanlægget,
hvorefter der udarbejdedes forslag til et nyt, som installeredes 1918—20;
varmekammeret lagdes vest for nordre korsarm, der bar skorstenen 2 8 7 (pl. 20).
1941 oprettedes den første k o n t r a k t mellem domkirken og Århus kommune
om levering af fjernvarme 2 8 8 .
(Om ældre belysningsudstyr, se inventarafsnittet). Vinteren 1884—85 forærede fru Elmquist kirken over 200 lamper, der sandsynligvis var beregnet til
petroleum; men allerede august 1885 pålagde ministeriet kirken at sørge for
belysning ved gas 1 7 , hvortil Walther og Ahlmann 1886 udarbejdede forslag 2 8 9 .
1887 sluttedes k o n t r a k t med gørtler Dalhoff Larsen om arbejdet 1 7 . Mindre ændringer ved gaskronerne nævnes 1899 i forbindelse med indvendig istandsættelse 1 9 4 . 1902 ønskede inspektionen elektrisk belysning, hvilket var etableret
ved Det Særlige Kirkesyns møde to år senere 2 9 0 .

SOLUR
På den vestre hjørnelisén på søndre korsarms gavl sidder et solur, der kan
skimtes på fig. 27 (jfr. pl. 15), og som består af en glat, rektangulær plade,
ca. 8 5 x 6 0 cm, af lys kalksten med holder og viser af metal. Utvivlsomt er det
samme vertikal-solur 2 9 1 , der gengives på samme plads på tværskibet, ca. ni
meter over terræn, allerede på den flere gange nævnte 1600-tals tegning af
kirkens sydside (fig. 146). Hertel nævner solskiven 2 9 2 , som kirkeværge Fulling
1823 194 indstillede til opmaling. Ved Walthers restaurering af kirken (p. 322ff)
blev stenpladen nyindmuret 2 9 3 .
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Fig. 173. Løstliggende granitblokke i og ved domkirken 1:10. 1 2 og 4 8 efter opmålinger af
Viemose (p. 343). 1. .Jfr. fig. 190. 2. .Jfr. fig. 175 og tegning af J. Ølsgaard i F. Beckett m.fl.,
K ø b e n h a v n 1905, p. 125. 3. K a r m s t e n , 79 cm lang, i n d m u r e t som overligger i åbningen mellem
k o r t å r n og korets loft (p. 266)). 4. J f r . fig. 31,1 og 58,5. 5. J f r . p. 198 og fig. 95. K d e F L . blocks found in or by the cathedral 1:10. 3. Casing stone, 79 cm long, built in as lintel in the
between the north choir tower and the loft of the choir.

Jørgen
Århus,
nordre
Granite
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L Ø S T L I G G E N D E G R A N I T B L O K K E SAMT
OG G U L V F L I S E R AF TEGL

FORMSTEN

Ved domkirken er samlet en betydelig mængde bygningssten, der foruden
et par granitkvadre, en bemærkelsesværdig stor, tilhugget frådsten ( 1 6 x 5 8 x 3 4
cm, med fals i det ene hjørne) og mange almindelige munketegl tæller adskillige
tildannede granitter og en større kollektion af formtegl. Stensamlingen indbefatter nogle granitblokke på pladsen uden for bygningen, men den altovervejende del befinder sig på gallerierne i nordre korsarm. For hovedpartens vedkommende kan proveniensen ikke længere oplyses; ved stenhobene ligger ganske vist enkelte sedler med påskrifter, men enten er blækket blegnet bort, eller
sedlerne tydeligvis placeret galt.
En del af stenene kan med større eller mindre sandsynlighed henføres til
domkirken, andre er åbenbart kommet til i tidens løb fra lejlighedsfund i
nabolaget; flere kan således formodes at stamme fra gravningerne syd og nord
for kirken i 1920'rne (p. 97ff). At stenene nævnes her indicerer derfor ikke,
at de skal henføres til domkirkens bygning; af materialet er udtaget de former
og eksemplarer, der skønnes at have interesse. Størstedelen af dette udvalg
gengives på fig. 173 og fig. 174 og skal omtales summarisk, jfr. fig. 190.
Ved træet i hjørnet mellem søndre korsarm og langhuset ligger nogle granitblokke, hvoraf to skal anføres: Profileret kvader (fig. 173,4), der må tilhøre
soklen på domkirkens nordre østkapeller (p. 131 og fig. 31,1). Konsolsten
(fig. 173,8), der er beslægtet med fragmentet fig. 173,6, på øverste galleri; lignende udformning kendes fra granitkonsoller ved Elev kirke nord for Århus.
På gallerierne befinder sig endvidere fire oksehovedlignende konsoller (fig. 95
og 173,5), der er mage til de fire, der har fundet anvendelse i korpolygonen (fig.
135). Nogle baser og kapitæler har hver en tydelig bagside og henføres derfor
med størst sandsynlighed til portaler: Hjørnebladsbase (fig. 173,1 og fig. 190),
der af Høyen 1833 noteredes i kirken 2 9 4 og er af samme t y p e som baser i
Viborg 2 9 5 . I samme retning peger et kapitæl (fig. 173,2 og fig. 175), hvis dekorerede, halvcirkulære skjolde indrammes af tovstave; den ene side har det på
tegningen gengivne Georgskors, de to andre henholdsvis et korset kors og et
stiliseret træ. På anførte sted i sin notebog registrerede Høyen også flere kapitæler som fig. 173,7, hvoraf der nu eksisterer to.
Blandt kirkens løstliggende formsten af tegl, hvortil slutter sig de p. 204
nævnte stykker i bymuseet i Den gamle By 2 9 6 , udmærker sig — ved siden af
de fig. 132, 4 og 5 gengivne ribbesten foruden formsten tilhørende samme tegnings vinduesprofiler — de sten, som er opstillet på fig. 174. Her kan en del
med rimelighed henføres til kirken; de glaserede til dens senere bygningsafsnit.
Den lille, glaserede rundstav (fig. 174,5) og muligvis tillige halvsøjlestenene

344

ÅRHUS DOMKIRKE

Fig. 174. Gulvfliser og f o r m s t e n af rod tegl, løstliggende i kirkens stensamling på øverste galleri i
nordre k o r s a r m 1:10. K d e F L . 1. Gulvfliser, a. lys tegl, b. brunglaseret, c. gul- eller grønglaseret.
2. Tre, sikkert samhorende halvsøjlesten. 3. Ribbesten. 4. R u n d s t a v . 5. R u n d s t a v , sort- eller grønglaseret. 6. F o r m s t e n . 7. Grønglaseret h j ø r n e k n o p . 8. Søjlevulst. 9. H j ø r n e s t e n . 10. Grønglaseret
h j ø r n e s t e n . 11. H j ø r n e s t a v . 12. R e k t a n g u l æ r t a g p a n n e . — Floor tiles and mouldings of red brick to
be found in the church's collection of building material in the top gallery in the north transept 1:10.
1. Floor tiles, a. light coloured brick, b. brown glazed, c. yellow or green glazed. 2. Three bricks, no doubt
belonging together, from an engaged column. 3. Rib brick. 4. Billet. 5. Billet, black or green glazed.
6. Moulded brick. 7. Green glazed corner boss. 8. Torus. 9. Cornerstone. 10. Green glazed cornerstone.
11. Corner fillet. 12. Rectangular pantile.
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(fig. 174,2) tilhorer utvivlsomt højkirkens vinduer (fig. 77, 2 og 3; fig. 82—83).
Ribbestenen fig. 174,3, der sandsynligvis har været placeret i et af østkapellerne,
er kun 23—24 cm bred, mens ribberne i nordre apsiskapel (fig. 70 og 71) har
bredde som en normalstens længde: 28—30 cm. Adskillige sten med hjørnevulst som fig. 174,11, må høre hjemme i langhuset, jfr. fig. 41 og fig. 183.
En del teglfliser fra middelalderen og renæssancetiden gemmes på øverste
galleri i nordre korsarm, fig. 174,1 a—c, jfr. fig. 63 og 159. Fliserne fig. 174,1 a
skal jævnføres med dem i søndre østkapel (p. 174). Tillige ligger på galleriet
(jfr. fig. 190) fragmenter af kvadratiske, tre cm tykke, gul-, grøn- eller brunglaserede fliser, hvis sidelængde har været på eller over 17 cm; her er formentlig
tale om fliser mage til dem, der ved åbningen af Peder Yognsens grav 1918 blev
f u n d e t i koret (p. 334, jfr. gravminder). Endelig tre—fire cm tykke, uglaserede
fliser (ca. 20 x 2 0 cm) af rød tegl. J f r . glaserede fliser fra gravsteder.

Fig. 175. G r a n i t k a p i t æ l f r a kirkens stensamling på det
nedre galleri i nordre korsarm (p. 343). - Granite capital
from the collection of building material in the bottom gallery
in the north transept.
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Ole Søndergaard 1923-24

Fig. 176. Hvælvzonen i korets midtskib set mod ost med den kalkmalede dekoration, som eksisterede
f r a 1867—71 til 1924. I baggrunden to af korpolygonens vinduer med prøveophængning til glasmalerier (p. 3 4 7 ) . — Vaulting in the centre aisle of the choir looking east and showing murals of c. 1870—
1920. In the background two windows of the choir polygon with proposals for stained glas.

GLASMALERIER
Fra den ældre middelalder foreligger ikke fund eller oplysninger angående
glasmalerier, der kan henføres til domkirken 2 9 7 . Første hentydning til kirkens
vinduer er fra 1407, da det nævnes, at dronning Margrethes donation (p. 66)
omfattede midler til »ornament og glarvinduer«, hvorhos der kan have været
t æ n k t på farvede ruder. I Århussamlingen i Den gamle By bevares en gotisk,
f e m k a n t e t (største mål: 5 , 9 x 7 cm), blå rude med rødbrun ornamentik (inv. nr.
175:15), der stammer fra et af korvinduerne.
H v a d angår kirkens vinduer efter reformationen, vil Hertel 2 9 8 efter en ældre
beretning vide, at på en rude i nordre koromgang var indbrændt rigsvåbnet
med Christian IV's navnetræk, hvorunder var skrevet Christianus og den kongelige titel 2 9 9 . I samme periode taltes to glarmestre blandt byens næringsdrivende 3 0 0 . I domkirkens regnskabsbog anføres 1697 en række borgere, der
har skænket vinduer i langhusets sideskibe og det store vestvindue over portalen 3 0 1 ; intet tyder på, at disse ruder har været farvede eller dekorerede.
Det har allerede været omtalt p. 315, at der en overgang omkring 1850 var
tale om i koret at placere et malet vindue, som var tilovers i Roskilde. Tanken
om at berige nogle af korets vinduer med farvet glas dukkede atter frem ved
århundredskiftet, og man foranstaltede en indsamling med dette formål. Dekorationsmaler Chresten Nielsen Overgaard (1851—1929) udarbejdede forslag
1902 og fremlagde med en prøve på stedet sit andet udkast ved Det Særlige
Kirkesyns møde 1904; synet, der lagde vægt på, at korpolygonens tre vinduer fik glasmalerier samtidig, godkendte ikke forslaget ved denne lejlighed 3 0 2 .
I domkirkens arkiv bevares to udaterede, ikke benyttede, farvelagte skitser
fra Overgaards hånd, hvorfra er hentet fig. 193 på p. 375.
Ældre fotografier, såsom en serie optagelser af fotograf Hude 1908 (i Nationalmuseet) og af Ole Søndergaard under kirkens restaurering i 1920'rne (f.eks,
fig. 176), godtgør, at man fortsatte med forskellige prøveophængninger, hvorunder alle korets fem østvinduer tænktes dekoreret. Senest var ophængt et
udkast, der havde stiftvåbnet centralt placeret i polygonens østvindue.
I sammenhæng med restaureringsarbejderne efter første verdenskrig (jfr.
p. 329) fremkom nye planer om glasmaleri i koret. Da henvendte man sig til
Emanuel Vigeland (1875—1948), der i sit atelier på Slemdal ved Oslo udførte
det eksisterende maleri i polygonens midterste vindue, forelagt Det særlige
Kirkesyn 1925, opsat af glarmester P.M.Sørensen 1926 303 . Med inspiration i
linien »Livstræet fæsted i Graven Rod« fra Grundtvigs »Vær velkommen, Herrens Aar« fremstiller maleriet Korsfæstelsen og Himmelfarten, hvor omkring
træet, der skyder sig op fra graven nederst i billedet, slynger sig. Korets øvrige
vinduer er nu uden udsmykning.
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NOTER
BELIGGENHED

OG

KIRKEGÅRD

p. 94—125.
1

2
E. Sejr: Gamle Århusgader, Århus 1960, p. 80—87.
Den danske Lods II, 1962,
p. 180. Tidligere f.eks. R h u m a n n I, 1666 (LA Vil). Håndskriftsaml.). Næss 1772: De to
små spir og det store er til mærke for de søfarende og i »Søe-Chartene annoteret« (LA
3
Vib. Århus bispearkiv. Århus domk.s rep. 1769 77. (C 3.502)). Hertel I, 34.
Sml.
Hoffmeyer I, 321. H. Matthiessen, i Architekten X X I I , 1920, p. 156—57; Torv og Hærstræde, Kbh. 1922, p. 52 54. V. Lorenzen: Vore Byer I, Kbh. 1947, p. 154f.; Drømmen om den ideale By, Kbh. 1947, p. 36ff. E. Keyser: Städtegrümdungen und Städtebau
in Nordwestdeutschland im Mittelalter, 1958. E. Herzog: Die ottonische Stadt, 1964;
Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum, Acta Visbyensia I, 1965. G. Eimer: Urbane
grundtyper i det medeltida Sverige, i Nordisk Medeltid, 1967, p. 285 ff. 4 DiplDan. 2.
5
rk. V, nr. 351, 352 og 358.
Ved oversættelse er det usikkert, om ad occidentem hører
7
til forum, cimiterium eller platea. 6 Hoffmeyer I, 215f.
DiplDan. 2. rk. V, nr.
8
199—200. SRD VI, 417.
Af trænavnet torn, »tjørn«, Stednavne i Århus og Skander9
borg amter, Kbh. 1964, p. 6, jfr. Hübertz: Bidrag, p. 16, note 1.
Hoffmeyer I, 216.
10
11
12
DiplDan. 2. rk. VI, nr. 149.
Hoffmeyer I, 216.
H. Matthiessen, indb. 1914 i
NM. med tegning 27. m a j 1914 af Johannes Frederiksen. Inv. nr. 1926: 602; E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 213—48. Supplerende iagttagelser 1944 af snedkermester
Th. Rasmussen, DenGlBy, Århus: Grønne kort, inv. nr. 1863. Mange fotografier i lægget
»Udgravninger nord for domkirken«. 13 En standhaftig tradition vil placere den romanske
bisperesidens nordøst for domkirken, ved den nuværende politistation; Hertel I, 54, Hoffmeyer I, 119ff., E. Haugsted, i ÅgT. I, 182, H. Lassen, i Danmark IX—X, 1945, p. 205;
14
men udgravningerne gav ikke støtte for denne lokalisering.
ÅgT. I, 115, 223.
15
16
Brandtaksationer i LA Vib.
Hertel I, 3, p. 79 siger, der var tre etager foruden
kælderen; her spiller det en rolle, at der øjensynlig har været to lofter. J f r . LA Vib. År17
18
hus Tingbog 1638 (B 56.3).
KancBrevb. 19. juni 1608.
KancBrevb. 3. marts
19
20
1581 og 12. nov. 1583.
KancBrevb. 30. aug. 1574 og 8. sept. 1583.
KancBrevb.
21
22
3. marts 1581.
Hoffmeyer I, 143.
LA Vib. Århus Tingbog 1637f. (B 56.2—3).
23
24
25
KancBrevb. 18. febr. 1581.
KancBrevb. 7. febr. 1638 og 20. maj 1584.
Kanc26
27
Brevb. 29. april 1635.
RA. DaKanc. Jyske tegn. 22. juni 1655.
KancBrevb. 3.
marts 1581, 6. marts 1609 øg 7. marts 1646 (RA. DaKanc. B. 160. Indlæg t. reg. og tegn.).
Arkivaliernes terminologi er svingende; Repert. II anfører for perioden 1469—1500:
Aars Biskopgård, Biskopgården i Aars eller Aarsgaard; i den første tid efter reformationen — øjensynligt mens lensmanden jævnligt tog ophold på gården — var Århusgård
det helt dominerende navn, i århundredets sidste årtier, efter at vestfløjen var indrettet
til kornmagasin, kaldtes komplekset gerne Århus biskopsgård, for i 1600-tallet hyppigst
at benævnes (Århus) Bisgård. Særlig for dette århundrede er der mulighed for forveksling
med Havreballegård, da også denne ofte kaldes Århusgård, jfr. P. Rasmussen: Århusgård og Åkær Lens Jordebog 1544, Kbh. 1960, p. 102—3. Den lutherske biskops bolig
på den anden side af domkirken benævnes i arkivalierne dels bispegården, dels ved den
28
fungerende bisps navn.
Der kan ikke påvises en norm for bispeboligens beliggenhed
i forhold til kirken; placeringen på skyggesiden kan undre, men har adskillige paralleller,
f.eks. bispegårdene ved Jakobskirken i Compostela, i Utrecht, Deventer, Paderborn,
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Lübeck og Strängnäs. 29 E. C. Norn, i NMArb., 1954, p. 5—14. Jfr. alment KultHistLeks. X I I I , 1968, p. 78—82. 30 KancBrevb. 12. m a j 1560. 31 KancBrevb. 30. aug.
1574, jfr. Hoffmeyer I, 138ff., der giver en udmalet skildring af festlighederne og i det
32
hele taget p. 118—47 indgående beskæftiger sig med bispegården.
KancBrevb. 17.
33
m a j og 5. nov. 1568 samt 22. nov. 1576.
KancBrevb. 9. sept. og 16. okt. 1580 samt
34
18. febr. og 3. marts 1581.
Ordren genlaget senere: KancBrevb. 12. nov. 1583 og 15.
35
36
m a j 1584.
KancBrevb. 8. sept. 1583 og 23. juli 1601.
E n d n u 1604 giver kongen ordre til at opføre et kornhus af ældre materialer, der ligger på den gamle bispe37
38
gård, KancBrevb. 18. sept. 1604.
KancBrevb. 20. m a j 1584.
BA. Lensrgsk.
39
Århusgård. Div. kvittantiarumbilag. 1598—1651. Jfr. note 22.
KancBrevb. 29. april
40
41
1635.
KancBrevb. 7. og 18. marts 1646 samt 12. og 13. juli 1648.
BA. DaKanc.
42
Jyske tegn. 22. og 29. juni 1653 og 22. juni 1655.
RA. DaKanc. B 94. Besigteiser
til skøder og mageskifter. Litra M. 1655—60. Nr. 233. J f r . Hübertz: Bidrag, p. 15ff.
43
30. juli 1642 var der planer fremme om at indrette et sejldugsvæveri i det »gamle
44
bygfældige stuehus i bispegården«.
J f r . Th. Basmussen, i ÅrbÅrhSt. XLIV, 1951, p. 9.
45
I skøde- og panteprotokoller 1683—93 har ejendommen nr. 452; C. J. T. Thomsen, i
46
ÅrbÅrhSt. X X X , 1937, p. 96f.
LA Vib. Erektionspatent, (G 321—1, p. 62, 83):
47
48
H ü b e r t z : Bidrag, p. 24.
Hoffmeyer I, 146.
Hertel, der i sin barndom har set
huset, I, 54 og I, 3, p. 79—81. Th. Rasmussen, i ÅrbÅrhSt. XLIV, 1951, p. 29. LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. kirkegrd. 1690—1903. (G 617.28—29). 49 Hoff50
meyer I, 120.
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker. 1595—1846. (C 3.487—96).
51
Th. Rasmussen, Noter i DenGlBy, Århus. Grønne kort, inv. nr. 1874.
Hoffmeyer I,
52
121. E. Haugsted, i ÅgT III, 140 og ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 245.
ÅgT. III, 140.
53
Huset blev bygget af udenbys håndværkere, K. Voss: Bygningsadministrationen i
54
Danmark under Enevælden, Kbh. 1966, p. 530, note 28.
Brandtaksation 1761: 31
55
fag; 1771: 47 fag, jfr. note 15.
E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 231—33.
56
I den nordre ende er broen angivet højere end de huse, den støder op til, men denne
omstændighed kan ikke tillægges vægt, da kunstneren åbenbart har overdrevet kirkens
størrelse og ikke har givet f.eks. bispegårdens hovedfløj den højde, som vi ad anden vej
57
ved, den har haft.
RA. Lensrgsk. Århusgård. Div. kvittantiarumbilag. 1598—1651.
58
59
60
J f r . Hoffmeyer I, 380.
RA. DaKanc. B. 162. Henlagte sager. 1660.
LA Vib.
61
Århus bispearkiv. Aarhus capitels tegnebog. 1652—67. (C 3.2211).
E. Haugsted, i
ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 231, 243, daterer broen til Niels Clausens tid. Hertel I, 1, 57 59,
omtaler en egedør med beklædning og fine stenzirater, som formentlig hidrørende fra
broen; efter dens nedrivning anbragtes delene i provstegården, hvorfra stenpartierne se62
nere overførtes til havemuren.
En bredere fremstilling findes bl.a. i ÅgT. III, 168ff.
63
64
DiplDan. 2. rk. II, nr. 395.
Hübertz: Bidrag, p. 15, jfr. Hoffmeyer I, 100f.
65
Brev fra A. M. Jensen 14. juni 1906 til NM. (Jr. nr. 157/06); Indb. C. M. Smidt 1906
66
i NM; Trap 5. udg., p. 81. ÅgT. III, 178f.
Chr. Axel Jensen, indb. 1909 i NM., jr.
67
88
69
nr. 383/09.
Hübertz: Aktstykker I, 143.
ÅgT III, 178.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. rgsk.bøger 1645—1824. (C 617.46—50). Andre reparationsarbej70
der 1659—60.
LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. Århus latinsk. 1753—64. (C 3.2530).
Chr. Mørups far, Jens murermester, arbejdede i Norup for Lichtenberg, og her har sønnen sikkert truffet Rieman. Peder Jensen, N. J. Israelsen: Mejlgade, Århus 1968, p.
207f, jfr. K. Voss: Bygningsadministration og Bygningshistorie under Enevælden, 1968,
71
p. 313, 365ff.
Hertel II, p. X I I I — X V ; I, 3, p. 59. H. H. Blache: Indbydelsesskrift,
1850, i ÅgT. III, 174ff. P. Jensen, N. J. Israelsen: Mejlgade, Århus 1968, p. 29. N. J.
72
73
Israelsen, i ÅrbGlBy, 1967, p. 30.
Arkitekten 1958, p. 73—81.
Ejler Haugsted
har på grundlag af snedkermester Th. Rasmussens daglige meddelelser publiceret en
redegørelse i ÅrbÅrhSt. XVI, 1923, p. 99—137, hvortil henvises. Supplerende iagttagel74
ser Th. Rasmussen 1944 i DenlGBy, Århus.
Det stadig eksisterende spring i soklen
ved tværskibets sydgavl kunne forklares ved, at en bygning en tid havde sluttet sig til
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75
76
kirken.
NM. Mus. nr. D 10153, deponeret i Århus museum.
Jfr. Hoffmeyer I,
77
217ff., 295, II, 65. ÅgT. I, 145, 151ff., III, 108.
DaRigBr. 2. rk. III, nr. 173 og 2.
78
79
rk. IV, nr. 281.
H ü b e r t z : Aktstykker I, 22, 81 og 142ff. Hoffmeyer I, 127.
Jfr.
80
81
Hoffmeyer I, 220f.
H. F. R ø r d a m : Danske Kirkelove I, 541, nr. 557.
Kanc82
Brevb. 1. aug. 1590; 7. marts, 28. juni og 1. aug. 1591; 1. m a j 1593.
KancBrevb.
8. aug. og 5. nov. 1629; 12. marts 1630; 10. øg 16. juli samt 17. nov. 1645; 19. febr.
83
1661; 17. okt. 1668. J f r . under året 1665 (note 60) og 1669 70 (note 69).
J f r . Hübertz:
84
Bidrag, p. 25.
I brev af 28. juni 1882 i NM. til J. J. A. Worsaae meddeler Walther,
at han i muren mod Skolegade ved nedrivningen havde bemærket »nogle granitsten,
85
der synes at have været sokkelsten og vinduesoverliggere«.
Opmåling af V. Th.
Walther i NM. Ifølge brandtaksationerne (note 15) øgedes bispegårdens brandmur fra
86
87
1761 til 1771 fra 40 til 65 fag.
Hübertz: Bidrag, p. 25f.
Jfr. K. Voss: Bygnings88
administrationen i Danmark under Enevælden, Kbh. 1966, p. 306ff.
Århus museum,
inv. nr. 475; tavlen måler 2 9 x 4 1 , 5 x 7 cm, og forsiden indrammes af liste og bladfrise.
89
Hertel II, p. V, tilføjer en henvisning til Esajas bog 26 og Salmernes bog 60.
Ved
nedrivningen fandtes et ikke nærmere angivet sted i fundamentet et lille, firkantet rum
med knogler fra en hund og en hane, »Dagbladet« (København) 19. juni 1882. H. Matthiessen, i Fra Holbæk Amt, 1914, p. 36f, jfr. f.eks. W. Schönweiss: Ein mittelalterliches
90
Bauopfer von Coburg. J a h r b u c h des Coburger Landesstiftung, 1968, p. 183—86.
R.
91
Nielsen: Fra det gamle Aarhus, Århus 1902, p. 188.
ÅgT. II, 341; KirkehistSaml.
6. rk. V, 217; Aarhus Kunstmuseum, 1967, p. 71. 92 LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
93
Synsforretn. 1 8 2 3 - 1900. (C 617.20).
ÅgT. III, 382ff. 94 Hoffmeyer I, 11. ÅgT. I,
95
404f.
H. Matthiessen, i Arkitekten, 1920, p. 156, Torv og Hærstræde, 1922, p. 87.
96

Hübertz: Aktstykker I, 81, jfr. Hoffmeyer I, 219f. ÆldDaArkReg. V, 1, p. 309.
98
Hoffmeyer II, 68. N. J. Israelsen, i Ø J y H j e m s t . X X V I I I , 1963, p. 50.
ÅgT. I,
99
404f.
Hoffmeyer II, 14. Jfr. N. H. Fulling: Vinkældergaarden på Domkirkegaar100
den i Århus, i ÅrbÅrhSt. X X I I , 1929, p. 204ff.
Hübertz: Bidrag, p. 27f. Hoffmeyer I, 507, 216, 426; II 72. E. Sejr: Gamle Århusgader, Århus 1960, p. 76f. H. Mat101
thiessen, i Arkitekten, 1920.
ÅgT. II, 317f. Knud Voss: Bygningsadministrationen
i Danmark under Enevælden, Kbh. 1966, p. 311f., 360ff. Aarhus Kunstmuseum, 1967,
p. 21. P . J e n s e n , N. J. Israelsen: Mejlgade, Århus 1968, p. 229—32. N. J. Israelsen, i
102
ÅrbGlBy, 1967, p. 30—32.
E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 240. Th. Rasmussen, Indb. 1948 med opmålinger til DenGlBy, Århus. H. Søgaard: Om kirkeriste i
Århus, i Festskrift til K. Uldall, 1960, p. 214 19. H. Søgaard, i ÅrbÅrhSt. X L V I I ,
103
1954, p. 40 f.
En munkesten stemplet med den lübske dobbeltørn, i DenGlBy,
Århus, siges at stamme fra domkirkegårdens mur, ÅrbGlBy., 1941, p. 36; 1944, p. 37f.,
104
44.
De rester af ældre mure, der er konstateret syd for hovedfløjen i bispegården
105
(jfr. fig. 20), antyder en successiv udvidelse af kirkegården på denne side.
Jfr.
note 50; uklart hedder det videre i synsbeskrivelsen: » . . . en deel af Munch h u u l e r n e i
106
det nederste bröstfeldig, og Sædsteenene borte«.
Jfr. note 69. Erhvervsarkivet.
Århus byarkiv: Ae 6. 1734—37. Domk.s rgsk. Statsbibl., Århus: Cramer II. Om kirkegårdsmurens reparation 1735—36 og køb 1746 af ny sprøjte til kirken hos Johan Dancker
i Horsens, se LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.s og rgsk.bøger. 1715—53 (C 617.49).
107
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus dom. Dok. vedr. kirkegårdene. 1690—1903. (C 617.28)
108
109
samt note 50.
Hertel I, 1, p. 28—31.
Jfr. P. Jensen, N. J. Israelsen: Mejl110
gåde, Århus 1968, p. 13.
Th. Rasmussen, Indb. 1948 med opmålinger til DenGlBy.
111
H. Søgaard: Om kirkeriste i Århus, i Festskrift til K. Uldall, 1960, p. 214f.
Note
69 (under årene 1653 og 1677) samt (under 1693) LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f.
112
Århus domk. 1 6 8 7 - 1 7 1 1 . (C 3.2287).
Mester Claus' rist, 1681 (RA. R t k . Rev.
rgsk. Kirkergsk. 261—66. 1680—94. Århus stifts kirkergsk.), alle øvrige riste er omtalt
113
mellem 1647 og 1680: Arkivaliegruppen nævnt i note 69.
J f r . note 69: Johann organist, Karen Clemensdatter og Anne Utrecks. Erhvervsarkivet, Århus byarkiv. Ac 1.
97

N O T E R T I L P . 108—124

351

114
1696—1700. Domk.s økonomi vedk.: Else Povelsdatter.
Note 69 samt LA Vib.
115
Århus bispearkiv. Rgsk. f. Århus domk. 1687 1711. (G 3.2287).
LA Vib. Århus
116
bispearkiv. Rgsk. f. Århus domk. 1687—1711. (C 3.2287).
Erhvervsarkivet. Århus
byarkiv. Ac 1. 1696—1700. Domk.s økonomi vedk. E. Sejr: Gamle Århusgader, Århus
117
1960, p. 13.
E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 229, vil uden nærmere moti118
vering henføre formstenene til korsarmens trappetårn.
LA Vib. Århus bispearkiv.
119
Domkap.s rgsk.bog. 1642—50. (C 3.2219). (Risten ved Jakob Abels, 1642).
Fr.
120
Nannestad: Hilaria Aarhusiensia, Kbh. 1748, p. 101f. Hertel I, 29f; II, 368.
LA
Vib. Århus bispearkiv. Bilag til Århus domk.s rgsk. 1700—88. (C 3.2308—16). 1752
var der stenbro fra risten ved provstens hus og langs igennem til sprøjtehuset. LA Vib.
121
Kirkeinsp.ark. Århus domk.s rgsk.bøger 1715—53 (C 617.49).
Note 120 og Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 2—3. 1697—1704. Domme og breve ang. domk.
122
Note 50 (under året 1760) og 69 samt Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 9. 1776—
123
77. Dom.s rgsk. og LA Vib. Århus bispearkiv. 1769—77. (C 3.502).
J f r . note 120
samt Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 6. 1734—37. Domk.s rgsk. Hertel I, p. 29.
124
125
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6, 8.
1727—44. Domk.s rgsk.
Hertel
126
127
I, 29.
Jfr. noterne 120 og 69.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok.
128
vedr. kirkegrd. 1690- 1903. (C 617.28—29) og note 50.
LA Vib. Kirkeinsp.ark.
Århus domk. Dok. vedr. kirkegrd. 1690- 1903. (C 617.28 29); E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt.
X X , 1927, p. 240, ÅgT. III, 146; jfr. H. Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, p. 120—24.
129
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 3. 1697- 1704. Domme og breve ang. domk.
130
131
Hertel I, 1, p. 30.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkeværgergsk.
132
1825—68. (C 617.61).
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 1. 1696 1700. Domk.s
133
økonomi vedk.
V. Th. Walther, dagbog I, (LA Vib. Bygningsinspektoratet) (B
134
135
239.117—18), 1880, p. 8f.
Jfr. noterne 128, 50 og 60.
E. Sejr, i ÅrbÅrhSt.
136
137
X I X , 1926, p. 163.
Jfr. noterne 120 (1786) og 128 (1778).
Note 118 (1643,
138
139
1650).
Hertel II, 2, p. X X X V I I I .
Note 118 (1650) samt note 69 (1646,
140
1657 og 1686).
Hertel I, 31f. C. F. Borchs erindringer, i ÅrbGlBy. 1938, p. 41.
Fire egestolper, formentlig til at binde heste ved, var nedgravet foran den vestre
kirkedør. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.s rgsk.bøger. 1715—53 (1730) (G 617—49).
141
142
143
Hübertz: Aktstykker II, 321.
Jfr. note 69 og 128.
Jfr. note 50 og 128.
144
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn.s vedligeholdelse og rest. 1814—68.
(G 617.18). LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. f. Århus domk. 1829—38. (C 3.2301—
02). Note 50. LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journal. 1831—40. (G 3.729).
145
LA Vib. Provstearkiver. Århus købstad og Hasle hrd. Synsprot. for kirker og præ146
147
stegårde. 1807—54. (G 24.5).
Jfr. note 69 og 50.
Omstændighederne ved Bispetorvets anlæggelse er skildret af E. Sejr, i Århus Stiftstidende, 1. marts 1942 og Gamle
149
Århusgader, Århus 1960, p. 11—19. ÅgT. IV, 54ff. 148 ÅgT. II, 112.
LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk.s insp.s forhandl.prot. 1834—1916. (G 617.1—2). 150 LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve 1859—62. (G 617.3). LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn.s vedligeholdelse og rest. 1814—68. (C 617.18).
151
J f r . note 92. Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 85 og gentagne gange (NM.). Notat
af N. L. Høyen 14. juli 1862 i notebog IX, 1830 (i NM.). R. Schytte: K o r t f a t t e t Beskri152
velse over Aarhus Domkirke, Aarhus 1835, p. 10.
J f r . note 149. Dagbladet 13.
aug. 1866. Walther i brev til Det Særlige Kirkesyn 3. aug. 1866 (NM.). Tegning i kir153
kens arkiv.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn.s vedligeholdelse og
154
rest. 1814—1904. (G 617.18—19).
Note 153 og 92. Det Særlige Kirkesyn, protokol
155
I, 173 (NM.).
LA Vib. Bygningsinsp. (B 239.117—18). V. Th. Walther, Dagbog
156
1878, p. 24. Dagbladet 26. juli 1880.
Note 92. V. Th. Walther, op. cit. Dagbog
157
158
1880, p. 26.
Note 92. Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 222. (NM).
Tegninger i NM's arkiv; A. Bruun, Jens Vilhelm Dahlerups Liv og Virksomhed, Køben159
havn 1907, 6 ff. Jfr. P. Jensen, N. J. Israelsen: Mejlgade, Århus 1968, p. 232.
Ar-
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kitekten X X , 1918, p. 269—75. Projekt af M. B. Fritz 1917 i Bygningsinspektoratets
160
arkiv. J f r . O. Degn, Da det var nyt i Århus, 1970, 1 15-16.
Det Særlige Kirkesyns
161
arkiv (i NM.).
E. Sejr: Gamle Århusgader, Århus 1960, p. 19. 162 . Aarhuus
Stiftstidende 23. og 24. okt. 1969. Senere forslag i Det Særlige Kirkesyns arkiv (NM).

FØRSTE TEGLKIRKE, MIDDELALDERLIGE ÆNDRINGER,
UDVIDELSER OG TILFØJELSER

p. 127—281.
1
Hoffmans Fundationer II, 36 og E. Pontoppidan: Theatrum Daniæ II, 365, holder
Århus domkirke for at være Nordens storste kirke, mens allerede Suhm og Hertel I, 1, 7
2
og I, 2, 86—87 karakteriserer den som Danmarks længste.
J f r . DK. Sorø p. 1202—
08, DK. Tisted p. 1054—56 og DK. Maribo p. 1499 1502. I. Swartling: Did the Cistercians introduce a new unit of measurement into Swedish architecture? Konsthistoriska Studier tillägnade Sten Karling, 1966, p. 25—30, viser, at der i Alvastra snarest
er benyttet en pied royale på 32,48 cm. V. Wanscher: Architekturens Historie II, 1929,
p. 162—64 med henvisning til M. Clemmensen, i ÅrbOldkHist, 1922; K. de Fine Licht:
3
The R o t u n d a in Rome, 1968, p. 195 med note 29.
Die Kunstdenkmäler des Landes
Schleswig-Holstein, Stadt Schleswig II. Der Dom, 1966, p. 66ff, 192ff, jfr. W. J. Venz4
mer: Der Dom zu Lübeck, Diss. Hamburg 1957. DK. Kbh. Amt III, 1337ff.
ÅrbOldkHist. 2. rk. X, 1895, p. 239ff, jfr. R. Raeber: La Charité-sur-Loire. Baseler Studien
5
zur Kunstgeschichte N . F . VI, 1964.
J. Hertz, indb. 1970 til NM., jfr. DK. Frdb.
p. 1041ff. Sml. J. Steenberg: Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. aarhundrede, 1935, J. Plesner, i Scandia IX, 1936, p. 147—448, D. Groszmann: Die Abteikirche zu Herzfeld, Kassel 1955 og D. Ellger, i Nordelbingen X X X V I I I , 1969, p.
201—02. 6 E. Pontoppidan: Theatrum Daniæ I, 367, jfr. Kgl. Bibi. NyKglSaml. 1541,
fol. Andreas Konig: Optegnelser ang. Kjøbstæderne i Nørrejylland, 1768, samt Hertel I,
7
1, p. 34.
E. Levin Nielsen belyser, i Fra Viborg amt X X X I V , 1969, p. 126—46,
forholdene omkring Valdemartidens kirkegrundlæggelser og stifterdyrkelse, i hvilken
sammenhæng Hellig Niels-situationen må have spillet en rolle for Århus' bisp og kapitel.
Erik Cinthio: The Churches of St. Clemens in Scandinavia, i Archaeologica Lundensia
8
III, 1968, 103—16, karakteriserer forholdene i Århus som uklare.
Desuden Walthers gravning ved sdr. korsarm, som fremstillet i brev af 21. nov. 1885 (LA Vib. Bygningsinspektoratet. Forsk, kirker. 1850—1905 (B 239.120—26)) samt Geoteknisk instituts undersøgelser 1963 (Sag nr. 63528, Bispetorvet, i NM.). Jfr. fornylig P. Seeberg: Et
Teglhus på Asmild, i Fra Viborg Amt X X X I V , 1969, p. 6. Den naturlige grund af sandog grusaflejringer nævnes tillige i Restaureringsdagbogen I, p. 15 (1878); P. Norlund,
9
Indberetning om undersøgelse af middelalderlige grave 1918 (NM).
Jfr. Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein, Stadt Schleswig II. Der Dom 1966, p. 67,
C. M. Smidt: Cistercienserkirken i Løgum, 1931, p. 70—71. 10 Jfr. tillige forberedelserne
11
til vesttårne (p. 198) og østkapellernes søndre apsis (p. 171).
I søndre korsarm iagt12
tager Ole Søndergaard adskillige skøre sten (Dagbog IV, 24, i NM.).
Jfr. Die Kunstdenkmäler des Landes Schleswig-Holstein. Stadt Schleswig II, Der Dom, 1966, p. 196.
13
14
Tilsvarende i C. M. Smidts notebog VII, 1909, p. 43 (i NM.).
Andre steder, f.eks.
Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt p. 1321ff), Løgum klosterkirke (DK. Tønder p.
1060ff) og S. Olai kirke i Helsingør (DK. Frdb. p. 68ff) kan byggeprocessens etaper
15
bedre iagttages.
DK. Sorø p. 114ff. 16 N. L. Høyen: Samlede Skrifter II, 1874,
17
p. 195.
Resultaterne af undersøgelserne i første del af dette århundrede foreligger
kun sporadisk omtalt i notebøger, indberetninger, breve og fotografier på NM. Hertil
slutter sig Johannes Frederiksens opmålinger, jfr. p. 327, Hack K a m p m a n n , i Arkitek-
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Fig. 177. Sokkelforholdene på sydsiden under den
næstvestligste pille i korets nordside; opstalt og
plan 1:60, K d e F L 1969. 1. Formentlig oprindeligt
gulvniveau. 2. Gulvhøjde i n u v æ r e n d e koromgang.
3. Gulvniveau i h ø j k o r e t (p. 139). — Position of
plinths to the south under the pier second from the
west at the north side of the choir 1:60. 7. Possibly
the original floor level. 2. Floor level in the present
ambulatory. 3. Floor level in the choir.

ten X, 1907—08, p. 397—400, samt indberetninger om sonderinger 1969 til NM. af
18
Henrik Græbe og Kjeld de Fine Licht.
Sandsynligvis har her været en arkade,
eventuelt med skrankemur, jfr. Løgum klosterkirke, DK. Tønder p. 1058ff. 19 Granitkvadre, der er indmuret i gravkamrene under det eksisterende højkor (jfr. begravelser)
20
skal utvivlsomt henføres til det oprindelige kors langside.
Hack K a m p m a n n , i Arkitekten X, 1907—08, p. 397—400, jfr. allerede Restaureringsdagbogen I, 20 (1880).
21
Det ene buespor sidstnævnte sted optræder på fotografi optaget af Ole Søndergaard
22
omkring 1923 (i NM.).
J . B . L ø f f l e r : Aldersbestemmelser i vor romanske Teglstensarkitektur, i ÅrbOldkHist. 2. rk. X I I I , 1898, p. 1 18, C. M. Smidt, Notebog L X X X X V I I ,
47; M. Clemmensen: Ringsted kirke, 1927, p. 8; F. Beckett: Danmarks Kunst I, 1924,
23
p. 126, 132.
J f r . L. Wilde: Die Entwicklung der Stützenformen in den mittelalterlichen Backsteinarchitektur des Ostseeraumes, Diss. Greifswald 1960, p. 16, 26—29,
24
46ff.
Den enkle vinduesform benyttes i Ringsted S. Bent, Sorø klosterkirke og
25
Slesvig domkirke.
Clemmensen støttede rekonstruktionen på nogle rillede formsten
med trekvartstave, der var fremdraget i fylden foran gavlen ved de samtidige afgrav26
ninger af Bispetorvet (p. 124); Mogens Clemmensen, Notebog X, p. 22—24.
Stenen
er medtaget, hvilket foranledigede Walther til at opsætte en kopi, der i dag opbevares
på nordre korsarms øverste galleri, efter at den originale blev genopsat i 1920'rne.
27
Den ældre tilstand ses bl.a. hos Kornerup, Skitsebog III, 6. aug. 1877, p. 203 (i NM.).
28
V. Th. Walther, Dagbog II, 1880, p. 5—6; 1881, p. 15ff. (jfr. p. 315). (LA Vib. Bygningsinspektoratet, kirker, bispe- og præstegårde. Dagbøger F. Århus domk.s ydre rest,
1879—81 (B 239.117—18) vil i det følgende blive forkortet Restaureringsdagbogen).
29
30
Restaureringsdagbogen II (1881) 18—19.
LA Vib. Håndskriftsaml. Rhumann I:
»Skal uden tvivl være to hunde, som vender sig om og gøer imod månen, skal fast betyde det, at som månen går sit løb omskønt hundene gøer ad den, så skal og intet skade
et Guds barn, der med tålmodighed løber sit løb's mål, omskønt her bruser et hav og
31
32
der et andet«.
M. Mackeprang: Jyske Granitportaler 1948, p. 222.
Vel som
sjælebilleder er fugle tilsvarende placeret i et meget lignende relief på tympanon over
33
Søndbjerg kirkes syddør (DK. Tisted p. 757).
F.eks. Gammel Haderslev kirke (DK.
Haderslev p. 222), Fjelstrup kirke (DK. Haderslev p. 303, jfr. Stepping kirke smst.
p. 333) og sandstenstympanon i kirken i Gross-Escherde ved Hildesheim (Kunstdenkmale der Provinz Hannover X X I V , 1938, p. 79 og pl. 30a). Hertil kan bemærkes, at
Herrad von Landsberg i »Hortus deliciarum« (omkring 1190) i en korsfæstelsesscene
gengiver solen på Kristi højre side og månen på den anden (F. Dahlby: De heliga tecknens
Danmarks kirker, Å r h u s amt I

23
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Fig. 178. Søndre korsarms portal ved ombygningen 1922 (p. 152—54). — The portal in the
south transept during rebuilding in 1922.

hemlighet, 1963, p. 108); motivet kan følges tilbage til 6. århundrede og har sin oprindelse
i senantike kejserfremstillinger (Klaus Wessel: Die Kreuzigung, 1966, p. 14—15).
34
Astrup, Dallerup, Elev, Hammel, Hasle, Skødstrup, Stjær, Tilst, Todbjerg, Tranbjerg
35
og Tulstrup.
På lignende t y m p a n a har rammevulsterne ofte en relation til eller
36
ligefrem en fortsættelse i karmstenens dekoration.
Høyen, Notebog IX, p. 39; XV,
p. 24; Samlede Skrifter II, 1874, p. 218—19; Worsaae, Notebog VI, p. 13; Restaure37
ringsdagbogen I, p. 31—32 (1880), II, p. 4 (1880).
Høyen i Fædrelandet 1857, nr.
230; J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger, 1883, p. 211, noten; jfr. P.
38
Holm: Beskrivelse af Aarhus Domkirke, Århus 1932, p. 41.
P. Holm: Beskrivelse
etc., p. 24 og V. Lorenzen: De gamle danske Domkirker, 1948, p. 182, opfatter
rummet som skatkammer. Jfr. Sakristan og sakristi, J. D. Arhnung: Roskilde Domkapitels historie II, 1970, p. 189—94. Om den usikre relation til Sakristigården sydfor se
39
p. 107—108.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. o. domk. (C 617.20),
40
året 1881.
O. Norn: Vor Frelsers Kirke i Horsens, 1948, p. 16, opfatter en hjørne41
knop som et isoleret æg fra den klassiske æggestav.
C. M. Smidt, Notebog VII,
1904, p. 37—39 (i NM.), konstaterer muligheden for, at alle kapellets søjlepiller har haft
vinkelled; jfr. Høyen, Notebog XV, 1833, p. 21 (i NM.), O. Norn: Vor Frelsers Kirke i
42
Horsens, 1948, p. 16 med pl. 5.
C. M. Smidt, Notebog VII, 1904, p. 35 (i NM.).
43
44
Der iagttages ikke spor efter ribber.
Jfr. note 39, året 1881; LA Vib. Kirkeinsp.ark. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904, året 1881, (C 617.18—19); brev fra
Walther til J. J. A. Worsaae 4. okt. 1880 (i NM.); Restaureringsdagbogen I, 1880, p.
45
28—30 (jfr. p. 315).
Y.-M. Froidevaux: L'abbatiale de Lessay. Les mon. hist. France
IV, 1958, nr. 3, 145—47. Med udgangspunkt i nylig fremdragen præstebænk i Frue kirke
i Tongern fra 4.—5. århundrede drøftes situationen i oldkirken af A. Verbeck i Bonner
46
Jahrbücher CLVIII, 1958, p. 349ff. med litteraturhenvisninger.
Det er usikkert,
om møder og sammenkomster, der har fundet sted i domkirken, f.eks. 1263 (DiplDan.
2. rk. II, nr. 204) og 1399 (E. Pontoppidan: Annales Ecclesiæ Danicæ II, 1744, p. 256)
47
er foregået her (jfr. i øvrigt p. 286).
Allerede ved midten af 1200-tallet havde den
nærliggende klosterkirke i Øm (Elna Møller, i NMArb. 1950 p. 133—134) et lektorium
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Fig. 179. R e s t e r af nordre korsarms portal, østsiden set f r a vest
(p. 157). — Remains of portal in the
north transept, east side seen from
the west.

Mogens Clemmensen 1925

ved korets indgang i korsskæringen; ingen omstændigheder angiver noget lignende i
48
Århus domkirke, og en fortsættelse af korridoren til koret kan ikke påvises.
Jfr.
de planlagte og opgivne kortårne på domkirken i Roskilde, DK. Kbh. Amt p. 1344ff;
49
og formentlig også i Slesvig domkirke.
Jfr. f. eks. DK. Frdb. p. 684ff, 1102ff. Tillige
50
indersiden af apsis på kirken i Altenkirchen på Rygen.
Uden nærmere redegørelse
noterer S. F. Kühnel m a j 1881 i restaureringsdagbogen p. 21 (jfr. p. 315), at man under
udgravningerne ved kapellets nordøstre hjørne stødte på rester af en halvsøjle. Ved
restaureringen udførtes et simpelt hjørne, hvorfor den fundne formsten må formodes at
51
have været sekundært anbragt.
DK. Sorø p. 37, fig. 13 (nordøstre korsskæringspille),
52
p. 41, fig. 15 (arkadepiller i nordre sideskib).
DK. Kbh. Amt p. 1330, fig. 28 (apsis53
omgangens søndre hjørnepille).
DK. Tønder p. 148, fig. 15; p. 153, fig. 18 (de østre
54
korsskæringspiller).
DK. Sorø p. 119, fig. 8; p. 41, fig. 15; jfr. desuden kirken i
55
Gumløse, Skåne.
Mogens Clemmensen har ikke begrundet, hvorfor han ved at fjerne
56
den nordre søjle ændrede Walthers arbejde.
Eksistensen af det søndre godtgør, at
57
nordre korkapel kun har h a f t den p. 176 skildrede udstrækning.
Notat fra M. Mackeprang 5. m a j 1922 i Det Særlige Kirkesyns arkiv (NM), samt synets protokol II, p.
58
59
147 (NM).
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ae 9. Domk.s rgsk. 1776—77.
LA
Yib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814 1904. (C
60
617.18—19).
C. M. Smidt: Cistercienserkirken i Løgum, 1931, p. 34ff, anfører eksempler og fremhæver den nære, sikkert af Cistercienserne formidlede forbindelse mellem de fire store teglkirker i Jylland: Århus, Øm, Løgum og Vitskøl, hvor granitslutsten
kendes i de tre førstnævnte. Stenen i museet på Øm kloster, der er fundet Borgergade
34, Skanderborg (fig. 68,1), omtales af Smidt i indberetning dec. 1924 (i NM) om stenen
i Grønbæk kirke og i ÅrbÅrhSt. X I X , 1926, p. 197. Om de afvigende formede sten i
Løgum, se DK. Tønder p. 159. Lignende sten i museet i Viborg (fig. 68,2, mus. nr. 6609)
fundet 1934 i byens bispegård. Undersøgelse 1969 af slutstenen i Skivholme kirke, foretaget fra arkitektskolen i Århus, har godtgjort, at den er af bemalet træ og fastgjort
med blyforing. Slutstenene optræder omkring år 1200 og senere (jfr. kalkstensslutsten
61
i Glashammar kirke (SvK. 92, Närke I, 3, p. 401, flg. 345) fra 1250—1300)
Der
står to sten ved porten, men kun den nordre ser ægte ud. Den anden skal være udført af husets ejer, tømrermester Frederiksen, samtidig med huset ca. 1895, jfr. P
Jensen, N. J. Israelsen: Mejlgade, Århus 1968, p. 149, 205. 62 Stenen står på det
nye kirkegårdsafsnit (1934), på gravstedet for auktionsholder Georg Walther Thomsen
(1882—1941), hvis far var forstander for Århus Hospital og boede på »Aldersro«,
2:s*
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hvorfra stenen kom til sin nuværende opstilling; jfr. M. og C. J. T. Thomsen: Aarhus
Hospital i det tidligere Sortebrødrekloster, Århus 1942, p. 55. Sven Fritz og Christian
Harlung har venligst henledt min opmærksomhed på denne slutsten og granitsøjlerne,
fig. 188. 63 De mange teglsten, der blev opmuret og fornyet ved denne lejlighed, er stemplede MCMVIII, jfr. p. 327. 64 Lignende hvælv f.eks. i Dalbyovre og Dalbynedre kirker
(Randers amt), sidste sted med kalkmalede dekorationer, der må henfores til tiden om85
kring år 1500.
Fundamenterne kunne eventuelt være lagt i umiddelbar fortsættelse
68
af tværskibsbyggeriet, der jo også var begyndt i nord.
Ang. hjørnerundstave,
jfr. D. Ellger: Domkirken i Ratzeburg, i Nordelbingen X X X V I I I , 1969, p. 198 med
67
henvisninger.
Jfr. tegninger i NM.'s arkiv, udført under restaureringen i 1870'erne.
Varieret udformning af tilsvarende arkadeled ses f. eks. i klosterkirken i Eldena ved Greifs68
69
wald.
Notebog X, 48 (i NM.).
Det iagttages i dag, at begge overmure krummer
kraftigt udad på midten, hvilket vist kun delvis kan skyldes de oprindelige hvælv.
70
Jfr. J. B. Løffler: Lidsigt over Danmarks Kirkebygninger, 1883, p. 210; F. Beckett:
71
Danmarks Kunst II, 1926, p. 6ff.
Dobbelttårne udført eller planlagt ved en række
jævnaldrende kirker, f.eks. Slesvig, Schwerin, Ratzeburg og fire kirker i Lübeck; om
totårnsfagaden som realitet og symbol se H. Græbe: Mariakyrkan i Vå, 1966, p. 91
72
73
(ms. i NM.).
Restaureringsdagbogen, 24. april 1879 (jfr. p. 315).
Syn 1625
nævner »lidet tårn ved lektorium meget forfalden med tømmer og sten, og overdelen
slet fordærvet« (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846. (C 3.487—96)).
Hertil bemærkes kamtrin på den sydvestlige ribbe i søndre sideskibs vestligste fag.
74
En fortanding, som ses over hvælvet i den nordre ende af nordre vestkapels østmur,
75
hører snarest til denne bygnings overhvælvning.
Iagttagelserne fremgår af skitse
76
i kirkens arkiv.
Meget begrænsede forsøg 1969 gav intet resultat, jfr. note 17. Portalen er næppe identisk med den i øvrigt ukendte og uidentificerede »Brødenn Døer«,
som tilmuredes 1647—48, LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Århus domk.s rgsk.bøger.
77
Uden nærmere lokalisering noterer N. L. Høyen på løst blad
1645—74 (C 617.46).
dat. 14. juli 1862, indlagt i notebog IX (i NM.) enkelte sortglaserede sten i de enkelte
stykker buestik som findes i søndre sideskibs façade; C. M. Smidt, Notebog VII, 1904,
78
79
p. 44—46.
Udformningen er beslægtet med vinduerne i Frue kirkes kor.
V. Th.
Walther, brev af 6. juni 1868 til NM., af 4. juni 1869 til Worsaae (i NM.); J. Frederik80
81
sens opmåling (jfr p. 327).
Inv. nr. 104:55, h 10, b 12 cm.
Inv. nr. 230:43, h 9,5,
82
b 12 cm.
Kirken i Stubbekøbing (DK. Maribo p. 256ff) og S. Nikolaj i Svendborg;
desuden f.eks. kirkerne i Ratzeburg, Altenkrempe og Diesdorf i Nordtyskland, hvor
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Fig. 181 (til højre). Hvælvslutsten af granit. Vejlby
kirkegård. Århus (p. 185 og flg. 68,4). — (Right)
Granite keystone from vault.
Vejlby churchyard,
Århus.

Fig. 180 (til venstre). Nordre korsarms portal under
restaurering 1925 (p. 155). — (Left) The portal of
the north transept during restoration 1925.
K . d e F . L. 1965
83
Stræbepillen på søndre korsarms vestfafade tyder også optræder parvise vinduer.
84
der på, at en tredelt overhvælvning har været påtænkt eller påbegyndt her.
Kon85
sollen i søndre korsarm tildækkede delvis adgangen til loftet over østkapellerne.
N. L.
Høyen, Notebog IX, 1830, p. 43 (i NM.) noterer, at pillefodens nedre del synes at bevare
noget oprindeligt. 86 Godtgjort ved undersøgelse af DK. januar 1969. 87 Hertel I, 1,
p. 56 skriver, at pillerne er murede, men senere og indtil afbankningen i dette århundrede,
anså man skafterne for at være af granit, J. B. Løffler: Udsigt over Danmarks Kirke88
bygninger fra den tidlige Middelalder, 1883, p. 208; Hoffmeyer I, 112.
N. L. Høyen:
89
Samlede Skrifter f l , 1874, p. 187, 218.
Murede bænke i vinduesnicher er almindelige i herregårde fra tiden omkring år 1500, men optræder allerede i Kongens hus på
Krogen. E. Haugsted, i ÅrbÅrhSt. X X , 1927, p. 231, anser balkonen for sengotisk.
90
N. L. Høyen: Samlede Skrifter II, 1874, p. 218: Mikkels kirke i Hildesheim og dom91
kirkerne i Winchester og Laon.
Således formoder Hertel II, 269; K. Schytte: Kortf a t t e t Beskrivelse over Aarhus Domkirke, Århus 1835, p. 28 og N. L. Høyen, anf. sted.
92
Om adgangsforholdene, jfr. p. 287.
M. Clemmensen, Notebog X I I I , 44—45 (i NM.).
93
Tagsporenes ensartethed udelukker vel ikke, at det drejer sig om individuelt
udbyggede enheder. Jfr. lignende gavlrækker på domkirken i Magdeburg og her i lan94
det på domkirkerne i Ribe og Roskilde.
Nicherne er 47 cm dybe, måler ca. 80 i
højden, godt 70 i bredden. Nogle stiksten over den østlige angiver ved indstemplet
MCMVIII istandsættelse i Hack Kampmanns periode som domkirkearkitekt (p. 327).
95
Her lå terrænet dels højere i ældre tid end i dag, dels kan der yderligere have eksisteret et podium af en art. P. Nørlund beskriver vinduet i indb. til NM. 1923 (jr. nr. 128/23).
96
Noget tilsvarende var hændt andre steder, f.eks. ved domkirkerne i Schwerin og
Ratzeburg og Peterskirken i Lübeck. Jfr. W. J. Venzmer: Der gotische Erweiterung des
Doms (zu Lübeck). Der Wagen 1959; W. Teuchert: Die Baugeschichte der Petrikirche
zu Lübeck. Veröffentlichtungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck XV, 1956.
97
Bo Mogensens og Ulrik Stygges godssamlinger afgav vel yderligere midler til det senere storbyggeri, P. Rasmussen: Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, Kbh. 1960, p.
98
117—45.
Kapellerne betegnes med deres traditionelle navne: Det nordre, der rummer Marselis' begravelse, benævnes Bo's kapel, det søndre, hvor det efterrel'ormatoriske
landemode residerede, Langes kapel. 99 Restaureringsdagbogen 1879, p. 4ff., jfr. p. 323ff.
100
Pillerne mellem kapeller og sideskibe er, også hvad angår sokkeltype, samhørende
med sidstnævnte. Om vinduesoverliggeren, der er indmuret i nordre pille, jfr. p. 279 f.
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101
275—295 x 79—90 x 125—132 mm, jfr. C. M. Smidt, Notebog VII, 1904, p. 42 (i
102
NM.).
Her har muligvis været båndblændinger, jfr. Restaureringsdagbogen 1879,
p. 2—3 (jfr. p. 315). 103 Notebog XV, 1833, p. 24 (i NM.). 104 Restaureringsdagbogen
105
106
1879, p. 3 (jfr. p. 315).
Restaureringsdagbogen 1879, p. 8 (jfr. p. 315).
Lignende, samtidige hvælv i domkirken i Maribo, S. Petri kirke i Malmø og palatiet på Krogen Slot; Brevkapellet ved Mariekirken i Lübeck allerede 1310. Jfr. til situationen i
almindelighed Margrethes tårnkapel i Roskilde 1411—13, DK. Kbh. Amt p. 1492.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904
107
(C 617.19); Restaureringsdagbogen I, 1878, p. 51—52.
Båndet, der tegnedes af
Nebelong 1863, blev ved restaureringen omkring 1880 erstattet med de nuværende to
savskifter, jfr. p. 322ff. 108 S. Abildgård, Notebog V, 1770, p. 56, 221 (i NM.); jfr.
alment M. Mackeprang: Udvendig malet Dekoration, i ÅrbOldkHist. 4. rk. III, 1914,
p. 168—176; M. Olsson: Om målad fasaddekorering under Medeltiden, i Studier i
109
Upplands kyrkliga Konst I, 1918, p. 63—83.
Missiver fra Kongerne Christiern
110
Ps og Hans' Tid, II, 1914, nr. 66, vistnok 1474.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
111
domk.s rgsk.bøger, 1645—1824 (C 617.46—50).
Opmålet 1719 og 1744 (LA Vib.
Århus bispearkiv. Bilag til Århus domk.s rgsk. 1700 88 (C 3.2308—16) samt Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6,8. Domk.s rgsk. 1727—44) med røde ornamenter på hvid bund, jfr. desuden p. 266. Repareret efter branden 1642, jfr. LA Vib. Kirke112
insp.ark. Århus domk.s rgsk.bøger. 1645—1824 (C 617.46—50).
Skjoldet er sand113
synligvis deformeret ved en af spirets reparationer.
Midt på henholdsvis nord- og
sydvæggen sidder over for hinanden under hvælvet et tre skifter højt, kvadratisk hul,
114
hvori i sin tid må have hvilet en bjælke.
Restaureringsdagbogen 1879, p. 4ff og
13ff; Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 182 (i NM.); Walthers beretning i Ministerial115
tidende 1885, p. 880.
En mere elegant udformning, som der også her havde været
mulighed for, jfr. fjerde stokværk, ses f.eks. i Køge kirketårn, DK. Kbh. Amt p. 170,
116
fig. 5.
Herfra er muligvis udgået inspiration til lignende hjørner i omegnens kirker: Lisbjerg, Vejlby, Hansted, Ølsted (Hatting hrd.). Hjørnet optræder eksempelvis
også på Spøttrup, Rygård og Holckenhavn. 117 I den vestre cirkelblænding tydedes ved
restaureringen 1878 årstallet 1609 malet med sort farve. Restaureringsdagbogen I, p. 46.
118
Ved restaureringen i forrige århundrede (jfr. p. 325) blev alle glamhuller gennemgribende sat i stand; der synes før udbedringen at have eksisteret tilstrækkelig mange enkeltheder til at sikre rekonstruktionen - forudsat at alle hullerne oprindelig var ens!
119
Restaureringsdagbogen for maj-juni 1878.
Senest Trap, 5. udgave, V I I I , 1, p.196,
221 ; jfr. dog domkirken i Lübeck. I Kläckeberga kirke dateres et lignende glamhul til
120
1200-tallets første trediedel. Kalmar Lån årsbok 1945, p. 104.
Eksempelvis: Ved121
slet, Skovby, Stjær, Mårslet, Vejlby, Egå, Søften, Veggerslev, Tranebjerg.
Kan122
123
celliregistrant juni 1546, DaMag. 4 rk. I, 217.
DK. SJyll. p. 2 7 24—26.
Det
noget ældre Liineburgtårn er ca. tre meter bredere og syv højere end det i Århus; jfr.
124
Således
også f.eks. tårnet på Mariekirken i Wismar og Nikolajkirken i Rostock.
125
karakteriseret allerede af Høyen, Samlede Skrifter II, 221.
Stenmaterialet vokser
i gennemsnitsstørrelse mod øst, fra 281 x 1 3 0 x 8 3 mm (270—294x130 x80—85) vest
for fortandingen i fjerde fag vestfra til 2 8 8 x 1 3 3 x 8 7 mm (282—295 x129—136 x 8 3 —
126
90); til begge sider er 10 skifter = 103 cm.
Denne virkning kan have været yderligere angivet ved dekoration på de store vægflader under vinduerne. I brev 12. juni
1920 til Hack K a m p m a n n (koncept i NM) antager C. A. Jensen, at langhuset er for127
højet senere end tværskibet.
Jfr. lignende båndblændinger på adskillige af stiftets
128
senmiddelalderlige våbenhuse, f.eks. Estruplund, R å b y og Dalbyneder.
Jfr.
Gråbrødrekirken i Svendborg, F. Beckett: Danmarks Kunst II, 1926, p. 45—46;
C. Christensen, Orientalske motiver. Dansk Kunsthåndværk, 1952, 179—84. 129 Walther
var usikker ved ombygningen 1880 med hensyn til gavlens øverste enkeltheder, Restaureringsdagbogen I, p. 30—31. Man bemærke, at skjoldene på tværskibet ligesom
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Fig. 182. U d s n i t af sydsiden af den søndre pille
med u b e n y t t e t f o r t a n d i n g til v e s t t å r n (p. 198).
— Section of south side of the south pier with unused toothing to the west tower.

dem på koromgangsgavlene vender samme vej, således at de nedre spidser peger mod
130
højre for beskueren.
Formstenene hidrører fra restaureringen i 1880'erne (p. 325).
131
Lignende vinduer, der horer hjemme i sidste halvdel af 1400-tallet og måske er inspireret vestfra, jfr. Grote Kerk i Deventer (De Monumenten van Geschiedenis en K u n s t :
Zuid-Salland, 1964), anvendes i adskillige kirker, f.eks. klosterkirken i Bordesholm (indviet 1462), S. Nikolaj i Eckernførde og kirketårnet i Assens. Geografisk nærmest domkirken er Frue kirke; desuden Randers S. Morten og Alsø kirke på Djursland. I grov
udformning på kapel på nordsiden af Glenstrup kirke ved Hobro, hvor der tillige optræder skjoldblændinger og båndfrise. Af litteraturen (F. Beckett: Danmarks Kunst II,
1926, p. 36, 56) skal fremhæves O. Norn, Randers købstads historie, Randers 1952, p.
121—24, der understreger, at alle vinduer af denne specielle form ikke behøver at have
132
samme bygmester.
Det er usikkert, om der i langhusets fjerde fag østfra også har
været en åbning. Jfr. L. Schreiner: Style Plantagenet. Akten X X I Intern. Kongr. Kunst133
geschichte 1964, 1967, p. 155—62.
Eksempelvis: Egå, Sabro, Borum, Kolt, Mårslet,
134
Lyngby (Djursland).
Eksempelvis: Stege, Dalby, S. Peder (Malmø), S. Jørgen
(Wismar) S. Marie (Lübeck), S. Marie (Stralsund), S. Germain (Auxerre). Fornylig har
en lignende åbning vist sig i vestre kappe i Oluf Mortensens våbenhus ved Roskilde
135
domkirke.
J f r . Karl Young: The Drama of the Medieval Church, 1933, I, 483—89,
II, 9—20, 29—42, 255—57; N. C. Brooks: Eine liturgisch-dramatische Himmelfahrtsfeier. Zeitschrift fur Deutsches Altertum und Deutsche Litteratur L X I I , 1925, p. 91—96;
M. M. Velimirovic: Liturgicai Drama in Byzantium and Russia, Dumbarton Oaks Papers
XVI, 1962, p. 351—85; M. Berthold: Weltgeschichte des Theaters, 1968, p. 203. Mange
steder synes sådanne huller at have h a f t en profan funktion ved reparationsarbejder på
lofterne, men netop i Århus domkirke må transport af materialer til t a g r u m m e t fortrinsvis være foregået gennem lugen i korets østgavl. Jfr. malmråber under inventarafsnittet. 1711 fandtes i kirken to små vindspil med fire jernhåndssvingier (LA Vib. Kirke136
insp.ark. Århus domk. Århus domk.s rgsk.bøger 1695—1715 (C 617.48)).
Erhvervs-
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Fig. 183. Langhusets vestvæg. E n d e k n o p på
h j ø r n e s t a v på vægpillen i søndre sideskibsarkade (p. 192). — West wall of the nave. Terminal
boss on the corner fillet of the pilaster of the arcade
of the south side aisle.

K . d e F . L . 1970

arkivet. Århus byarkiv. AC 4 6,8. Domk.s rgsk. 1727—44. 1663 meldes tårnet, der dengang var afdækket med bly, uden tag og »ganske bygfældig ovenpå« (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Århus domk.s rgsk.bøger. 1645—1824 (C 617.46—50)). 1719 var »det
137
lidet kirketårn ved den nordre kirkedør« tækket med tagsten (p. 299).
Det fremgår af Høyen, Notebog IX, 1830, p. 40 (i NM.), og Nebelongs opmåling (pl. 9), at der
for restaureringen var otte bredere »fyldinger« i stedet for de nuværende tretten. Re138
staureringstegninger NM's arkiv.
Flyveposten refererer 7. iuli 1869 fra Aarhuus
Stiftstidende, at da galleriet åbnedes ved restaureringen, fandtes det mærkeligt nok
fyldt med friske trækul. I bomhuller og andre beskyttede steder er endnu rester af disse
139
trækul, hvis lethed kan have bevirket, at de blev foretrukket til gulvunderlag.
Her140
tel I, 2, p. 181.
Efter spirets brand 1642 blev nogle tilmuringer fornyede (LA Vib.
141
Århus bispearkiv. Domkap. 1642—50, året 1643 (C 3.2219)).
Ved genåbningen
1921 ansås opgangen for middelalderlig, Det Særlige Kirkesyn, Protokol II, 137. Lignende prædikestolsopgange forekommer i adskillige af stiftets kirker, eksempelvis: Sabro, Borum, Ølsted, Skørping, Skørring, Hadsten og Kolby. Sidstnævnte sted kan indretningen henfores til katolicismens sidste fase. 1661 nævnes to prædikestole i domkirken (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Århus domk.s rgsk.bøger. 1645—74 (C 617.46)).
142
Bemærk klosterkirken i Pelplin og Mariekirken og Peterskirken i Rostock, Sint Nikolaaskerk i Gent; jfr. desuden Stege kirke og domkirkerne i Maribo, Haderslev og
Slesvig; jfr. F . B e c k e t t : Danmarks Kunst II, 1926, p. 31 f; V. Wancher, Danmarks
Architektur, 1943, 47—49; Hans Lassen, i Danmark IX—X, 1945, p. 207; P. Heliot:
Sur les tours jumelées au chevet des églises du moyen age, p. 249—70, i Scritti di
Storia dell'Arte in Onore di Edoardo Asian, Milano 1966. Om tendensen alment W.
Götz: Zentralbau und Zentralbautendenz in den gotischen Architektur, Berlin 1968,
p. 141ff; H.-J. Kunst, Die Entstehung des Hallenumgangschores. Marburger J a h r b u c h
fiir Kunstwissenschaft X V I I I , 1969, 1—104. 143 Ved trappens udmunding på loftet
144
iagttages et par indridsede bomærker, udfort efter opmuringen (fig. 138).
Tårnets
sokkel dog helt omsat i forrige århundrede »begrundet på at den ikke passede med
sokkelhøjden på de tilstødende partier«, Restaureringsdagbogen 1880, p. 7 og 9 (p. 315);
ved stræbepillernes afsatser konstaterede man samtidig rester af kalk- eller sandstensafdækning, samme sted p. 21, og gavlens åbninger systematiseredes, p. 26. 145 Indvendig,
hvor væggen i øvrigt er af mursten, er i de to hjørner mellem omgangen og polygonen
over markstenssylden indsat granitkvadre som forstærkning (jfr. fig. 133). 146 Lukning
1757 »for at hindre uglerne i at flyve ind«, jfr. note 113. 147 Et sted i nordre tårn er benyt-
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Fig. 184. Glaseret teglkapitæl fra Århus domkirke. Den gamle By (p. 204). — Glazed brick
capital from Århus cathedral.

K . d e F . L. 1970
148

tet en pragtfuld rhombeporfyr.
Rester omtales i restaureringsdagbogen 1880, p. 5 og
7; jfr. desuden Hack K a m p m a n n i indberetning til Det Særlige Kirkesyn 31. dec. 1917
149
(i NM.).
LA Vib. Håndskriftsaml. R h u m a n n I; Hertel I, 2, p. 83; R. Nielsen: Fra
150
det gamle Aarhus, Århus 1902, p. 5 og 7: »Da tårnet faldt«.
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1747. (C 3.487), årene 1614, 1632 og 1688; LA Vib. Århus
bispearkiv. Århus domk.s rep. 1769—77 (C 3.502); LA Vib. Århus bispearkiv. Århus'
kirker. 1595—1846. (C 3.487 96), året 1822; LA Vib. Provstearkiver. Århus købstad
og Hasle hrd. Synsprot. for kirker og præstegårde. 1807—54 (C 24.5), året 1840; Hertel
151
I, 89, samt Restaureringsdagbogen 1880, p. 24.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
152
domk.s rgsk.bøger. 1645—1824 (C 617.46—50), året 1822.
R. Nielsen: Fra det
gamle Aarhus. Selv på grundlag af de nævnte, upræcise, ældre tegninger er det svært
at frigøre sig for en fornemmelse af, at de gengivne spir er en fornyelse, præget af idealerne på Christian IV's tid. Skulle formodningen være rigtig, kan man antage, at spirene
angiver en typologisk gentagelse af de oprindelige, der imidlertidig kan have været
153
slankere.
Jfr. L. Wilde: Die Entwicklung der Stützenformen in der mittelalterlichen Backsteinarchitektur des Ostseeraumes, Diss. Greifswald 1960, p. 139, 188—
154
191, Århus dog ikke anført.
Nicherne kan vel tolkes som en rudimentær afglans
af rigere kirkers kapelkrans; deres mulige funktion (processionsstationer?) er ikke klar,
155
156
jfr. Hertel 1, 1, p. 61.
Måske har sålen oprindelig ligget to skifter lavere.
I
begge korets sider er vinduet nærmest tværskibet tilmuret forneden; det fremgår imidlertid på nordfaçaden, at den ydre åbning tidligere nåede 255 cm lavere, hvorfor man
må antage, at alle fire højtsiddende vinduer, hvis bundsmig er stejl af hensyn til lys157
indfaldet, oprindelig havde samme størrelse.
Forholdene er lidt afvigende ved de
fire omdannede piller, ligesom de to vestligste gjordbuer i søndre koromgang, hvor der
158
ikke er vægpiller, udgår fra væggen over en skrå aftrapning på to led.
Lignende
iagttagelser er gjort gentagne gange: Worsaae, Notebog VI, p. 11 (NM) noterer, at de
to østlige korpiller oprindelig var røde; indberetning 11. november 1860 fra kirkeværge
R a h r til Høyen (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve vedk. domk.
1859—90. (C 617.3) om undersøgelserne i koret; Hack K a m p m a n n i Indb. 31. december
1917 til Det Særlige Kirkesyn (NM). Mogens Clemmensen har uden nærmere stedsangivelse tillige iagttaget udvendig bemaling, ÅrbOldkHist. 1922, p. 287, i bogen om Ringsted kirke, Kbh. 1927, p. 11, note 1; jfr. Udvendig Murbehandling i Renæssancetiden,
Architekten X X , 1917—18, p. 428—32. Et udsnit af den sydøstre korsskæringspilles
nordside, bemalet med rode sten og hvide fuger, er fotograferet ved restaureringen
Danmarks kirker, Arhus amt I

24
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Fig. 185. U d g r a v n i n g omkring 1908 i vestligste
a r k a d e mellem hovedskibet og søndre sideskib,
set f r a nordøst (p. 193). — Excavation ca. 1908
in the arcade furthest to the west between the nave
and the south side aisle, seen from the north-east.

1923, fig. 137. 159 På indersiden af skrankemuren bag alteret er udaterede, overhvidtede †kalkmalerier, hvis tilstedeværelse åbner mulighed for, at væggen blev dekoreret,
mens højalterets ankomst afventedes. På den anden side kan de ikke nærmere lokaliserede, gammeltestamentlige fremstillinger have haft til opgave at smykke de vægpar160
LA Vib.
tier, der 1508 skjultes bag korskabene (jfr. kalkmalerier og inventar).
161
Kirkeinsp.ark. Århus domk.s rgsk.bøger, 1645—1824 (C 617.46—50).
Hertel 11,1
162
74.
Døren nævnes tidligst 1745 (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Prot. o. domk.s begravelser. 1617—1857 (C 617.24)). 163 Jfr. alment Elna Møller, Om danske lektorier, i NMArb.
1950, p. 129—38; A. Vallance: Greater English Church Screens, London 1947; J. Steppe:
Het Koordoksaal in de Nederlanden, Brüssel 1952; Die Kunstdenkmåler des Landes
164
Schleswig-Holstein, Stadt Schleswig II. Der Dom, 1966, p. 282—89.
Det er usikkert, om Clausen-lektoriets forside kun har været supplerende pynt, jfr. det samtidige
lektorium i Roskilde Domkirke, DK. Kbh. Amt p. 1702; J. O. Arhnung: Roskilde Dom165
kapitels Historie II, 1970, p. 127.
LA Vib. Håndskriftsaml. R h u m a n n I og II,
Rhumannregest; Kgl. Bibi. NyKglSaml. Schive II; S. Abildgård, Notebog V, 1770, p.
166
41 f; Hertel I, 1. p. 14 og 50—51; I, 2, p. 89; II, 3, 59 69; III, 3, p. XIV.
Podiet,
der ses på Købkes maleri (fig. 152), fjernedes 1855 (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—68 (C 617.18). Ved undersøgelse af murede
grave foran opgangen til koret 1918 gjorde man sig hverken notitser eller tegninger angående de samtidig afdækkede pillefunderinger, Poul Nørlund, indb. sept. 1918, (jr. nr.
167
267/18) i NM.
Hertel angiver diameteren til een sjællandsk alen (62,8 cm), hvor
der sikkert foreligger en forveksling; Schive II, fol. 30, siger, at søjlernes tykkelse er
rundt een sjællandsk alen. En diameter på ca. 21 cm svarer til en omkreds på omkring
168
65 cm.
Hertel beretter (I, 1, p. 14), at lektoriets »forhen anseelige Soiler nu staae
undseelige i Skjul bag en Pille henslængte i Chorets nordre Omgang«; tilsvarende Høyen,
Notebog IX, 1830, p. 43 (i NM.). Tre runde stenpiller, ca. 220 cm lange, nævnes i inventarier 1831 (LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. f. Århus domk. 1821—59 (C
3.2299—2307), jfr. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Kirkens inventar. 1739—1909 (C 617.15))
og 1840 (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96)), hvorefter de vist afhændes (ibid., året 1842). To grårøde granitsøjleskafter, hvis dimensioner
(højde ca. 225 cm, diameter godt 21 cm) stemmer overens med lektoriepillernes, er ben y t t e t som altanbærere på gårdejer Søren Lofts ejendom Store Ravnsbjerg, matrikel nr.
16a, Viby (fig. 188); jfr. P. Rasmussen og A. F. Schmidt, Viby Sogns Historie II, Århus
169
170
1949, p. 153ff.
Foto nr. 40501 i NM.
Bau- und Kunstdenkmåler Lübeck III,
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1920, p. 153—55; anderledes dog E. Moltke, Bernt Notke og altertavlen i Århus domkirke,
171
København 1970.
1727 istandsat for at rektor og kolleger kunne få plads (Erhvervs172
arkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6, 8. Domkirkens regnskaber 1727—44).
LA Yib.
Århus bispearkiv. Århus domkirke, bilag til regnskaber 1700—88 (G 3.2308—16).
173
1951 udførte stukkatør Møller afstøbninger af de vanskeligt tilgængelige originaler.
Disse kopier, efter hvilke de her gengivne fotografier er taget, opbevares i museet i
174
Den gamle By (Inv. nr. 2025:51 og 2026:51).
Blokkene nævnes ikke i M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, København 1948; kragsten: p. 295—99. J f r . blandt døbefonte Horsensgruppen, M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte, København 1941, p. 257ff; kalkmalerier f.eks. Hjørlunde, Slaglille (DK Sorø, 345—46),
S. Ib i Roskilde (DK Københavns amt 53—54). Søjlebase fra Vordingborg slotskirke
175
176
(DK Præstø 198).
Jfr. Hans Lassen i, Danmark I X — X , 1945, p. 207.
M.
Mackeprang, Vore Landsbykirker, København 1944, p. 28, anslår antallet i en middelstor kirke til 1000—2000. Angående middelalderlige kirkenedlæggelser: T. Dahlerup,
Sogn og pastorat, i Fra Viborg amt, 1956, p. 5—87. J. B. Løffler, Udsigt over Danmarks
Kirkebygninger, 1883, note p. 211, formoder, at en af Århus' kirker er blevet brudt ned;
ligeledes Hoffmeyer I, note p. 113.

TIDEN EFTER REFORMATIONEN

p. 283 - 345
1

Jfr. SvK. Strångnås domkirke I, 2, Stockholm 1968, anmeldt i RIG LII, 1969,
p. 117—119 med henvisning til en mere speciel redegørelse af B. Olén: Kyrkoarkitektur
och teologi, i Kyrkohistorisk årsskrift L X V I I , 1967, p. 146—88: Till belysning av Helgo
2
Zetterwalls inställning i kyrkobyggnadsfrågor.
Det beror åbenbart på et skøn, om
en istandsættelse af større omfang skal benævnes restaurering, reparation eller ombygning. Samtiden er tilbøjelig til at bruge ordet restaurering, eftertiden ombygning. J f r .
3
K. de Fine Licht: The R o t u n d a in Rome, 1968, p. 284 note 11.
LA Vib. Kirkeinsp.ark.
4
Århus domk. Rgsk.bøger. 1645—1824 (G 617.46—50).
LA Vib. Århus bispearkiv.
5
Aarhus capitels tegnebog. 1652—67 (C 3.2211).
LA Vib. Århus bispearkiv. Kir6
kergsk. f. Århus domk. 1821—59 (C 3.2299—2307).
J f r . note 5 samt LA Vib. Kirke7
insp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
J f r . note 3 (1653) og note
8
4 (1664).
RA. DaKanc. Jyske tegn. 1. febr. f696, LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
domk. Dok. vedr. rgsk. 1634—1904 (C 617.58) samt Århus bispearkiv. Århus' kirker.
9
1595—1846 (C 3.487—96).
Her er muren mellem apsiskapellet og bygningen sydfor
f j e r n e t , hvilket sammenholdt med den aktuelle tilstand ikke kan have været tilfældet.
10
Efter Marselis' overtagelse af nordre vestkapel (p. 298), flyttedes blyovnen herfra til
materialhuset, hvor den 1703 opmurede skorsten sikkert skal placeres, sml. LA Vib.
Århus bispearkiv. Bilag til Århus domk.s rgsk. 1700—88 (G 3.2308—16); jfr. Hertel I,
11
1, p. 70 og H. Søgaard, i ÅrbGlBy, 1949, p. 57.
1736 stod her 3000 hollandske
glaserede tagsten og 2000 lybske tagsten. LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker.
12
1595—1846 (C 3.487 96), og Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 20 (i NM.).
Jfr.
13
14
note 3 (1699 og 1711).
J f r . note 5 (1827).
Det Særlige Kirkesyn, protokol II,
15
16
p. 350 (i NM.).
ÅgT III, 225ff.
Jfr. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok.
vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894 (C 617.25), Århus bispearkiv. Århus' kirker.
1595—1846 (C. 3487—96) samt K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse over Aarhuus Dom17
kirke, Århus 1835, p. 62.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.insp.s forhandl.prot.
18
1834—1916 (C 617.1—2).
J f r . note 17. (1867), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
Kopibøger f. breve vedk. domk. 1859—90 (C 617.3—5) samt Det Særlige Kirkesyn,
19
protokol I, 39ff. og brev fra E. F. Rahr, 10. jan. 1864, til N. L. Høyen (i NM.).
Jfr.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894 (C
24*
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Fig. 186. Spor efter sadeltag (nr. 3 f r a vest) på
midtskibets sydside (p. 215). — Traces from picthed roof on the south side of the middle aisle.

H. J. 1970

617.25), Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96) og Århus bispe20
arkiv. Stiftsøvrighedens journal. 1821—99 (C 3.728 38).
J f r . LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894 (C 3.25) og Århus
21
bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96).
V. Th. Walther, beretn. i
22
Ministerialtidende, 1885, p. 875 (jfr. p. 325).
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac
4—6,8. Domk.s rgsk. 1727—44. 23 J f r . LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904 (C 6 1 7 . 1 8 - 1 9 ) , Hertel I, 2, p. 70 samt K.
24
25
Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 70.
Hertel II, 1, p. 109 f.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894 (C 617.25), Århus
bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96) samt Kirkeinsp.ark. Århus domk.
Rgsk. bøger. 1645—1824 (C 617.46—50); Hertel II, 1, p. 104—09 og P. H o l m : Beskri26
velse af Aarhus Domkirke, Århus 1932, p. 40.
(1840), jfr. note 17 og LA Vib. Århus
bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96). (1843), Provstearkiver. Århus køb27
stad og Hasle hrd. 1807—54 (C 24.5).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirke28
bygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904 (C 617.18—19).
V. Th. Walther, beretn.
29
i Ministerialtidende, 1885, p. 875 (jfr. p. 325).
Restaureringsdagbogen II, 5 (1880).
30
(1880), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
31
32
Hertel I, 2, p. 82f., jfr. H. F. R ø r d a m : Danske Kirkelove I, 1883, p. 209f.
Hertel
33
II, 3, p. 463f.
LA Vib. Håndskriftsaml. R h u m a n n I; Resen, p. 46f.; (1641) RA.
DaKanc. B 160. Indlæg til reg. og tegn. samt henlagte sager. 1572—1650; note 4 (1653).
34
35
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96).
Jfr. note 3
(1680); (16921.) LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. Århus domk. 1687—1711 (C 3.2287);
36
37
note 34 (1688).
I, 1, p. 73ff.
LA Vib. Håndskriftsaml. Rhumann-regest, (hånd38
skriftet usikker i terminologien).
J f r . note 3 (1697) samt Kgl. Bibi., NyKglSaml.
Schive I. 39 LA Vib. Håndskriftsaml. Cramer I. Landemode påbudt ved forordn, af
40
1. m a j 1618, KirkehistSaml. III, 3, p. 354—58.
Jfr. note 3 samt LA Vib. Kirke41
insp.ark. Århus domk. Prot. o. begravelser. 1617—1857 (C 617.24).
J f r . Kgl. Bibi.
Thottske saml. Schive VII - T h u r a ; Abildgaard, Notebog V, 34; K. Schytte: K o r t f a t t e t
42
Beskrivelse, p. 23, anfører tillige benævnelsen domkapitlet.
KancBrev. 6. febbr.
1561; RA. DaKanc. Jyske tegn. 13. dec. 1654; Peder Vognsens bogsamling (ovfr. p. 64)
stod i Armariel, Vitae Sanctorum Danorum, udg. af M. Cl. Gertz, p. 405; ÅgT. III, 103.
43
J f r . note 3 og (1698), Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 1. Domk.s økonomi vedk.
1696—1700; jfr. Hertel II, 2, p. 293. 44 J f r . note 3 (1645f.); Hoffmeyer I, 329; Hertel
45
46
II, 2, p. 251.
Hertel I, 2, p. 156f.
J f r . note 3 (1646f.) samt LA Vib. Håndskrift-
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Fig. 187. Indre, sydøstlige h j ø r n e
af ældre granitsokkel i søndre
vestkapel, blotlagt 1908 (p. 198).
— Inner south-east corner of older
granite plinth in west chapel to
the south, revealed 1908.

47
saml. R h u m a n n I.
KancBrevb. 18. maj 1(522 (jfr. i øvrigt afsnittet om gravminder).
48
49
LA Vib. Århus bispearkiv. Domkap.s rgsk.bog. 1642—50 (C 3.2219).
Jfr. note 34
50
(1688).
J f r . note 3 og Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ae 1. Domk.s økonomivedk.
51
1696—1700.
J f r . note 34 (1688). Sidste gang liberiet nævnes i de gennemgåede
52
arkivalier er inventarium 1711 —12, se note 3.
LA Vib. Håndskriftsaml. R h u m a n n I.
53
J f r . LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894
54
(G 617.25) og RA. Håndskriftsaml. Schive V.
K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse;
55
A. Fabricius: Aarhus Domkirke, 1855.
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 9.
56
57
Domk.s rgsk. 1776—77.
Kgl. Bibi. NyKglSaml. Schive IV.
Jfr. note 3 (1711)
samt (1712), LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til Århus domk.s rgsk. 1700—88 (C 3.2308—
58
16).
J f r . Hertel II, 3, p. 464; K. Schytte: Kortfattet Beskrivelse; A. Fabricius:
Aarhus Domkirke, 1855; Hertel II, 1, p. 77 angiver også contoir. I tiden fra landemodesalens indretning 1692 til lektoratets ophævelse 1743 (p. 287) er det uvist, hvor lektoren
holdt sine forelæsninger; muligvis har K. Schytte, p. 66, note 2, ret, når han hævder,
59
60
at det foregik i sakristiet i koret.
Jfr. alment inventar og gravminder.
(1699),
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 1. Domk.s økonomi vedk. 1696—1700, jfr. note 3
61
(1645).
Jfr. note 3 (1645). 62 (1754ff.), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Prot.
63
o. begravelser. 1617—1857 (C 617.24).
J f r . (1680) RA. Rtk. Rev. rgsk. 261—266.
64
Århus stifts kirkergsk. 1680—94 og note 62.
K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse,
65
66
grundplanen.
J f r . note 3 (f747) samt Kgl. Bibi. NyKglSaml. Schive I.
A. Fa67
bricius: Aarhus Domkirke, 1855, grundplanen.
Vitae Sanctorum Danorum, udg. af
68
M. Cl. Gertz, p. 405 og SRD VI, 405.
LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til Århus
69
70
domk.s rgsk. 1700—88 (C 3.2308—16).
Hertel II, 1, p. 67f.
ÅgT. III, 126.
71
72
Kancelliregistrant juni 1546, DaMag. 4. rk. I, 217.
Kancelliregistrant nytår 1547,
73
DaMag. 4. rk. I, 255f.
Alment: F. Beckett: Renaissancen og Kunstens Historie i
Danmark, 1897, p. 65ff; C. A. Jensen: Gravsten I, 98ff, jfr. O. Norn: Christian I l l ' s
74
Borge, 1949.
J f r . note 72. Et brev 1548 til Cornelius bygmester (Altenau?) om at
modtage naturaliebetaling i Århus for bly og skiffersten til tænking ses ikke at have
75
forbindelse med domkirken, Kancelliregistrant 1548, DaMag. 4. rk. II, 79.
ÆldDa76
ArkReg. V, 1, p. 301.
Kancelliregistrant dec. 1550, DaMag. 4. rk. IV, 331; Kanc77
Brevb. 10. marts 1551.
Fr. Nannestad: Hilaria Aarhusiensia, 1748, p. 46—49;
78
Hertel I, 2, p. 29—35.
Således Hertel I, 2, p. 35 og † tavle på rådhuset, der angav,
at nedbrydningen af det middelalderlige tårn fandt sted 1547, Kgl. Bibi. NyKglSaml.
413 n, forsk. Dok. vedk. Aarhuus Kjöbstad. 79 ÆldDaArkReg. V, 1, p. 291. 80 Her-
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tel I, 1, p. 34 med henvisning til E. Pontoppidan (Theatrum Daniæ) og Fr. Nannestad
81
(Hilaria Aarhusiensia), jfr. † tavle omtalt i note 78.
J f r . note 3 (1650). 82 J f r .
indberetn. 1877 til Det Særlige Kirkesyn (i NM.) fra V. Th. Walther om spirets nedbrydning; LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—
83
84
85
1904 (C 617.18—19).
J f r . note 48 (1643).
KancBrevb. 7. juni 1634.
Samme
år som branden udsendte klokker Hans Hansen Skonning på sit eget trykkeri en beretning om katastrofen (facsimileudgave, Århus 1927, jfr. P. Holm: Beskrivelse, p. 8—10;
ÅgT. III, 254—55); Hübertz: Aktstykker II, 324; Hertel I, 2, p. 36—38; LA Vib. Håndskriftsaml. Rhumann-regest og note 52. Ang. historien om bispinden, svigersønnen og
amtmanden, hvor klokkeren spiller en tvivlsom rolle, se E. Sejr: Gamle Århusgader,
86
87
Århus 1960, p. 12 med henvisninger.
J f r . note 48 samt Hertel I, 2, p. 83.
KancBrevb. 29. april 1643; Fr. Nannestad: Hilaria Aarhusiensia, 1748, p. 132; Hertel I, 2,
p. 38. 88 J f r . note 3. Ved adskillige lejligheder, senest ved spirets ombygning 1877—78,
er fundet en del smeltet bly, Restaureringsdagbogen I, 3, se også LA Vib. Kirkeinsp.ark.
89
Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904 (C 617.18—19).
Jfr.
90
91
note 3 og 48.
J f r . note 3 (1653).
J f r . klokketårnet i Fåborg, Aa. Fasmer Blom92
berg: Fåborg Bys Historie I, Fåborg 1955, p. 303.
Aarhuus Stiftstidende 5. aug.
93
94
95
1969.
J f r . note 34, 4 og 3.
Hertel II, 2, p. 307.
RA. DaKanc. Jyske
96
tegn. 28. marts 1693, 7. aug. 1694, 2. febr. 1695 samt note 34.
En blændet døråbning spores i tilmuringen. Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 259 (NM.), jfr. LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20). 97 RA. DaKanc. C 25.
Indberetn. om købstadskirkernes tilstand, i henh. til missive af 30. jan. 1697, jfr. note 3.
98
99
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 1. Domk.s økonomi vedk. 1696—1700.
Jfr.
note 3 (1680), RA. R t k . Rev. rgsk. Kirkergsk. 261—266. Århus stifts kirkergsk. 1680—
100
94; note 34 (1688) samt note 98 (1700).
RA. DaKanc. Jyske tegn. 1. febr. 1696,
og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. rgsk. 1634—1904 (C 617.58).
101
Jfr. Kgl. Bibi. NyKglSam. Schive I og note 68, jfr. note 3. 102 J f r . note 3 og 98
(1697ff.) samt 68; blandt andre håndværkere nævnes: Tømrer og blymester Hans Nielsen
fra Haderslev, Niels Hansen fra Tved, grovsmed Niels Rasmussen, nagelsmed Jens Peder103
sen og tømrermester og blytækker Soren Hansen fra Treide ved Fredericia.
Jfr.
note 4 (1664). 1653f. omtales »Schillrummet« ved kapiteldøren, 1671 den nye kapiteldør
104
105
(note 3).
Vist den dør, Hertel nævner I, 1, p. 68.
Hertel I, 1. p. 70.
106
J f r . LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. gravsteder i kirken. 1702—1894
107
(C 617. 25), RA. Håndskriftsaml. Schive V samt Hertel II, 2, p. 327.
Restaurerings108
dagbogen I, 6ff.
Velbevarede profder fremdraget ved restaureringen 1878, Restau109
reringsdagbogen I, 10.
Jfr. note 68 (1701ff.) og 3 (1703 og —05). Efter sammenhængen her og ud fra andre steder, hvor betegnelsen anvendes (i forbindelse med blyreparationer i perioden 1645—1704, se f.eks. note 3 (1655 og —74)), synes archerne at
110
betyde gavle: Note 3 (1645 —54 passim) samt note 68 (1704).
Jfr. note 3 og 68.
111
112
Se note 22. Der nævnes murermester fra København.
Jfr. note 3 (1737—40),
113
J f r . Kgl. Bibi. NyKglSaml.
note 22 samt Kgl. Bibi. NyKglSaml. Schive III.
Schive I I I samt Hertel I, 2, p. 49. Dette mindeligt såvel som de indskriftstavler, der
senere blev lagt i domkirkens spir, behandles samlet af Gunner Rasmussen i ÅrbGlBy.
114
1971.
N. J. Israelsen: Nicolaus Hinrich Rieman, bygmester i Jylland, 1965,
115
116
p. 7f.
J f r . note 3 og 22.
Jfr. note 55 (1771) og note 22. 117 Brevvekslingen er
i vid udstrækning bevaret; alene for året 1776 foreligger over 40 aktstykker, jfr.
118
note 151, 136 og 152.
Især II, 3, p. IVff. I de første år af 1800-tallet udarbejdede C. V. Plertel (1748—1817), der 1798 1811 var domkirkens første kapellan,
sit »Forsog til en antiqvarisk?historisk Beskrivelse over Aarhuus Dom og Cathedral Kirke, tilligemed alt hvad der staar i nøje Forbindelse med den«. Værket udsendtes
i to bind 1809—10 og er, som titlen antyder, ret snakkesaligt i overensstemmelse
med tidens skik. Det betegner ved sine mange sunde ræsonnementer begyndelsen til en
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Fig. 188. St. R a v n s b j e r g , Viby ved Århus. Granitsøjler som altanbærere på hovedbygningens nordside (p. 276 med note 168). — St. Ravnsbjerg,
Viby near Århus. Granite columns as supports
for a balcony on the main building.

K.deF. L. 1965

vederhæftig udforskning af domkirkens historie, (jfr. f.eks. Herteis anmodning til stiftsamtmanden 1807 om lån af arkivalier (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker. 1595—1846 (C 3.487—96)). E. Haugsteds smålige kritik, i ÅgT. III, 141, rammer helt ved siden
119
120
af.
Jfr. fremstillingen i ÅgT. III, 151f.
Hertel II, 3, p. L X I I , jfr. ÅgT. II,
121
280.
K. Voss: Bygningsadministrationen, p. 535 note 36., 122 Jfr. LA Vib. Århus
bispearkiv. 1769—77. Århus domk.s rep. (C 3.502) og note 34; jfr. tilsvarende indsam123
ling f.eks. til Mariager kirke 1787.
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus domk.s rep.
(C 3.502); jfr. ibid, følgende år og regnskabet hos Hertel II, 3, p. VII og L V I I — L I X
124
1770, syn 5. juli af C. Suhr, C. N. Grondahl og I). C. (?) Stolbe; 1771, syn 18. jan. af
125
Ulrich Christensen, Jens Miekkelsøn og Petter Jacob Koch, jfr. note 55.
Jfr.
P. B. Grandjean: Nogle Rosenørnske Slægtebogsoptegnelser, i PersHistT. X X X I , 1911,
126
p. 115—46; F. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff, 1928, p. 82.
A. Kringelbach,
som referent af P. Rosenkrantz, i Amtmandsbogen 1936, formoder, at Rosenørns slut127
stilling som hofskænk passede ham bedre end amtmandshvervet.
J f r . L Barfod,
Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 1854, p. 185f; Hertel II, 3, p. L X I I .
128
RA. Rtk. Overbygn.dir. og Bygn.dir. Kopibøger. 1771—82. 129 LA Vib. Århus bispe130
F. Weilbach: Architekten C. F. Harsarkiv. Århus domk.s rep. 1769—77 (C 3.502).
131
dorff, p. 71 ff; K. Voss: Bygningsadministrationen, p. 7911.
K. Voss: Bygnings132
administrationen, p. 315ff.
Tilsyneladende er alle tegninger siden forsvundet; Her133
tel II, 3, p. L X I I I nævner et sæt i kirkens arkiv.
J f r . note 129 samt RA. Rtk.
134
Overbygn.dir. og Bygn.dir. Ekstraktprot. 1771—82.
Jfr. note 34 og 133. 135 J f r .
note 129; RA. Rtk. Overbygn.dir. og Bygn.dir. Indk. sager. 1773—76; Ekstraktprot.
136
137
1771—82.
RA. Rtk. Overbygn.dir. og Bygn.dir. Indk. sager. 1773—76.
Jfr.
138
note 136; lignende formuleringer aftrykkes hos Hertel.
Denne holdning over for
ældre bygningskunst, der som bekendt havde paralleller i forholdet til andre monumentalanlæg (se f.eks. F. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff, p. 83ff; K. Voss: Bygningsadministrationen, p. 99ff) er et tidligt udtryk for den interesse for ældre stilarter,
der skulle vokse frem i 1800-tallet. Et usentimentalt syn på gamle huse svandt i takt
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med nygotikkens fremvækst og afløstes af en opfattelse, der overvejende lagde vægten
på bevaring og hurtigt blev pedantisk, karakteriseret ved trang til tilbageforing. Betydningen af Harsdorffs indsats vedrørende Århus domkirke er for så vidt klar, som den
mindre radikale ombygning i 1700-tallet gav færre tilbageføringsmuligheder i 1800tallet, jfr. f.eks. S. Mikkels kirke i Slagelse, DK. Soro p. 187ff. 139 J f r . note 129 og 55;
licitationsbekendtgørelse f.eks. i Kiøbenhavns Kongelig Allene Priviligerede Adresse
140
Contoirs Efterretninger 15. april 1774.
F. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff,
141
p. 80.
RA. 284—444. Breve udfærdigede gennem Finanskollegiets sekretariat.
142
1774 juli—dec.
Zubers selvbiografi 1781, i Arkitekten X I X , 1916/17, p. 28111;
F. Weilbach, i PersHistT. L, 1929. p. 182; samme: Architekten C. F. Harsdorff, passim;
H. Matthiessen: Fæstning og Fristed, 1950, p. 127f; K. Voss: Bygningsadministrationen,
143
passim.
Reparationsomkostningerne var i licitationsannoncen anslået til 14 á
16000 rdl.; Bardewichs ældre beregning til ca. 9000 rdl. har selvfølgelig spillet en rolle
for tilbudsgiverne. Det meget lave, i virkeligheden urealistiske, sluttilbud m å t t e give
vanskeligheder senere, og må have bestyrket overbygningsdirektionens ofte udtalte
144
bekymringer for dårligt arbejde og entreprenørfiduser, f.eks. note 129.
J f r . note
145
129 og 55 samt K. Voss: Bygningsadministrationen, p. 372.
Jfr. note 129 og Trap,
146
Skanderborg amt, p. 590.
Jfr. note 141, 129 og 55; hvis reparationen kun tog to
147
år, ville lønnen være 500 rdl. årlig.
Til reparationen var ved syn 1771 (note 55)
forudset anvendelse af 24000 nye sten i munkestensformat, foruden 4000 lybske og 8000
dobbelte Flensborgsten. 1775 købte Anders Westergaard (note 129) sten fra Wedøe, der
148
med skib fragtedes til Århus, ligeledes tømmer fra Norge og Pommern.
J f r . note
149
129 og 34.
J f r . note 148 samt Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 2—3. Domme
150
og breve ang. domk. 1697—1704.
J f r . RA. Rtk. Overbygn.dir. og Bygn.dir. Eks151
traktprot. 1771—82 og note 128.
RA. Rtk. Overbygn.dir. og Bygn.dir. Ekstraktprot. 1771—82. 152 Hverken ved denne lejlighed eller senere ville bygningsdirektionen
gå med til at lose entreprenøren fra licitationsforpligtelserne og pukkede på, at hvis det
oprindelige program var blevet fulgt og Næss ansat som inspektør, således som direktionen havde foreslået, ville problemerne have kunnet klares. Man fandt også lejlighed
til at beklage, at Zuber passede sin inspektion dårligt, jfr. note 34, 128, 55, 129 samt RA.
153
R t k . Overbygn.dir. og Bygn.dir. Ekstraktprot. 1771 82.
4. juli 1776 (note 129)
udbetalte bispen Zuber 400 rdl. for første inspektionsår, men var i tvivl om honorarberegningen, når Zuber ikke opholdt sig i Århus så meget som a f t a l t ; afæsket sin stilling hertil svarede bygningsdirektionen salomonisk, at Zuber skulle betales i forhold til
154
155
sin nytte (note 136 og 151).
Jfr. noterne 136, 34 og 151.
Jfr. note 151 (4. okt.
156
1776 og 1. marts 1777), note 128 og 129.
J f r . note 34 og Hertel II, 3, p. LIV.
157
Sagen finder ingen nærmere omtale. Formentlig blev søjlernes granitskafter opbevaret
en tid, jfr. p. 276 med note 168. 158 J f r . noterne 55, 129 og 128. 159 J f r . Otto Norn, i Kul160
turminder, 1944, p. 33.
Note 55. I fortsættelse af sin gerning ved Århus domkirke virkede Zuber som arkitekt ved omegnens herregårdsbyggeri, hvor han i sin selvbiografi anforer Rathlousdal ved Odder; 1780—84 forestod han opførelsen af Moesgård i Mårslet sogn.
Muligvis i denne sammenhæng gav stiftsamtmand Rosenørn ham den 10 .juni 1778
attest for »fuldkommen indsigt i sin metier og retsindighed i sit forhold under arbejdet«
161
(F. Weilbach: Architekten C. F. Harsdorff.).
Reparationernes omfang kan med
temmelig stor sikkerhed fastslås ved hjælp af Næss' overslag over murarbejdet samt
materialer hertil 11. dec. 1772, licitationsforretningen over kirken 27. maj 1774, skrivelse
fra Århus rådstue til Rosenorn og Bildsøe 10. nov. 1775 og synsforretningen over den
162
163
fuldførte reparation 19. nov. 1777 (note 129).
J f r . note 128 og 34.
Hertel I,
164
165
I, p. 49f.
Beskrives ved nedtagelsen 1877 i Restaureringsdagbogen I, p. 3.
166
Hertel I, 2, p. 49—52; jfr. note 113.
Foruden blandt domkirkens arkivalier finder
begivenheden, og hvad deraf fulgte, omtale adskillige steder, bl.a. Rasmus Nielsen: Fra
det gamle Aarhus, Århus 1902, første kapitel: Da Taarnet faldt; ed. Salomon Soldin:
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Fig. 189. Udsnit af hvælvet i et fag af koromgangen (p. 272).
— Section of vaulting in a bay of the ambulatory.

O. Søndergaard 1923—25

Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 1822, 19. årg., p. 360; E. Bodenhoff: Svundne Tider.
Uddrag af Generalmajor F. G. von Müllers efterladte Papirer, 1912, p. 242; Th. Overskou:
Af mit liv og min Tid, 1819 73, 1916, p. 84ff; J. J. A. Worsaae, Notebog VI, 12. (NM).
167
LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsovrigh.s journal. 1821—99 (C 3.728—38). 168 Jfr. LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904 (C
617.18— 19) og note 34. Ved nedbrydningen 1880, bemærker Restaureringsdagbogen I,
169
3, var kobberpladerne i god behold.
Jfr. note 3. I nordre spirs kugle fandtes 1881 en
blykapsel, LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—
1904 (C 617.18—19), Restaureringsdagbogen I, 4 (1880). Her er vel tale om en
1822 anbragt kobberplade, hvorpå var stukket en af biskop Birch forfattet underretning om kirkens reparation i disse år (note 3); jfr. note 113. 170 (1891), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkens inventar. 1739—1909 (C 617.15). 171 Aarhus Ugeblad
1876, nr. 17. 172 Restaureringsdagbogen i, 3 (1880). 173 Hoffmeyer II, 48; ÅgT. I, 427;
note 34. 174 Jfr. note 3 (1733 og —36), note 22 (1734) og LA Vib. Håndskriftsaml. Cramer
I. 175 J f r . note 22 (1744) og 68 (1748). 176 J f r . note 3 (1741), 33 (1743) og 68 (1745 og
177
178
—55).
Jfr. R. Nielsen: Aarhus i 1840'erne, Århus 1959, p. 47f.
J f r . LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Dok. vedr. kirkegrd. 1690—1903 (C 617.28—29) og note 34.
179
J f r . (1844), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20);
note 5 (1845 og —47); (1854), LA Vib. Provstearkiver. Århus købstad og Hasle hrd.
Synsprot. f. kirker og præstegårde. 1807—54 (C 24.5). Beskrivelser: Hertel I, 2, p. 53f.,
180
K. Schytte: Kortfattet Beskrivelse, p. 17.
Jfr. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
domk. Kassebog. 1852—62 (C 617.53); (1862f), Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
181
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve vedk. domk. 1859—90
182
183
(C 617.3—5).
R. Nielsen: Aarhus, p. 30f.
H. Sejerholt: For hundrede Aar
184
185
siden, i ÅrbÅrhSt. X X I I , 1929, p. 84.
Note 4 (1662).
J f r . note 5; Bo Bram186
sen: Ferdinand og Caroline, 3. udg. 1970, p. 157—61.
E. Sejr: Gamle Århusgader,
187
188
p. 2.
Hertel I, 2, p. 56f.
LA Vib. Provstearkiver. Århus købstad og Hasle
189
hrd. Synsprot. f. kirker og præstegårde. 1807—54 (C 24.5).
J f r . note 170; LA Vib.
Århus bispearkiv. Stiftsovrigh.s journal. 1821—99 (C 3.728—38); note 5 og 17; Restaure190
ringsdagbogen I, 9 (1877).
Trykt i Ministerialtidende, afd. B, 1885, p. 874—80
(kopi i Statsbiblioteket, håndskr. nr. 64); enkeltheder fremgår af »Dagbog for Aarhus
Domkirkes ydre Restauration 8. Maj 1877—31. Oktober 1881« (LA Vib. Bygningsinspektoratet (B 239.117—18)); Det Særlige Kirkesyns protokoller og korrespondance
(i NM.); arkivaliegrupper: (1870f. og 1878—82), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.

370

ÅRHUS DOMKIRKE
Fig. 190. U d s n i t af stensamlingen på det øverste galleri i
nordre korsarm med rhombeformede, glaserede fliser (p.
345) og granitbase (p. 343). -- Part of the collection of
building material in the top gallery in the north transept
including rhomboid, glazed tiles and a granite base.

K . d e F . L . 1965

Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904 (C 617.18—19); (1870—83), Synsforretn.
1823—1900 (C 617.20); note 5 (1859); LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkeværgergsk.bog. 1825—68 (G 617.61); (1864ft), Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s journal.
1821—99 (C 3.728—38); note 17 (1868—74). Bygningstegninger i kirkens, Bygningsinspektoratets, Statsbibliotekets og NM.'s arkiver. Blandt omtaler og notitser skal anføres: Løffler: Udsigt over Danmarks Kirkebygninger, 1883, p. 213 og ÅgT. III, 163ff.;
Mathilde Fibigers erindringer; Sophus Bauditz' erindringer; J. Skovgård, i Artes II,
1933, p. 169ff; Illustreret Tidende X I X , 1877—78, p. 172; Dagbladet 22. juli 1867,
30. sept. og 28. dec. 1868, 26. juli 1880 og 11. juli 1881. Om arbejdets økonomi se note 17
(1868—74); (1873—76), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse
og rest. 1814—1904 (C 617.18—19); (1876), Kassebog f. domk.s udv. rest. 1876—84
(C 617.13). 191 LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest.
192
193
(C 617.18—19) og Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
ÅgT. II, 58.
J f r . note
170 og LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s journal. 1821—99 (G 3.728—38). 194
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904
195
(G 617.18—19).
Jfr. note 17 og LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s journal.
196
1821—99 (C 3.728—38).
J f r . note 194, 17 og 5; LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
197
domk. Synsforretn. 1823—1900 (G 617.20); Kassebog. 1852—62 (C 617.53).
N. L.
Høyen, i Fædrelandet nr. 230—32, 1857; KirkehistSaml. III, 1857—59, p. 161—84;
Skrifter II, 1874, p. 181ff, jfr. K. Millech: Danske arkitekturstrømninger 1850—1950,
1951, p. 22 og 157; Skalk 1969, p. 6; 1970, p. 4; Aarhus Kunstmuseum, 1967, p. 63ff.
198
199
J f r . note 5 samt note 17 og 194 (1858f.).
J f r . breve fra Høyen; 6. nov. 1860 til
200
Monrad og 20. nov. s.å. til kirkeværge E. F. Rahr (i NM.).
Korrespondance i NM.s
arkiv. Universitetsbiblioteket. Aarhus Ugeblad 1861, nr. 14. K, 1846 Fol.; LA Vib.
Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s journal. 1821—99 (C 3.728—38); projekt i domkirkens
arkiv. 2 0 1 Aarhus Kunstmuseum, 1967, p. 27f, 38f.; jfr. inventarafsnittet og S. Schultz:
202
Copernicus, i Meddelelser fra Thorvaldsens museum. 1956, p. 5—26.
Jfr. note 17 og
203
194; projekt i domkirkens arkiv.
J f r . D. Ellger: Die grosse Domrenovierung
1846—48, i Beitrage zur Schleswiger Stadtgeschichte, 1965. Det blev Dahlerup, der for
Nebelong udførte opmålingen af domkirken, A. Bruun, Jens Vilhelm Dahlerups Liv og
Virksomhed, København 1907, 15. 204 J f r . note 17 samt note 181 (1864). 205 LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkeværgergsk.bog. 1825—68 (C 617.61); Rgsk. bøger.
1862—71 (C 617.54—44) samt note 194; brev af 10. jan. 1864 fra E. F. Rahr til
206
N. L. Høyen (i NM.).
Det Særlige Kirkesyn, brev af 27. jan. 1866 (i NM.), jfr.
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Fig. 191. Granitkonsol, opstillet syd for domkirken (p.
343). — Granite console set up south of the cathedral.

L. L. 1964
207
note 194 (1875); projekt i domkirkens arkiv.
Walther udarbejdede flere forslag,
der forelagdes Det Særlige Kirkesyn og kirkeministeriet, (1871ff.), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20) og note 194 (1877).
208
Restaureringsdagbogen I, 3 omtaler det gamle spirs solide konstruktion, hvor der
209
var anvendt meget pommersk f y r ; kongen målte 1 1 x 1 1 tommer.
Note 193 (1878).
210
Fugekalken iblandedes konrøg og engelskrødt. Restaureringsdagbogen I, 22 (1878).
211
Nye sten farvedes. Op. cit. p. 33 (1878).
Restaureringsdagbogen II, 3f., 14ff., 22
212
(1880).
Restaureringsdagbogen I, 26 30; jfr. notat 14. juli 1862 af Høyen indlagt
213
i Notebog IX, 1830 (i NM.).
Note f 90. Citater fra rapportens p. 877—79. Resultatet
af Walthers ombygning kan bl.a. anskues på gibsmodel i DenglBy, Århus, inv. nr. 1200:
51, udført af Guldborg 1918. Samme sted træmodeller af tømrermester J. Jensen, Vroue
214
(inv. nr. 219:49) og 1882 (inv. nr. 139:15).
Note 194 (1877); Restaureringsdagbogen I, 39. Afskrift af indskriften i NM.'s arkiv; jfr. note 113. 215 Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 236, 251, 258; Hack K a m p m a n n , indberetn. 31. dec. 1917 til Det
216
Særlige Kirkesyn (i NM.).
Note 194 (1889 og —95); LA Vib. Kirkeinsp.ark.
Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20); Det Særlige Kirkesyn, protokol
I, 320 (i NM.); (1896 og —99), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bog
217
1878—1900 (C 617.57).
Note 194 (1888 og —91f.); (1897), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bog 1878—1900 (C 617.57); note 17 (1894); (1887 og
—90ff.), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
218
219
C. F. Møller, i E. Sejr: Statsbiblioteket, Århus 1963, p. 93—100.
Brev til
220
Nationalmuseets direktør 25. sept. 1905 fra Peter Holm (i NM.).
Tegninger i
221
Bygningsinspektoratets arkiv, grå mappe IV.
Det Særlige Kirkesyns arkiv
(i NM.); (1906), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Div. dok. 1901—20 (C 617.14)
og Præstearkiver. Århus domsogn. Kassebog f. Århus domk. 1901—27 (C 358). 222 Det
Særlige Kirkesyns arkiv 1905 (i NM.) (1906f.). LA Vib. Præstearkiver. Århus dom223
sogn. Kassebog f. Århus domk. 1901—27 (C 358).
LA Vib. Præstearkiver.
224
Århus domsogn. Kassebog f. Århus domk. 1901—27 (C 358) og note 17 (1907).
Opmålingssættet opbevares i domkirkens arkiv. Broderen Anthon Frederiksen (1884—
225
1967) indtegnede inventaret, og Amdi Amdisen medvirkede som nulmand.
Indberetning 31. dec. 1917 til Det Særlige Kirkesyn (NM.). Her anføres, at der »i tagværket
er ting, der tyder på, at der over korsskæringen har været en tagrytter, og det synes
rimeligt, at man ved en omfattende istandsættelse ikke lader dette spørgsmål være
uløst«. Mogens Clemmensen arbejdede videre med sagen og agtede at udsende en ud-
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førlig redegørelse, P. Holm: Aarhus Domkirke, 1932, p. 7f. Dette blev dog ikke til noget,
og senere undersøgelser har ikke kunnet bekræfte formodningen om, at domkirken har
226
h a f t en tagrytter.
Brev 30. jan. 1918 fra Det Særlige Kirkesyn til Kirkeministeriet.
227
228
Det Særlige Kirkesyn, protokol II, 125 (NM.).
ÅgT III, 167; Aarhuus Stiftstidende 12. m a j 1965. Det Særlige Kirkesyns arkiv samt protokol II, 105 (NM.).
229
Jfr. Hack K a m p m a n n , indberetn. 31. dec. 1917 til Det Særlige Kirkesyn (NM.).
230
Protokol II, 135 (NM.). 2 3 1 Det Særlige Kirkesyn, protokol II, 170 (NM.). 232 Teg233
ning i NM.'s arkiv.
Det Særlige Kirkesyns arkiv (i NM.). Restaureringens regnskaber i LA Vib. Præstearkiver. Århus domsogn. Kassebog f. Århus domk. 1901—27,
234
p. 243—24 (C 358).
Spiret afleveret nov. 1931. Det Særlige Kirkesyn, protokol II,
235
236 (NM.).
Det Særlige Kirkesyns arkiv 1923; protokol II, 236 (NM.). 236 (1878),
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20) og note 194.
Det Særlige Kirkesyn, protokol I, syn 1879. Det ses ikke godtgjort, at også nordre vestkapel har haft en overetage, som genopbygningsprojektet forudsætter og som formodet
237
af H. Lassen, i Danmark I X — X , 1945, p.207.
Aarhuus Stiftstidende 3. juni 1965;
meddelelse fra Poul F a t u m , der var formand på arbejdet; Det Særlige Kirkesyns arkiv
(i NM.). To bånd, der i zig-zag lober omkring spiret, tillader pladerne at arbejde.
239
238 Forslag fra Mogens Clemmensen 1922 (i NM.).
Det Særlige Kirkesyn, protokol
II, 125; indberetn. 21. marts 1921 fra Mogens Clemmensen; korrespondance mellem Villi.
240
Pedersen og M. Mackeprang (i NM.).
Høyen, Notebog IX, 1830, p. 41; ældre
241
242
fotografier i NM.
Det Særlige Kirkesyn, protokol II, 136 (NM.).
Det Særlige
243
Kirkesyn, protokol II, 148 (NM.).
Protokol II, 147. 1909 (note 17) og 1917 (Hack
K a m p m a n n , indberetn. af 31. dec. (i NM.)) havde man overvejet partielle pudsafbank244
245
ninger i selve kirkerummet.
Det Særlige Kirkesyns arkiv (i NM.).
Tegninger
og korrespondance vedr. disse og andre sager i NM (Det Særlige Kirkesyns arkiv) og
246
Bygningsinspektoratets arkiv.
Poul Norlund, indberetn. til NM. 1918 med noter
247
af C. A. Jensen og kommentar af Nørlund (jr. nr. 176/20 i NM.).
J f r . K. Schytte:
248
K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 63, om situationen i nordre sideskib.
KancBrevb. 29.
249
250
251
marts 1588.
Note 3 (1656 og —60).
Note 3 (1739).
II, 2, p. 175.
252
Note 5 (1825 passim). 253 J f r . note 5 og 34. 254 Note 188 samt (1845), LA Vib. Kirke255
insp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823- 1900 (C 617.20).
Note 17 (1857).
256
Note 17 og 194 (1856). 257 (1853), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn.
258
1823—1900 (C 617.20) og (1857f.), Kassebog. 1852—62 (C 617.53).
J f r . note 5 og
17 (1858), 194 (1858 og —60), (1860), LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkeværgergsk.bog. 1825—68 (C 617.61) og (1858 og —60), Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s jour259
260
nal. 1821—99 (C 3.728—38).
Dagbladet 28. dec. 1868.
LA Vib. Præstearkiver.
261
Århus domsogn. Kassebog f. Århus domk. 1901—27 (C 358.77).
J f r . note 167
262
(1824) og 194 (1871 og —81).
Note 118 og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
263
Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
Note 194 og 5 samt LA Vib. Århus bispearkiv.
264
Stiftsøvrigh.s journal. 1821—99 (C 3.728—38).
Restaureringsdagbogen I, 9.
265
266
J f r . note 3. Atter 1660—61, ibid.
J f r . note 3. Det samtidige håndskrift Schive
267
268
II (Kgl. Bibl. NyKglSaml.) angiver udgiften til 600 rdl.
II, 2, p. 269.
Note
269
188; ÅgT. III, 147. 1856 suppleredes med nogle af zink (note 5).
Note 55, jfr.
afsnittet om kalkmalerier samt Hertel I, 2, p. 100; II, 3, p. L I X , der anser stjernerne
for opsatte 1779. 270 Note 194 og 34. 2 7 1 Note 5 (1856 og—59), LA Vib. Kirkeinsp.ark.
272
Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20) og note 17 (1859).
Note 194
273
(1870).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bog. 1878—1900 (C 617.57).
274
275
Indberetn. 31. dec. 1917 til Det Særlige Kirkesyn (NM.).
Således også Hertel I,
276
277
1, p. 56; alment I, 1, p. 82ff.
KancBrevb. 24 nov. 1595.
RA. DaKanc. B 160.
Indlæg til registre og tegn. samt henlagte sager. 1572—1650. Kobberkrads stod i kapitel278
huset (p. 286) 1645 (note 3).
Jfr. LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. Århus domk.
279
1687—1711 (C 3.2287), note 3, 98 og 68.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
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N O T E R T I L P . 329—345

280
Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20); Hertel I, 1, p. 84.
Note 68 og 3; jfr. N. J.
281
Israelsen, i ØJyHjemst. X X I X , 1964, p. 62—73.
J f r . note 5, LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn. 1830—35. (C 3.1177), note 194 samt LA Vib. Kirke282
insp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900 (C 617.20).
LA Vib. Kirkeinsp.ark.
283
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Fig. 192. K a l k m a l e t roset i nordre sideskib, a n d e t fag østfra (jfr. p.
247). — Mural in the north side aisle, second bay from the east.

374

ÅRHUS DOMKIRKE

GLASMALERIER

p. 346—347
297

Brudstykke af dekoreret, romansk rude fundet nord for kirken, ÅrbÅrhSt. X X , 1927,
p. 239. 298 II, 1, p. 90 og II, 3, p. 368. 299 Eksempler på senere indridsninger i
DenGlBy, Århus, inv. nr. 2222a og b: 50 (glarmestre 1851—52) og 788:51 (Rasmus
Rasmussen 1868). 300 ÅgT I, 258. 3 0 1 Se note 3 (p. 363). Giverne v a r : Dinis Pedersen;
amtsskriver Endwald Randulf; Chatharine Schumacher, assessor Fogs; magister Ludvig
Pontoppidan, sognepræst; regimentskvartermester Hans J u n c h h a n s ; Michel Lassen;
Sidsell Qvantis; Margarete Bremmer [?], salig byfoged Jørgen Danielssens; Peder
Brendstrup og borgmester Michel Malling, der desuden noteres »på en god vens vegne«.
302
Se note 17 (p. 363) og 194 (p. 370) samt Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 346 og
303
363 og korrespondance i synets arkiv (i NM.).
Det Særlige Kirkesyn, protokol
II, 169f og 183 (NM.); desuden samtidige avisudklip i synets arkiv (i NM.).

N O T E R T I L P . 346—347

375

Fig. 193. C. N. O v e r g a a r d : Ikke b e n y t t e t forslag til glasmalerier i koret. I kirken (p. 347). - C. N.
Overgaard: Proposal c. 1900 for stained-glass windows in the choir.
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Fig. 194. R e s t a u r e r i n g e n af kalkmalerierne i gang 1923 under Ole Søndergaards ledelse. Søndre
k o r s a r m s vestvæg. — The restauration of the wall-paintings at work 1923 under the leadership of
Ole Søndergaard. West wall of south transept.

KALKMALERIER
INDLEDNING
Domkirkens kalkmalerier, der er medvirkende til at skabe farve og perspektiv i det store, hvide kirkerum, stammer i hovedsagen fra een ret kortvarig
periode, fra 1400-tallets senere del og begyndelsen af 1500-tallet. Blot en enkelt udsmykning, i det såkaldte spedalskhedsvindue, er bevaret fra tiden før
kirkens store ombygning i 1400-tallet; ved denne lejlighed kan der muligvis
være f j e r n e t mere omfattende dekorationer.
Det er en rimelig tanke, at der i t a k t med ombygningen — også i dens tidligere stadier — har været foretaget kalkmalede udsmykninger, således som
det har vist sig i biskop Bo Mogensens gravkapel (o. 1420). Så godt som hele
den i dag eksisterende udmaling er imidlertid foranstaltet af de tre bisper, der
gennemførte ombygningen og sørgede for inventaret til den nye katedral. Resultatet af deres virke skulle ikke stå a n o n y m t for eftertiden. Selvbevidst lod
de anbringe de biskoppelige våbner i forbindelse med de kalkmalede dekorationer og religiøse motiver, og denne påfaldende praksis præger ikke alene domkirken, men også stiftets kirker i øvrigt, hvor deres signaturer lindes r u n d t om
på adskillige hvælv.
Den første af bisperne er Jens Iversen Lange (1449—82), utvivlsomt den, der
tog initiativet til den ekstraordinære korudvidelse og den omfattende hvælvslagning. Denne afsluttedes i hans tid med en særdeles enkel hvælvbemaling,
indledt 1477. Bispen har dog ikke villet nøjes med at omforme de ydre rammer, men har endt sit livsværk med etableringen af Bernt Notkes altertavle
1479, hvortil kom †kordøre, muligvis korstolene samt endelig døbefonten, der
stod færdig et år før hans død 1482.
Efterfølgeren, Ejler Madsen Bolle (1482—90), der i J e n s Iversens tid havde
fungeret som ærkedegn, dvs. været den ledende mand i domkapitlet med ansvar for kirkens økonomiske dispositioner, fortsatte og fuldførte hvælvudsmykningen, således som det berettes i indskriften fra 1487 i nordre korsarm. I den
k u n otteårige funktionsperiode (til 1490) indskrænkede Ejler Madsens værk
sig i hovedsagen til hvælvdekorationerne.
Den næste biskop, Niels Clausen, sørgede i sin lange embedsperiode (1490—
1520) for bemalingen af de resterende murflader, vægge og arkadebuer. Herved fik flere altre deres kalkmalede udsmykning med dateringsår fra 1490'ernes
slutning. En værdig r a m m e om gudstjenesten skabte han ved tilvejebringelsen
af forskellige smukke og kostbare inventarstykker som korskabene, †lektoriet, syvstagen, liturgiske dragter etc.
Danmarks kirker, Århus a m t I
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Den sidste katolske biskop, Ove Bille (1520—36), har kun efterladt sig få
synlige spor i domkirken, alene et par kalkmalede våbner i korhvælvet og den
store urskive ved landemodesalen. F r a hans tid hidrører måske en del af udsmykningen af søndre korsarm, og det kan ikke udelukkes, at han har h a f t
planer om en tilsvarende dekoration af nordre korsarm. Her har han muligvis
t æ n k t indrettet sit gravkapel, hvilket kirkepolitiske omstændigheder imidlertid kan have forhindret 0 .
Ved reformationen synes domkirken således at have været smykket med
farverige kalkmalerier på piller og vægge, der ellers i hovedsagen har stået i
rød m u r eller med en rød murstensimitation. Hvælvene har dog fra begyndelsen været kalket hvide (jfr. p. 274 og 336f.). At man endnu ved 1500-tallets
slutning ikke har følt sig fremmed over for en kalkmalet udsmykning, er de
to portalmalerier ved kortårnene et vidne om. Det ser dog ud til, at man endnu
i reformationsårhundredet har overkalket nogle af de mest iøjnespringende
helgenmalerier, i hvert fald fandtes ved restaureringen i 1920'rne renæssanceornamenter malet oven på hvidtning både på korskrankemurens S. Jørgen og
den store S. Mikaelfigur på sydvestre korsskæringspille (p. 392 og 394).
Tid efter anden er ved reparationsarbejder dukket kalkmalede spor frem,
der omtales i regnskaberne. I forbindelse med en hvidtning af kirken 1646 berettes om en m u r m a n d , der under hvælvingen ved den søndre kirkedør skrabede kalken af den krone, der var malet der, »og folket og almuen løb og så
på« 1 . Det drejer sig antagelig om et af dronningevåbnerne på sydvæggen af
søndre korsarm (p. 421 f.). I det følgende århundrede omtales kalkninger af hele
domkirken både 1726 og 1775—76 (jfr. p. 336f.). Da Chr. Hertel 1809 beskrev
domkirken 2 , kunne han kun nævne et enkelt, nu forsvundet maleri af »den levitiske kultus« (p. 417), hvis fortsatte eksistens antagelig kun skyldtes den obscure placering på korskrankemurens inderside, bag alteret.
Ved 1800-tallets midte synes hvælvingerne at have trængt hårdt til reparation og hvidtning. »Den store, forhen hvide hvælving i kirken ved venstre side
af opgangen til koret« var 1845 så medtagen og grøn af fugt, at man måske
ikke ville have set magen til i nogen kirke, hvis man ikke havde skjult det
ved et tæppe 3 . På nogle af pillerne var malet †gardiner, som man 1840 foreslog at afskrabe 4 .
A F D Æ K N I N G E N . Under diskussionen 1857ff. om domkirkens generelle restaurering ind- og udvendig, hvortil bl.a. F. Meldahl stillede forslag 5 (jfr. p. 319ff.),
gav N. L. Høyen u d t r y k for 6 , at eventuelt fremkommende ældre dekorationer
ikke »ville afgive en Prydelse, som nu kunne tilfredsstille«, eller ville findes i et
sådant omfang, at de kunne benyttes. H a n anså dog især hovedskibets mure
for egnede til en [ny] malerisk dekoration.
K ø b m a n d E. F. Rahr, der som domkirkens værge sad inde med det økono-
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miske og administrative ansvar for restaureringen, redegjorde i et brev til
Høyen af 11. nov. 1860 7 for det nødvendige i at undersøge hvælvinger og kirkemure for spor af frescomalerier, som da muligvis burde fremdrages. Ved en
prøveafdækning foretaget af maler Dresler 8 november 1860 7 blev der fundet
rester af kalkmalerier på korskrankemurens ydersider. På sydsiden lod malerierne sig vanskeligt afdække, men på nordsiden afsløredes en fremstilling af
S. Jørgen og dragen (jfr. p. 389). Ribbe- og gjordbuedekorationer konstateredes
såvel i højkirken som i koret og korsskæringen. Også andre steder var der spor
af malerier 7 , bl.a. på pillerne i højkoret og på pillen ved opgangen til prædikestolen 9 .
I sit svar til R a h r 20. nov. 1860 redegjorde Høyen for kalkmaleriers værdi
som historisk og kulturhistorisk kilde, hvorfor man nu satte pris på at bevare
kalkmalerier og omhyggeligt at aftegne dem for at bevare dem for eftertiden.
På grundlag af Rahrs beskrivelse daterede Høyen kalkmalerierne til o. 1500.
Han foreslog, at man søgte vejledning i fjernelse af overkalkningen hos kunstmaler Chr. Zeuthen.
Stiftsprovst C. V. Boesen indberettede 1 0 de påfølgende undersøgelser til
J. J. A. Worsaae, der i et svar 1 1 refererede til en udtalelse af Meldahl, hvorefter
det opdagede var uden egentlig kunstnerisk værdi, men dog af særdeles interesse i kunsthistorisk henseende. Worsaae henstillede, at det afdækkede blev
stående, specielt da enkelte malerier eventuelt kunne anvendes ved en indre
udsmykning af domkirken.
I sensommeren 1862 foretog Zeuthen 8 afbankninger af forskellige murpartier 1 2 og efter Worsaaes udtrykkelige opfordring tillige af hvælvene 5 , hvor der
konstateredes spor overalt. Tegninger til en indvendig restaurering i overensstemmelse med de fundne malerier udarbejdedes af Zeuthen 1 3 og fremlagdes for
Det Særlige Kirkesyn af værgen 5 . I løbet af 1863 blotlagdes flere kalkmalerier
på piller og sidebuer 1 4 . Det Særlige Kirkesyn med Høyen i spidsen aflagde besøg i domkirken, hvorefter Høyen rådgav med hensyn til bevaringsværdige
scener. Alt af interesse skulle i øvrigt aftegnes 1 5 . Kunstmaler J. Kornerup blev
som sagkyndig af Worsaae foreslået til at undersøge og afbilde fundene 1 6 .
R E S T A U R E R I N G E R N E 1867—72 OG 1896—98. Restaureringen af domkirkens indre under V. Th. Walthers ledelse påbegyndtes i langhuset 1867 4 . Tre år senere
tog man fat i koret og korsskæringen, hvor dekorationen efter Walthers forslag 4 udførtes i overensstemmelse med den tidligere udsmykning og med hensyntagen til farvevalget i langhuset. Gjordbuer og ribber, der oprindelig havde
været malet med løvværk eller lignende, udsmykkedes på samme måde, mens
de hidtil udekorerede buer fik en tilsvarende dekoration (jfr. fig. 176). E f t e r
Walthers forslag skulle de figurer, våbner, løvværk, indskrifter og lignende, der
fandtes på hvælvene, så vidt muligt restaureres alene ved opfriskning. Kor25*
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skrankemurens malerier og enkelte andre skulle dog virkelig restaureres. Alle
fundne malerier blev imidlertid ikke istandsat, idet man f.eks. f a n d t visse martyrhistorier »saa raat udførte og anstødelige, at det ikke ansaaes for passende
at restaurere dem« 17 . Årstallene for restaureringens begyndelse og afslutning,
1867 og 1872, blev malet på østkappen i korets næstøstligste fag (jfr. fig. 176).
De genopmaledes 1898, men er nu atter fjernet 1 8 .
Før den egentlige istandsættelse afbankedes partier af hvælv og vægge, dog
hverken konsekvent 1 9 eller de enkelte motiver helt rent, hvorefter man ved
restaureringen stedvis tillod sig en temmelig fri opmaling 2 0 . Selve udførelsen
var ret håndværksmæssig; det enkelte motivs hovedforløb blev fulgt, i detaljen
var man derimod knap så nøjeregnende 2 1 . Dette gælder eksempelvis draperifolder og skyggemarkeringer, der kan være væsentlige bl.a. ved en værkstedsbestemmelse. Istandsættelses- og dekorationsarbejdet blev udført af malermestrene Kruse og Nielsen, Dresler og Bøticher samt Luders, alle fra Århus 4 , under
ledelse af dekorations- og landskabsmaler C. F. Aagaard, København. Restaureringen af kalkmalerierne på vægge og hvælv overdroges maler N. Fristrup,
København 1 7 .
1896—98 foretoges efter Det Særlige Kirkesyns ønske en generel »afstøvning«
af domkirkens kalkmalerier samt en »reparation« af farvedekorationen, der var
påkrævet i forbindelse hermed 2 2 . Arbejdet lededes af murermester J. Chr. Jensen og malermester Kruse 2 3 . Mens man i hovedsagen ikke rørte ved de
kunstnerisk eller kulturhistorisk mere værdifulde væg- og pillemalerier 24 , bestod genopfriskningen, især af hvælvmalerierne, i en gentagelse af den ældre
restaurering, dog i flere tilfælde ikke nøjagtigt oven på 70'ernes opmaling, således f.eks. i korhvælvets v å b n e r 2 5 (p. 452).
R E S T A U R E R I N G E N 1921—24. I forbindelse med domkirkens hovedrestaurering
under arkitekt Mogens Clemmensen foretoges 1921—24 efter dennes forslag en
gennemgribende undersøgelse af hvælv og vægge med afdækning og (ny)restaurering af mange kalkmalerier 2 6 . Arbejdet lededes af konservator Ole Søndergaard med J a k o b og Theophilus Madsen, Harald Borre, K j a r t a n Fischer
og Søndergaards datter Kirstine som hjælpere. Ole Søndergaard har i otte dagbøger 2 7 omhyggeligt redegjort for arbejdets udførelse og noteret en række iagttagelser, der dels belyser hans egne restaureringsmetoder, dels er af væsentlig
betydning for forståelsen af 1870'ernes arbejdsmåde. Ved sine notater har han
gjort det muligt stedvis at trænge bag om de ældre restaureringer og nå til en
rigtigere erkendelse af de originale kalkmalerier.
Ole Søndergaards restaurering er i hovedsagen foregået efter de principper,
der findes formuleret i hans korrespondance med Nationalmuseet ved Poul
Nørlund 2 8 . Alle figurale og problemfyldte motiver blev kalkeret af, hvorefter
en grundig afbankning og afvaskning foretoges 2 9 . Den ideelle stræben bestod i
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Ole Søndergaard 1923—21

Fig. 195. S ø n d r e k o r s a r m s v e s t v æ g , n o r d r e del. P a v e Clemens, d o m k i r k e n s v æ r n e h e l g e n (p. 421).
— West wall of south transept, north part. Pope Clement, patron saint of the cathedral.
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en »streng arkæologisk konservering« og kun rekonstruktion på sikkert grundlag 2 8 , med en opmaling i den halvtørre hvidtning 3 0 og med blot en aftoning
al' de manglende dele 28 . Selv om man i alt væsentligt har holdt sig til disse
principper og har tilstræbt »en lempelig restaurering« 3 0 , er dette »arkæologiske«
princip dog enkelte steder fraveget. Uheldigst er i så henseende behandlingen
af korsskæringsfagets Kristusfigur (jfr. p. 438). Med hensyn til rekonstruktion
fortsatte man yderligere 1934 31 , da konservator Harald Borre, under et (forståeligt) lokalt pres, på fri hånd tilføjede alle ansigtstræk på den ene d r a b a n t
på søndre korsarmsvæg (jfr. p. 422).
Med hensyn til den tekniske udførelse af de oprindelige, (sen)gotiske kalkmalerier skal visse fællestræk fremdrages. Bemalingen
synes som oftest at være lagt på et enkelt eller liere lag hvidtekalk. En særlig
bund bestående af hvidtning, evt. i forbindelse med en pudsning, har som afretningslag været til stede på de piller, der har været behugget i forbindelse
med 1400-tallets ombygning (jfr. p. 404). Et pudslag som malegrund forefindes
således enkelte steder (jfr. p. 399ff.), men undertiden forekommer maling direkte på de røde sten 3 2 , evt. ligefrem med anvendelse af de røde sten i dekorationen
(p. 411). Motivernes konturer findes ofte ridset ind i kalklaget. Indridsninger
synes anvendt overalt som grundlag for hvælvdekorationer med geometriske
motiver, men sjældnere ved de friere former i hvælvdekorationerne 3 3 .
T E K N I K OG F A R V E H O L D N I N G .

Farverne er (sen)gotikkens vanlige, det vil sige grønt og rødbrunt til de tofarvede bladranker, i øvrigt dodenkop især brugt til indramning af billedfelter,
og sort til konturlinier, skygning samt til indskrifter, der dog undertiden har
initialer eller »pynt« med rødt. Blåt, gult og rødt er sjældnere benyttet, og
specielt anvendelsen af den røde farve — sammen med gult — kan være en
hjælp ved værkstedsgruppering af visse malerier.
Kalkmalerierne vil i det følgende blive behandlet i to hovedafsnit efter deres
placering. Først omtales malerier på korskrankemuren, i arkader, på piller og
vægge, dernæst dekorationer på hvælvene. I begge afsnit indbefattes omtale
af nu forsvundne kalkmalerier.
I første afsnit er tilstræbt en vis kronologisk rækkefølge, hvor spedalskhedsvinduet og malerierne på korskrankemuren først beskrives. Dette princip er
dog b r u d t for arkade-, pille- og vægmaleriernes vedkommende, der vanskeligt
lader sig nøjere datere i forhold til hinanden, hvorfor der er valgt en fremstilling, der følger placeringen fra øst til vest og fra syd til nord. Sidst i dette
afsnit er behandlet søndre korsarms vægmalerier.
I andet afsnit, omhandlende hvælvdekorationerne, er forsøgt en kronologisk
gennemgang, der delvis bygger på indskrifter og våbenmalerier. Der afsluttes
med en gennemgang af hvælvenes efterreformatoriske †udsmykning.
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Ole Søndergaard 1923

Fig. 196. Detalje af vinduesnichen i nordre sideskibs vestligste f a g ; for restaureringen (nr. 1, p. 383).
— Detail of window niche in the west bay of the north aisle; before restoration.

K A L K M A L E R I E R I A R K A D E R , PÅ P I L L E R OG VÆGGE
NICHE DEKORATION I NORDRE SIDESKIB

1) Ældst af kirkens bevarede kalkmalerier, fra 1300-tallets første halvdel, er
den ejendommelige udsmykning i nordvestligste sideskibsfag i nichen med det
lille, spidsbuede vindue (p. 217), kaldet »spedalskhedsvindueh (fig. 196—197).
Omkring vinduet er malet en helgen, hvis enkle kjortel er aftegnet som en
ramme uden om vinduet; hverken fødder eller arme ses. En kraftig bladranke
slynger sig på begge sider af liguren og udfylder nichens bagvæg. I nichens
forhuggede vestside er over det murede »trin« malet en helgen eller helgeninde
stående i et tårn med trekløverformet åbning og kronet af spir. Ved fremdragningen var figurens hage- og skulderparti samt fødderne ødelagt, derimod ses
den højre hånd, der peger op mod den skæggede (vindues)helgen. Ved siden af
hovedet anes et ornament, ligesom der også ses farverester i nichens top. Ingen
spor er bevaret på østre smig.
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L. L.1069

Fig. 197. V i n d u e s n i c h e , »spedalskhedsvinduet«, m e d k a l k m a l e r i , i n o r d r e sideskibs v e s t l i g s t e f a g ;
e f t e r r e s t a u r e r i n g e n (nr. 1, p. 383). — Window niche, "The Leper's window" with mural, in the west
bay of the north aisle; after restoration.
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Kalkmaleriet, der afdækkedes 1923 34 ved frilæggelse af det lille vindue, og
som aldrig havde været overkalket, var oprindelig malet på en påstrøget, frisk
kalkmørtel med enkelte indridsninger af konturerne. Særlig ved bladene fandtes liere tydelige spor, som viste, at maleren havde forsøgt sig frem, før han
f a n d t den endelige form. De velbevarede farver er, på vinduesfiguren: bleg,
rødlig hudfarve og glorie, hår og skæg grå umbra, klædningen mørk okker.
Konturerne er sorte, dog er ansigtets omrids og linier brune, og ved halsudskæringen er desuden malet en streg med hvid dækfarve. Vinduets indre fals var
oprindelig dekoreret med en murstensbemaling med hvide fuger (fig. 196), men
overkalkedes ved restaureringen. Ranken er malet med brændt, mørk okker
eller dodenkop og med grålige blade, undertiden med en rød plet. Den vestre figur
har lysokker hår og kjortel med rødstreget kappe. Trebladet i tårngavlen er
sort, hvidt og gult på lysokker baggrund. Nichens sorte rammelinie mangler
nedre afslutning.
Udmalingen, der må være foretaget med henblik på nichens og vinduets
funktion, muligvis som alter for en gejstlig, der skulle betjene en spedalsk, er
vanskelig at tolke, bl.a. fordi de to figurer mangler attributter.

DEKORATIONER PÅ K O R S K R A N K E M U R E N

Korskrankemuren har antagelig laet sin første udsmykning forholdsvis kort
tid efter færdiggørelsen (jfr. p. 274), og endnu i 1400-tallets sidste tiår har man
fortsat bemalingen på inder- og ydersiden. K u n den sidste har endnu bevaret
rester af fordums herligheder.
2—3) 1450—1500. På sydmurens yderside, mellem de to vestligste korpiller,
ses to scener 3 5 adskilt af et smalt draperi i grønt og okker, men kædet sammen
forneden af en stiv bølgeranke i grønt og dodenkop; dens bladstængler skærer
enkelte steder hen over et vandretløbende skriftbånd med ulæselige rester af
minuskier 3 6 .
2) Den vestligste scene (fig. 198) er for hovedpartens vedkommende ødelagt
af en senere b r u d t dør, der nu står som tilmuret niche (jfr. p. 274f.). Maleriets
resterende del øst for døren lod sig kun delvis afdække under restaureringen
1924 37 og har måske forestillet Jesu dåb. Foroven ses en (halv) due, mens en
del af en vinge kan stamme fra den hjælpende engel og den mørkt okkerfarvede klat i scenens yderkant fra Johannes Døberens eller Kristi kjortel. Nederst
ses et kraftigt, sort jordsmon. I mellemrummene er strøet enkelte prikrosetter
og stregstjerner ligesom i naboscenen. I øvre hjørne anes rester af minuskier.
3) Øst for den ovenomtalte scene ses pinseunderet (fig. 198). Over den førnævnte bølgeranke knæler de 12 apostle i grupper på fem og syv, alle i ensartede

386

ÅRHUS DOMKIRKE,

KALKMALERIER

Ole Søndergaard 1924

Fig. 198. S ø n d r e k o r s k r a n k e m u r . Jesu d å b ( ? ) (nr. 2) og p i n s e u n d e r e t (nr. 3) (p. 385). — South
wall of chancel rail. Baptism of Christ ( ?) and the pentecostal miracle.

stillinger med sammenlagte hænder og hovederne på skrå med blikket opad.
Både figurtræk og dragtdetaljer er ganske stereotypt udfort, alle har iris helt
ude i øjenkrogene, kort, til dels tvedelt skæg, overskæg kun på den mod beskueren vendende side, og negleovalerne er ekstremt lange (fig. 199). K u n den
lyslokkede, skægløse Johannes skiller sig ud fra de andre 3 8 .
Figurerne er sortkonturerede med skiftevis sort og rødbrunt hår, og dragternes farver veksler i grønt, gråt, okker og dodenkop. Over apostlenes hoveder
ses okkerfarvede ildtunger, og midt over grupperne daler helligåndsduen ned;
til siderne to skriftbånd med ødelagte minuskier. Øverst i billedfeltet mellem
to cirkelslag, hvis indhold ikke mere kan bestemmes, ses to halvfigurer over
skyer, Gud F a d e r og Kristus, karakteriseret ved krone og (kors)glorie. Stregstjerner, prik- og firbladsrosetter i dodenkop udfylder tomrummene.
Det er ikonografisk mærkeligt, at Maria ikke er til stede, og kombinationen
med treenigheden er heller ikke almindelig.
4) 1500—1525. På søndre korskrankemurs yderside mellem 2. og 3. pille fra
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Fig. 199. U d s n i t af fig. 198, h ø j r e halvdel, for r e s t a u r e r i n g e n (p. 386).
half, before restoration.

-

Section of fig. 198, right

øst fremstilles himmel, jord og helvede i tre horizontale zoner 3 9 (fig. 200). Det
er en didaktisk fremstilling, der viser, hvad der sker, afhængigt af, om man
tror på miraklet i midtzonen. Denne, der ved skikkelsernes størrelse er angivet
som den vigtigste, viser Gregors messe, hvorunder hostien og vinen forvandles.
Tror man, er treenigheden i den himmelske zone p a r a t til at modtage sjælen,
tror man ikke, er vejen til helvede sikker. I den nu helt forvanskede minuskelindskrift 4 0 under helvedsscenen tales om djævle, der slæber [de dømte] til
straffen (»demonia . . . ad . . . supplicium . . . trahe(n)cia«) 41 .
I himmelscenen peger den kronede Gud Fader på Kristus, der fremviser sine
håndflader, hvor dog ingen naglespor ses. Begge har m ø r k t okkerfarvede kjortler med sorte skygger. De sidder på en gulbrun tronstol beklædt med et hvidt
og et grønt tæppe. Mellem deres hoveder ses helligåndsduens vinge. På hver
side af treenighedsgruppen svæver lire gulhårede, hvidklædte, musicerende
engle med henholdsvis håndorgel, skalmeje, sækkepibe, basun, lut, fidel med
bue, harpe og to håndklokker. Instrumenterne er brune. I den mellemste zone
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Fig. 200. S ø n d r e k o r s k r a n k e m u r . Gregorsinessen, h i m m e l og h e l v e d e (nr. 4, p. 3801.). — South wall
of chancel rail. St. Gregory's mass, Heaven and Hell.

afbildes Gregorsmessen, bivånet af en lang række personer, der tæller gejstlige
og verdslige, læg og lærd. Paven, i citrongul kappe, er i færd med at celebrere
messen foran alteret, hvis opdækning med alterdug, kalk, corporale, patén og
alterstager ligner den tilsvarende scene på Bernt Notkes altertavle i domkirken fra 1479, dog her suppleret med lidelsesredskaber, svøbe(?), tre nagler,
kniv, lygte, spyd, martersøjle og stage med svamp. Bag paven står først en
gejstlig i gul dragt, bærende den pavelige, blå tiara, herefter en kardinal i
mørk okkerfarvet kappe og hat, en gejstlig bagved med processionskors, en
biskop i gul kåbe og med blå bispehue; dernæst ses lire kronragede munke,
en lille messedreng med flagellum (ceremoniel vifte), en munk med processionsstage samt nogle gejstlige eller lærde med (lade kalotter. Bag denne forsamling
af dignitarer er grupperet nogle snakkende, unge mænd (fig. 201). De adskiller
sig klart fra de øvrige ved deres modeprægede, brogede påklædning (gult,
brunt, gråt, grønt og blåt), skrå baretter eller pelshuer og meget spidse sko.
De fire yderste personer synes i modsætning til lapsene optaget af underet, i
midten står en mørktklædt borger med hænderne sammenlagt i bøn, bag ham
en kvinde klædt i blåt, men en anden, i grøn kjole, er sunket ned på jorden i bøn.
I nederste zone (fig. 202) udspilles en række heluedsscener, hvor hvidklædte
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Fig. 201. D e t a l j e af fig. 200. G r e g o r s m e s s e n (p. 388).
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Detail of fig. 200, St. Gregory's mass.

engle frelser de lutrede sjæle fra de grønne eller brune djævles vold. Over en
gråblåtonet undergrund af farlige dunster eller flammer står døde op af gravene, mens andre pines. En sjæl trakteres med en drik, hvorved demonstreres,
at enhver straffes ved det, han har syndet ved, her frådseri 4 2 . En anden vendes på stegespiddet, med håndelag drejet af en strithåret djævel, mens andre
pines i en kasse med smeltet bly eller kogende olie.
Det ikonografisk interessante kalkmaleri, hvortil der hidtil ikke er fundet
nogen parallel her i landet, afdækkedes 1862 af Zeuthen 4 3 , men stod herefter
ubehandlet indtil restaureringen 1921 og 1924 ved Ole Søndergaard 4 4 . Denne
har peget på den specielle penselføring og skravering, som maleriet synes at
have fælles med S. Mikaelfiguren 4 5 (p. 394).
5) 1497. S. Jørgen og dragen (fig. 205), på nordre korskrankemurs yderside,
mellem 2. og 3. pille fra øst, 157 cm over nuværende gulv.
Det store billedfelt, indfattet i rødbrun ramme, viser datidens populære helgen S. Jørgen (fig. 203), der fra den fornemt udstyrede ganger med sin lange
lanse er i færd med at nedlægge den fæle, vingeløse hundrage. Dens unge kigger
frem fra hulen, og på grønsværen ovenfor knæler den bedende prinsesse med
langt slør under kronen og med et lille lam i snor 4 5 a . I billedets højre side fører
en vej op bagud mod en borg, fra hvis balustrade prinsessens forældre, kongen
og dronningen, følger den spændende t v e k a m p . En kanon ses stikkende frem
bag det ene borgtårn. Mellem tårnene er malet årstallet med grå arabertal.
Kalkmaleriet er udført på et pudslag, hvor enkelte murreparationer, f.eks.
bag hestens hale, har ødelagt den oprindelige bemaling. Den røde mønje er an-
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Fig. 202. D e t a l j e af fig. 200, helvedesscenen (p. 388). — Detail of fig. 200, scene from Helt.

vendt til S. Jørgens rustning og sadel og prinsessens kjole, stærkt fremhævet
af hendes blå ærme. Også kongens klædning er rod, dronningens derimod blågrøn. De to hovedpersoners flagrende bånd er hvide med grønne toninger, hans
hår lyst og glorieskiven gul ligesom harniskpladerne på skuldre, albue og knæ.
Hesten er hvid med mønjefarvet seletøj 4 6 og gule pynteskiver. Dragens bug
er lys okkerfarvet med dodenkop afskygning; ungen gul. Jordsmonnet står
grønt og grågult med sorte græstotter, vejen lys. Den grålige borg prydes af
blå, grønttonede 4 7 tage. De røde, skablonerede rosetter er anbragt med største
regelmæssighed på den lyse himmel 4 8 .
»S. Jørgen og Lindormen« 4 9 var blandt de kalkmalerier, som Zeuthen fandt
ved sine allerførste undersøgelser 1860 i domkirken. I et brev til Høyen 11.
november samme år 7 karakteriserede kirkeværgen farverne som temmelig levende, mens maleriet »fra Kunstens side« vel ikke kunne have så megen værd.
H a n beskrev desuden en bemærkelsesværdig detalje: ». . . til højre et Slot hvor
flere Ansigter med Krone paa ser ud af Vinduerne«. Forklaringen på denne tilsyneladende afvigelse fra den nuværende tilstand fremgår af en farvelagt kalke 5 0
(fig. 255), som Zeuthen tog af det omtalte borgparti i forbindelse med en afdækning af hele kalkmaleriet 5 1 . På kalken står: »Levning af et Malerie som
har været malet på en Vidtning oven på Maleriet St. Jørgen, på den Nordre
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Fig. 203. D e t a l j e af fig. 205, S. J ø r g e n og d r a g e n , 1497; for r e s t a u r e r i n g e n .
St. George and the Dragon, 1497. B e f o r e restoration.

-

Detail of fig. 205,
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Fig. 204. O s t r e k o r s k r a n k e m u r . I n d s k r i f t

(nr.6,

p.392).

1924

East wall of chancel rail. Inscription.

Chormuur i Aarhuus Domkirke«. Denne velbestykkede borg bag den høje mur,
hvorigennem fem kanoner stikker deres mundinger, mens en sjette kanon står
ved siden af borgtårnet ligesom på det primære kalkmaleri, må være malet
oven på og ret kort tid efter det oprindelige borgmaleri. Årstallet over borgen
f a n d t man ikke ved denne lejlighed, men det er senere blevet afdækket og atter
overkalket 5 2 for nu igen at stå fremme. Også det sekundære borgmaleri veg
pladsen for det oprindelige 53 , muligvis allerede under den første udbedring i
1870'erne 5 4 .
1924 restaureredes kalkmaleriet af Ole Søndergaard 5 5 , korrekt, men noget
hårdhændet. Ved den forudgående undersøgelse f r e m t r å d t e konturer og farvegrænser klart (jfr. fig. 203); lammets forben, forsvundet under en tidligere murreparation, m å t t e rekonstrueres. Det konstateredes, at der hen over hestens
bagben v a r indridset »RISØ, SI 163(3?)«. I fordybningerne fandtes gammel, tyk
hvidtning antagelig stammende fra mange overhvidtninger. På himmelbaggrunden sås desuden rester af renæssancebladslyng, hvis udstrækning ikke kunne
konstateres, mens det dog bemærkedes, at der også hen over selve figurmaleriet sås enkelte sorte konturer (jfr. p. 378).
Kalkmaleriet 5 6 er muligvis udført på foranledning af biskop Niels Clausen,
der har udvist en speciel interesse for S. Jørgen. 1498 stod bispen nemlig for
udgivelsen af et skrift i Århus om denne helgen, hvortil et †kapel ved †karmeliterklostret var indviet 5 7 .
6) 1500-tallets første tiår. Indskrift (fig. 204) foroven på ydersiden af korskrankemurens østligste del. »[Lu]cis : sedes : est : hec : sacra : [luc]is : edes :
M(ate)r : n(ost)rar(um) : decor : (et) : dec(us) : ecc(les)iar(um) Deuotus
C(hris)to : te(m)plo : q(ui) : s(er)uit : i(n) : isto :
[afbrudt af dør]
[s]alutis : Nos 5 8 : martir : Cleme(n)s : rege : cu(m) : re : no(m)i(n)e : Cleme(n)s
Salutifica(n)s : e(nim) : o(mn)e : q(uo)d : subdola : fraus . . . . « (»Lysets sæde
er denne lysets hellige bygning. Moderen: vore kirkers skønhed og pryd. Den
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Fig. 205. N o r d r e k o r s k r a n k e m u r , S. J ø r g e n og d r a g e n , 1497 (nr. 5, p. 389). — North wall of chancel
rail. St. George and the Dragon, 1497.

til Kristus indviede, der tjener i dette gudshus . . . frelsens. Clemens m a r t y r !
Led os i pagt med navnet Clemens [den milde]. Thi idet han frelser alt, som
rænkefuld svig . . . « ) 5 9 .
Indskriften står med 20—30 cm høje minuskier og løber som et 21 cm højt
bånd umiddelbart under murens lille gesims, afgrænset af sorte og rødbrune
linier. Enkelte initialer som N og D er malet med rødbrun farve, mens adskillige af bogstaverne har pynteudløbere med småfaner. Indskriften, der består
af hexametre, restaureredes o. 1924 60 . På muren nedenunder mellem gravstenene, fandtes dengang farvespor og konturrester i kobolt, rødt og grønt,
der dog atter overkalkedes.

Danmarks kirker, Århus amt I

26
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7) 1500—1525. S. Mikael som sjælevejer (fig. 206), malet på sydvestre korsskæringspilles vestside, 315 cm over nuværende gulv.
Den ca. 2 m høje ærkeengel står med bare, lidt afstumpede fødder på et lille,
gulbrunt jordsmon med sorte græstotter. H a n s gul-hvid-grønbræmmede vinger lukker sig om figuren på en sådan måde, at de inden for pillens yderkanter
danner en oval med vægtsnore og -skål til den store vægt, hvori han vejer en
bedende sjæl op mod hans synder. Disse er her personificeret ved en grinende,
grøn djævel, der holder i to lange, gulbrune pengeposer(?) 6 1 og repræsenterer
herved gerrigheden. To andre djævle, en grålig med gulbrune vinger og en
håret, gulbrun, forsøger at tynge vægtskålen ned. I ærkeengelens anden hånd
den gule processionsstav med korsfane 6 2 . Om det gullokkede hår har han et
gult pandebånd med kors, men ingen glorie. Over en hvid, gråskygget kjortel
bærer han en zinnoberrød kappe med grønt foer, foroven sammenholdt af et
gult bånd med et grønt smykke (jfr. fig. 256).
Kalkmaleriet afdækkedes 1862 af Zeuthen 5 1 ; en efterfølgende konservering 6 3
blev muligvis foretaget under Kornerups vejledning 6 4 . 1923 genrestaureredes
det af Ole Søndergaard 6 5 , der f a n d t det hørende til de bedst bevarede i domkirken. Blot et område ved S. Mikaels venstre albue og midterste del af venstre vinge var ødelagt af en murreparation og m å t t e rekonstrueres. På højre
skulder og på håndlinningerne lå en kraftig gul farve under spor af rødt. Denne
specielle farvelægning med rødt på gult lindes enkelte andre steder, f.eks. på
søndre korsarms vestvæg 6 6 (p. 421 f.). Dette sammenholdt med den anvendte
teknik ved skygningen af dragtfolderne — som også ses på kalkmaleriet nr. 4
(p. 389) — suppleret med visse karakteristika i tegningen, bl.a. de plumpe
hænder med den bøjede tommelfinger 6 7 , underbygger Fr. Becketts 6 8 antagelse
af, at S. Clemens i søndre korsarm (p. 421) og S. Mikael er udført af samme
mester.
På den smalle pillefals lige nord for S. Mikael-billedet fandtes 1923 rester af
et †rankeornament 69 fra 1600-tallet, grønne grene og blade og røde frugter. Også
på selve figuren fandtes farvespor, bl.a. et H, alt måske stammende fra et
malet epitaf, udført på et t y k t lag hvidtekalk. Atter overkalket.
8) 1499. Treenigheden (nådestolen), profeterne Esajas og Jeremias samt de 12
sibyller (fig. 17—18), malet på undersiden af næstøstligste arkade mellem midtskibet og søndre sideskib, 372 cm over nuværende gulv, og ifølge indskrift
k n y t t e t til et trefoldighedsalter (nr. 34, p. 87).
Den treliniede minuskelindskrift, der afslutter kalkmaleriet forneden i øst,
viser hen til vestsidens treenighedsfremstilling og kæder herved hele udmalingen s a m m e n 7 0 : »Istud altare per reuere(n)dum patrem dominu(m) nicolaum
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Fig. 206. S y d v e s t r e korsskæringspilles vestside. S. Mikael som s j æ l e v e j e r (nr. 7, p. 394). — West
side of south-west crossing pier. St. Michael weighing souls.
26*
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clausis/ ep(iscopu)m arusien(sis) in ho(no)rem s(anc)te trin[i]tatis b(ea)te 7 1
marie virginis et s(anc)ti/ nicolai co(n)fess(oris) e(st) confectu(m) Anno d(omi)ni
mcdxcix s(e)c(un)da die pasee« (»dette alter er fuldført af den ærværdige fader
hr. Niels Clausen, biskop i Århus, til ære for den hellige trefoldighed, den salige
jomfru Maria og den hellige Niels Bekenderen i Herrens år 1499 anden påskedag«).
Over indskriften er på rød baggrund malet tre næsten ens tegnede våbner,
med heraldiske farver, biskop Niels Clausens (1490—1520), flankeret af hans
to umiddelbare forgængeres, Jens Iversen Langes (1449—82) og Ejler Madsen
Bølles (1482—90). To andre tilsvarende våbner er anbragt på hver side af vestsidens treenighedsbillede, for bisperne Bo Mogensen (1395—1424) og Ulrik
Stygge 7 2 (1424—49). Som allerede anført under omtalen af alteret (p. 87f.) kan
tilstedeværelsen af bispevåbnerne måske tolkes som vidnesbyrd om bispernes
doteringer til altret, der muligvis kan have været placeret andetsteds tidligere.
Selve alterbilledet, malet oven over det formodede †alter, forestiller treenigheden eller nådestolen. Vorherre sidder på en gulmalet tronstol, iført grøn
kjortel og rødbrun kappe med mørkere krave og foer. På det stiliserede, hvide
hår bærer han en gul krone foran gul glorieskive. I sine udbredte arme holder
han et gult kors, hvorpå Jesu blege legeme hænger; grøn tornekrone og okkerfarvet glorie. Den glorificerede due sidder bagved. Tronstolen står på et grønt
jordsmon, krydsskraveret ved den ene side, og med små, sorte græstotter;
lange, tvedelte bølgeranker i rødbrunt og grønt slynger sig op langs siderne
og om de to våbner 7 3 .
Over treenighedsbilledet er arkaden ved borter, gule og hvide blomster mellem grønne og rødbrune krydsbånd, jfr. nr. 12, p. 406, tværdelt i tre felter på
vestsiden og fire på østsiden. Topborten har dog en tvefarvet bølgeranke. I
hvert felt ses parvis sammenstillede personer, to profeter i halvfigur med skriftbånd, herefter de 12 sibyller, navngivne på skriftbånd, siddende i blomsterkalke (i felt 2 dog i trekvartfigur uden blomsterkalke), hver med deres spådomsord på en skrifttavle. Sorte, gule og rødbrune varierede strøornamenter
udfylder tomrummene. Farverne er påført i store flader, grønne, gule, grå, rødbrune og dodenkop, enkelte dragter har sorttegnede mønstre.
Figurerne med deres indskrifter er følgende, begyndende forneden i vest og
endende forneden i øst: 1) »ysayas«, med strudhætte draperet som t u r b a n 7 4 ;
på hans s k r i f t b å n d : »Ecce v(ir)go co(n)cipiet et pariet filiu(m)« (»se en jomfru
skal undfange og føde en søn« [kap. 7, 14]).
»Jeremias«, i mønstret dragt; på skriftbåndet: »Quia 75 creauit d(omi)n(u)s
[novum] sup(er) t e r r a m 7 5 et(cetera)«, (»thi Herren har skabt [nyt] 7 6 i landet«
[kap. 31, 22]).
2) »Sibilla chimica«, dvs. cimmeria. På tavlen: »In prima [facie] 75 v(ir)ginis
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Fig. 207. N æ s t ø s t l i g s t e a r k a d e i s k i b e t s sydside. D e n d e l p h i s k e sibylle, f r a k a l k m a l e r i e t , 1499, m e d
T r e e n i g h e d e n , p r o f e t e r og sibyller (ur. 8, p. 398). — Arcade second from east at the south side af nave.
The Delphic sibyl, from the mural, 1499, with the Trinity, prophets and sibyls.

asce(n)det puella facie pulcra capillis p(ro)l(i)xa sedens sup(er) sedem strata(m)
puer(um) nut[ri]ens dans ei etc(etera)« 77 (»først, i en jomfrus skikkelse, skal en
pige, skøn af skabning, stige frem, med udslået hår, siddende på et hyndelagt
sæde, nærende drengen, givende ham osv.«).
»Sibilla thiburtina«. »/udicii signum tellus sudore madescet e cælo rex adveniet per secla f u t u r u s [scilicet] 75 versus quor(um) u l t i m . . est (etcetera)« 78 .
(»Dommens tegn. Jorden skal vædes af sved, fra himlen vil kongen komme, og
gennem seklerne vil han visselig være til stede [for at dømme jorden]«).
3) »Sibilla helesponti[c]a«. »De exels[is] cælorum habitaculo p(ro)spexit [deus,
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udeladt] humiles suos et na[s]cet(ur) in dieb(us) novissimis de virgine hebrea«
(»fra himlenes højder skuer [Gud] i sin bolig ud over sine ydmyge, og i de sidste dage skal han fødes af en hebraisk jomfru«).
»Sibilla cumana«. »Magn(us) ab i(n)tegro seculoru(m) nascit(ur) ordo. iam
redit et virgo red[e]unt Saturnia regna iam (etcetera)« (»en stor stand fødes af
seklernes renhed (כּ: ubesmittet af århundrederne). Nu vender også jomfruen
tilbage, de saturniske riger (כּ: guldalderen) kommer igen, osv.« 79 ).
Topbort, herefter ned ad østsiden: 4) »Sibilla p(er)sica«. »Ecce bestia (con)culcaberis et generetis d(omin)us in orbem terraru(m) et gremium virginis erit
sal(us) gentiu(m) et pedes ei(us) i(n) valitudi(n)e (etcetera)« 80 (»se dyret! der
skal trampes på dig, og Herren skal fødes til jorden, og jomfruens skød skal
blive til frelse for folkeslagene, og hans fødder (כּ: tilstedeværelse) skal blive i
[menneskenes] velbefindende osv.«).
»Sibilla erithrea«. »In ultima etate 8 1 humil(i)abitur de(us) hu(m)anabit(ur)
proles diuina vniet(ur) 8 2 huma(n)itati divinitas jaceb(it) i(n) feno et(cetera)« 83
(»men i den sidste (tids)alder skal Gud fornedre sig og hans guddommelige afkom (כּ: søn) menneskeliggøres, det guddommelige forenes med det menneskelige. I græsset skal [lammet] ligge osv.«).
5) »Sibilla Samia«. »Ecce veniet diues 8 4 et nascet(ur) de paup(er)c(u)la (et)
bestie — adorabu(n)t eu(m) clamabu(n)t et dicent laudate eu(m) i(n) at[ri]is
cælorum« 85 (»se en gud skal komme, og han skal fødes af fattigdom, og [jordens] dyr skal tilbede ham, de skal råbe og sige: priset være han i himlenes
forgårde«).
»Sibilla europa«, holder noget ubestemmeligt i højre hånd. »Veniet ille et
transib(it) colles et latices 8 6 olimpi reg(na)b(it) i(n) paup(er)tate et d(omi)nabit(ur) i(n) sile(n)ti[o] et egrediet(ur) de ute(ro) 8 7 (etcetera)« (»han skal komme
og gå over høje og over Olympens vande. H a n skal regere i fattigdom, og i stilhed skal han styre, og han skal udgå fra en [jomfrus] skød«).
6) Sibilla delphica« (fig. 207), holder forskriftsmæssigt et horn i hånden.
»Nascetur propheta absque mat(ri)s coitu ex virgine eius« (»en profet skal fødes og ved hans moders undfangelse, af en jomfru«).
»Sibilla frigia« [Phrygia] 8 8 . »Et olimpo excelsus veniet et f(ir)mabit (con)siliu(m) in celo et an(n)un[tia]bit(ur) virgo in vallibus desertoru(m)« (»og den
høje skal komme fra Olympen og styrke rådslagningen i himlen, og i de øde
dale skal forkyndelsen gives en jomfru«),
7) »Sibilla agrippa«. »Invisibile v[erbum] [pal?]pabit(ur) nascetur ex inatre
ut de[us] et co(n)versabit(ur) ut peccator
d a ( r u m ) . . d i t hane . . . ta« 89 .
(»Det usynlige ord skal sitre og fødes af moderen som en gud og omvendes som
en synder . . . « ) .
»Sibilla li[bica]«, med krans på sit udslåede har. »Ecce veniet dies et illumi-
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nabit d(omi)n(us)
illu(m) in gremio virgo d(omi)na ge(n)tiu(m) et
uterus [matris] ei(us) erit
«90 (»se en dag skal komme, og Herren skal oplyse . . . . En jomfru [skal holde] ham i skødet som folkeslagenes herskerinde,
og hans [moders] liv skal være . . . « ) . Begge sibyllers tavler er her i perspektivrammer.
De ovennævnte spådomsord er alle forudsigelser om Messias' komme, udtalt
af de hedenske spådomskvinder, sibyllerne, der v a r navngivet efter det sted,
hvor de var født eller havde virket. Teksterne er mangelfuldt opmalet.
Kalkmaleriet blev allerede sporet af Zeuthen under de første prøveafbankninger 1862 51 . Tre akvareller af Kornerup fra 1863 og 1867 i Nationalmuseet
viser det resultat, man cla nåede frem til ved den efterfølgende restaurering,
der ifølge Søndergaard 9 1 stedvis afveg helt fra originalen. I treenighedsbilledet
var foretaget en større murreparation, hvorefter man havde forsøgt en ret fri
rekonstruktion (Vorherres krone, hår og skæg, Jesu ansigt og farverne). Som
vanligt var afdækningen foretaget ufuldstændigt, hvilket især havde fået en
uheldig indflydelse på sibyllerne i felt 6, der var galt opmalet på ganske løst
grundlag, samt på farvelægningen af profeterne. Nye strøornamenter var malet
overalt på ny bundfarve. Næsten urørte var derimod de to felter på hver side
af buens top, dog med undtagelse af skrifttavlerne. Indskrifterne syntes nogenlunde t y d e t af Kornerup 9 2 , der dog m å t t e give op over for felt 6, hvis tavler
blev stående blanke.
Ved Ole Søndergaards restaurering 1924, med H. Borre som hjælper, konstateredes, at maleriet var udført oven på et pudslag med »en usædvanlig bred
og kraftig penselføring« 93 ligesom S. Antonius og S. Barbara (p. 412 f.) og med
samme initial-S'er. Treenighedsmotivets tronstol rekonstrueredes efter den bevarede nordre side, men Jesu ansigt og Gud Faders krone og hår var så dårligt
bevaret, at disse blot antydedes. Under billedet synes at have været et †maleri, idet der fandtes svage rester af oprindeligt pudslag. Indskrifterne rekonstrueredes på grundlag af Kornerups tydninger, hvorfor man blot lod det af
Kornerup opgivne felt 6 stå ganske svagt, da indskriften her var særdeles vanskelig at tyde 9 4 .
Den i D a n m a r k (incl. Skåne) enestående fremstilling af de tolv sibyller afspejler ved sin skematiske tegning og pålagte farver de bloktryksforlæg, som
værkstedet formodentlig har været i besiddelse af. Herved demonstreres ikke
alene en afhængighed af tysk kulturkreds, men selve valget af de tolv sibyller
og ordlyden af deres spådomme markerer tillige en tidsmæssig sammenhæng
med både italiensk og fransk kultur af stor aktualitet 9 5 . —Af Fr. Beckett, 96 tilskrevet »Trefoldighedsmesteren« ligesom S. Kristines legende (nr. 12, p. 406).
9) O. 1490. Kristus som smertensmand, åbenbarende sig for pave Gregor den
Store (fig. 15, 208, 209), på østsiden af fjerde østligste arkadepille i skibets syd-
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Fig. 208. D e t a l j e af p a v e Gregor, sml. fig. 209.

Detail of Pope Gregory, cf. fig. 209.
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Ældre fot. af Eugen Kusch

Fig. 209, sml. fig. 208. F j e r d e østligste a r k a d e p i l l e i s k i b e t s sydside. D e t a l j e r f r a scenen m e d K r i s t u s
der å b e n b a r e r sig som s m e r t e n s m a n d f o r p a v e Gregor (nr. 9, p. 399). — Pier of arcade fourth from
east at the south side of nave. Details from the scene of Christ revealed as the Man of Sorrows before
Pope Gregory.
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side, 92 cm over nuværende gulv (til underkant af det rekonstruerede draperi).
Kalkmaleriet, der muligvis har været tilknyttet et Kristi legems alter (jfr.
nr. 36, p. 88), er formet som en skematisk tegnet altertavle med våbenprydet
»baldakin«, midtfelt med Kristusfremstilling samt en »dragning« af væggen under en postamentfrise. R a m m e n er dodenkop-farvet som kirkens øvrige. Frisen, der nøje svarer til en på det forsvundne kalkmaleri nr. †3 p. 417, er hvid på
sort bund, midtdelt af en grøn-gul firbladsroset. Baldakinens tre skråtstillede
skjolde holdes i remme af engle i hvide, grønskyggede gevandter. Våbnerne 9 7 ,
i gråt, sort og hvidt 9 8 , tilhorer bisperne Niels Clausen (1490—1520) og Ejler
Madsen Bølle (1482—90) samt et medlem af Rosenkrantzslægten".
I storfeltet ses en fremstilling af Kristus, der som smertensmand åbenbarer
sig for den knælende pave. Da der ingen messe finder sted, er der ikke tale om
den såkaldte Gregorsmesse (jfr. p. 388), hvor Kristus står på et alter som
håndgribeligt bevis på hostiens forvandling, men om en variant af den vanlige type, sammenblandet med smertensmand-fremstillingen. Sådanne sammenblandinger var almindelige mod middelalderens slutning, hvor de faste,
ikonografiske skemaer var i hastig opløsning 1 0 0 .
Kristus (fig. 209), stående på en lille, grøn ø, har grøn tornekrone på sit rødbrune
hår. I glorien minuskier: »o ihesu criste fili dei [mei miserere]« 101 (»o, Jesus
Kristus, Guds søn, [forbarm dig over mig]«). Lændeklædet er grønt ligesom den
rosetprydede kappe, hvis lyse inderside har spor af et rødt monster (kolbeblomster?). De kappebærende engle har hvide, grønskyggede kjortler; den søndres oprindelige ansigtstræk er mærkeligt orientalsk præget, den nordres forvansket under senere restaureringer. Paven (fig. 208) har grågrøn kappe og
hvid tiara. Ved Jesu fødder knæler to små personer. Til venstre en skikkelse
med glorie (stifterens værnehelgen?) med en stor kalk til Jesu blodsdråber
(spor af rødt i bægeret). Til den anden side en figur, der allerede ved første
restaurering o. 1867 fandtes meget sporadisk bevaret. Om personen har tonsur kan ikke afgøres, men det kan kun være en stifter, rimeligvis ejeren af baldakinens Rosenkrantz-våben, som må have doneret alteret i tiden o. 1490, i
overgangen mellem bisperne Bølle og Clausens funktionsperioder. Med hensyn
til det valgte emne er det kun et blandt mange af domkirkens kalkmalerier
og malerier (jfr. høj altertavlen), der som motiv har dyrkelsen af Kristi legeme
og vunder samt selve nadverunderet.
I storfeltets yderkanter er malet spinkle ranker i grønt og rødbrunt, med
mange småfrugter og forbindende småstreger mellem grenene; desuden små
strøstjerner i grønt og rødbrunt. Stedvis synes figurdetaljerne malet hen over
rankerne.
Kalkmaleriet opdagedes 1862 ved Zeuthens undersøgelser i kirken 1 0 2 . En
akvarel af Kornerup fra 1867 viser, at de to nedre hjørner allerede da var øde-
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lagt 1 0 3 . I forbindelse med »opfriskningen« af kirkens øvrige kalkmalerier o.
1896 (jfr. p. 380) har man antagelig her malet bladranker hen over de to hjørner 1 0 4 . 1924 genrestaureredes kalkmaleriet 1 0 5 af Søndergaard og J a k o b Madsen 1 0 6 . Da stoleværket her fjernedes, afdækkedes under maleriet et draperi,
hvidt med grønt overfald og rødbrun skygning. Det »fornyedes« til begge sider 1 0 7 , således at dekorationen nu dækker hele pillens bredde.
10) O. 1490. Dommedagsscene over billeder af heltekongen Karl den Store og
S. Agnes (fig. 16), der antagelig har illuderet som fløje til en †altertavle for en
ukendt helgen (jfr. alter nr. 37, p. 88). Malet på vestsiden af tredie østligste
arkadepille i nord, 183 cm over nuværende gulv.
Dommedagsfremstillingen, der dækker hele pillens bredde, 210 cm, indrammes af en dodenkop dobbeltlinie, foroven prydet af små treblade. Forneden
afgrænses maleriet af en række rødbrune, liljeagtige topblomster, der efterligner de skårne altertavlers kronende frise og markerer træaltertavlens plads.
Dommedagsscenen er i hovedsagen udført efter det traditionelle skema (et
andet end maleriet i korpolygonen, p. 449), dog med enkelte afvigende træk.
Kristus, i orangerød 1 0 8 kappe med grønt foer, sidder på een regnbue (grøn,
orange, rødbrun) med fødderne støttet på en anden. Over hans gloriesmykkede
hoved svæver en krone, der gennembryder rammen. Nådens lilje ses på hans
højre side, mens dommens sværd her er anbragt med sværdhæftet nærmest
Jesu ansigt 1 0 9 . H a n s venstre hånd peger fordømmende nedad mod dem, der
skal i den evige ild, den højre viser de salige vej til himlen 1 1 0 . Foroven svæver
sol og måne med ansigt, og fra hjørnerne dukker to vingeløse basunblæsere
frem. I forgrunden knæler menneskenes forbedere, Maria i brunlig kappe over
grøn kjole, med brunt, udslået hår og sammenlagte hænder, og den gestikulerende Johannes med højre ben fri af den rødbrune kamelhårskappe. Begges
glorier har udvendig tunget kant. Under den nederste regnbue ses jordkuglen
og de opstående døde. En nøgen sjæl kravler op ad regnbuens ene side, ved
den anden står (resterne af) en sjæl med sit afhuggede hoved foran sig, motiver
der genfindes i Vinderslev kirke, Viborg amt 1 1 1 . Bag Maria og Johannes ses de
skråtstillede bispevåbner i gråt, hvidt og grønt for Ejler Madsen Bolle (1482—
90) og Niels Clausen (1490—1520), der antagelig har ladet kalkmaleriet henholdsvis påbegynde og fuldføre. — Forgrundens jordsmon er grønt med skråstreget skygning ligesom på basunblæsernes kjortel. Et træk specielt for dette
maleri er baggrundens grønne stregskyer.
Forneden er udsparet et stort midtparti, 155 cm højt og 125 cm bredt til
den nævnte †altertavle, hvis fløje 112 er de kalkmalede billeder af Karl den Store
og S. Agnes. Navnene har stået i et smalt frisefelt, men er delvis forsvundne
ved murreparationer 1869 i forbindelse med fjernelsen af pulpiturer. Over nordfløjen læses nu: »[Car]ol(us) magn(us)«.

404

ÅRHUS DOMKIRKE,

KALKMALERIER

Begge figurer står på en grøn baggrund, den nordre i hvid perspektivramme
og den søndre med rødbrune strøornamenter. Karl den Store kronet, i pladerustning under dodenkop kappe, står med f r e m s t r a k t højre ben, mens han i
hænderne holder rigsæble og sværd. Helgeninden, kendetegnet som S. Agnes
ved sit attribut, lammet, der springer op ad hende, står strunk i fin, rødbrunskygget modekjole med et sværd stukket gennem brystet; om håret ligger en
grøn blomsterkrans og en dobbelt perlekrans om halsen. I hånden holder hun
en grøn bog.
S. Agnes optræder ikke (som i legenden) nøgen, men i modedragt, som normalt på tyske afbildninger. Begge helgener var folkeyndede t a k k e t være deres
legender 1 1 3 , hvoraf især Karl Magnus' krønike var populær 1 1 4 (jfr. p. 424).
Kalkmaleriet blev afdækket og restaureret i en skikkelse, som ses på en akvarel fra 1867 af Kornerup (i Nationalmuseet). Søndergaard 1 1 5 genrestaurerede
1924 de steder, hvor der var murreparationer; skyerne og Niels Clausens
skjold opmaledes efter rekonstruktion. Maleriets øvre del var malet på gotisk
kalkpuds, der sad godt fast, mens det nedre parti havde løsnet sig fra det
kalklag, som udglattende var lagt uden på murpillens ujævne overflade.
F r a samme værksted som nr. 11, af Beckett 1 1 6 kaldt »Herrens-Legems-Mesteren«, der ligeledes har ansvaret for det ovennævnte maleri i Vinderslev
kirke, Viborg a m t .
11) O. 1500. Maria med barnet (Rosenkransmadonna) (fig. 13), fremstillet
som den apokalyptiske kvinde og tillige omgivet af rosenkransen og de lire
evangelistsymboler; på vestsiden af fjerde østligste arkadepille i skibets nordside, 333 cm over nuværende gulv.
Kalkmaleriet, der antagelig har t j e n t som »altertavle« over et af domkirkens
mange †altre viet jomfru Maria (jfr. nr. 38, p. 88), er på de tre øvre sider indf a t t e t af dodenkop dobbeltlinier. Herimellem ses foroven en minuskelindskrift 1 1 7 , som danner indledningsordene til en antifon, dvs. en latinsk vekselsang, sædvanligvis afsunget før messen 1 1 8 : »[al]ma redemtoris mater que peruia
[= pervia] 1 1 9 celi porta mannens [for manes] et stella maris« (»du, Genløserens
milde moder, du som bestandig er himlens åbne port og havets stjerne«).
Maria står som himmeldronningen i solgisel på måneseglen, med krone på
sit lange hår, scepter i venstre hånd og Jesusbarnet på højre arm. Hun er iført
en rødlig kappe med grønt foer og træder på den smalle månesegl, der bæres
af to hvidklædte engle med grønne og rødbrune vinger 1 2 0 . Herudenom er Maria omsluttet af en krans med rodbrunt skyggede perler mellem en dobbelt
række hvide og grønne roser, begge dele a f b r u d t af Jesu fem vunder, øverst
det gennemstukne, kronede hjerte, til siderne hans hænder og fødder, hvori
naglegabene ses (i den ene hånd er måske aftegnet en nagle). Selve perlekæden
består af ialt 64 perler 1 2 1 , inddelt i dekader, dels af de ovennævnte smertens-
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Ole Søndergaard 1924

Fig. 210. F j e r d e østligste a r k a d e p i l l e i skibets n o r d s i d e . M a t t h æ u s - e n g e l e n , f r a k a l k m a l e r i e t m e d
R o s e n k r a n s m a d o n n a e n (nr. 11, p. 404). — Pier of arcade fourth from east at the north side of nave.
Matthew the Angel, from the mural of the Madonna with the Rosary.

symboler, dels af store roser, de såkaldte mærke- eller skelstene 1 2 2 . Hjørnernes
evangelistsymboler er anbragt således, at de øvre, Johannes og Matthæus (fig.
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210), er affronterede (ørnen vender dog hovedet bort fra Maria), mens de nedre,
Lucas og Marcus, er adosserede, men med hovederne v e n d t bagud mod Maria.
De er forsynet med skriftbånd, hvorpå dog kun kan læses Matthæus-engelens
fejlskrevne »s. marcus« 1 1 9 og Johannes-ørnens »s. ioa[nnes] e(vangelist)e«. Enkelte stroblomster på baggrunden.
Det anvendte motiv, affødt af senmiddelalderens Mariadyrkelse, hvori rosenkransen efterhånden indtog en væsentlig plads, her desuden kombineret
med tilbedelsen af Jesu fem vunder 1 2 3 , genfindes r u n d t om i landet på altertavler, alterbordsforsider 1 2 4 og kalkmalerier 1 2 5 .
Kalkmaleriet genrestaureredes 1924 af Søndergaard 1 2 6 , der f a n d t selve billedet velbevaret, mens muren var skrøbelig og fuld af revner. K u n mindre
partier forneden lod sig ikke helt afdække på grund af murreparationer stammende fra forrige istandsættelse 1 2 7 .
Ved sin stregtegning og med de få, pålagte farver har maleriet udpræget træsnitskarakter og må i øvrigt henføres til samme værksted som nr. 10, p. 403, af
Beckett kaldt »Herrens-Legems-Mesteren« 116 .
12) 1500—25. S. Kristines legende samt Johannes Døberen og Johannes Evangelisten (fig. 213—214), på undersiden af næstvestligste arkade mellem midtskibet og nordre sideskib.
Helgenindens legende er fremstillet i elleve billeder, der begynder fra neden
i vest og ender forneden i øst. Felterne er adskilt af gennemløbende tværborter,
den nederste har en grøn-gul-grå-hvid bladranke på sort bund, mens de øvrige
har grøn-hvide-dodenkop krydsbånd med gul-hvide firbladsblomster som nr.
8 og 13. Topborten har blot et grønt slyngbånd. Et lodret rødbrunt eller gråligt
bånd deler hvert felt i to scener. Det 11. og afsluttende er et lavt felt mellem
store, dodenkop-grønne bladranker. Over scenerne en minuskelindskrift 1 2 8 , der
mangler ved de to øverste i øst.
Både i vest og øst har der under helgenlegenden været samhørende kalkmalerier; i det udelte vestfelt er der nu kun flammerester i det ene hjørne og en
grå prikroset i den anden side samt enkelte bogstaver i skriftbåndet herover.
Mod øst er derimod bevaret en del af to store skikkelser. En skægget J o h a n nes Døber med grøn glorie om det gullokkede hår (indskriften forsvundet), i
dodenkop dragt og med lammet på bogen, og ved siden af ham »S(anc)tus Johan(n)es ewange(li)sta«, i rødbrun kjortel og hvid, grønskygget kappe, pegende
på den gule kalk; gullokket hår og dodenkop glorie. Grønne-dodenkop bladranker med store, grøn-gule roser ses ved begges sider.
S. Kristines legende 1 2 9 , der i middelalderen var kendt i dansk oversættelse,
men som her synes hentet fra en latinsk fremstilling 1 3 0 , findes ikke blandt andre
hjemlige, hidtil afdækkede kalkmalerier. Den fromme kvinde, der ikke ville
dyrke faderens afguder, er her tydeliggjort som gennemgående figur ved sin
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Fig. 211—212. N æ s t v e s t l i g s t e a r k a d e i skibets n o r d s i d e , ostre del. Scene f r a S. K r i s t i n e s legende,
f ø r og e f t e r r e s t a u r e r i n g e n (nr. 12, p. 407). — Arcade second from west cd north side of nave, east
part. Scene from the legend of St. Christine, before and after restoration.

grønne dragt og sit lange, lyse hår med den gule glorieskive. Hendes modstander faderen, tillige dommer, som i den fremadskridende fortælling afløses af to
andre dommere, er vist tilsvarende ens påklædt, i rødbrun klædning med grøn
krave og blegrød hat.
Scenerne 1 3 1 på vestsiden: 1) Kristine, med nøgen overkrop, er bundet på et
kors, to bodler rykker hende i håret; »d(omi)ne ih(es)u (christe) fac . . . cor
meu(m) in(!)maculatu(m)« (Herre Jesus Kristus, gør . . . mit hjerte ubesmittet«).
2) Kastes i en gloende ovn, dommeren og en svend ser på; »d(omi)ne ih(es)u
(christe) . . . « . 3) Føres til afgudsbilledet for at tilbede det, men det sprænges
og styrter til jorden, to mænd er tilskuere; »d(omi)ne ih(es)u (christe) qui
o(mn)ia creavit v(erb)o, salue me« (»Herre Jesus Kristus, som har skabt alt
med ordet, frels mig«). 4) Kastet i fængselstårnet får hun bragt et korsmærket
brød (en oblat) af en engel; »d(omi)ne ih(es)u (christe) mitte sp(iritu)m . . . «
(»Herre Jesus Kristus, send [din] ånd . . . « ) . 5) To slanger, to hugorme og to
snoge jages mod hende, men de slikker blot hendes sved; »d(omi)ne ih(es)u
(christe) a b d . . aspides istos« (»Herre Jesus Kristus, tag disse slanger bort«).
6) Slangerne vender sig mod dommeren og dræber h a m ; »de(us) abraha(mi)
de(us) isaac(i) de(us) iacob(i)« (»Abrahams gud, Isaks gud, J a k o b s gud«). —
Østsiden: 7) Kristine opvækker den døde dommer. 8) Med hævede pegefingre
beordrer dommeren hendes bryster afskåret, men fra sårene flyder mælk i stedet for blod. Svenden står med kniv i højre hånd og det afskårne bryst i venstre 1 3 2 . 9) (Fig. 211—212), bøddelen skærer hendes tunge af, men hun taler al-
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Fig. 213. N æ s t v e s t l i g s t e a r k a d e i skibets n o r d s i d e , v e s t r e del. S. K r i s t i n e s l e g e n d e (nr. 12, p. 406).
—
Arcade second from west at the north side of nave, west part. Legend of St. Christine.
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Fig. 214. N æ s t v e s t l i g s t e a r k a d e i skibets n o r d s i d e , o s t r e del. S. K r i s t i n e s legende s a m t J o h a n n e s
D ø b e r e n og J o h a n n e s E v a n g e l i s t e n (nr. 12, p. 406). — Arcade second from west at the north side
of nave, east part. Legend of St. Christine with John the Baptist and John the Evangelist.
Danmarks kirker, Århus a m t I
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ligevel; »d(omi)ne ih(es)u (christe) gracias tibi refero« (»Herre Jesus Kristus, jeg
t a k k e r dig«). 10) Dommeren dræber hende med den tredie pil fra sin bue;
»d(omi)ne ih(es)u (christe) laude(!) nomen tu(u)m asidue« (»Herre Jesus Kristus,
jeg priser dit navn bestandigt«). 11) Den døde helgenindes sjæl, i skikkelse af et
lille barn (hvoraf blot benene nu er bevaret), hentes af en engel; »d(omi)ne
ih(es)u (christe) qui est verum lume(n) illuminat oculos meos« (»Herre Jesus
Kristus, (han) som er det sande lys, oplyser mine øjne«). Rød baggrund.
Farverne, ud over de tidligere nævnte, er hovedsagelig grønne, gule og dodenkop; strøornamenterne er malet på fri hånd med gråt, sort, gult eller rødb r u n t . Personerne befinder sig i et let kuperet terræn.
Kalkmaleriet, med »en mængde kvindelige Martyrer«, blev allerede påvist
ved Zeuthens første kalkafbankninger 1862 51 . Ifølge arkitekt Walthers rapport
1885 17 f a n d t man dem imidlertid »så råt udførte og anstødelige«, at det ikke
ansås for passende at restaurere dem 1 3 3 . De genfremdroges derfor først 1923
af Søndergaard 1 3 4 . Der fandtes tydelige indridsninger som grundlag for tegningen.
Kalkmaleriet er udført med næsten bloktryksagtig karakter og har som disse
første t r y k fået farverne påsmurt på samme grove måde. Såvel tegnemåde som
borter og strøornamenter svarer så nøje til nr. 8 p. 394, at man kan regne
med, at de er udført af samme værksted, antagelig det der af Beckett sammenfattes under navnet »Trefoldighedsmesteren« 135 .
13) O. 1500. S. Eligii mirakel (fig. 14), på søndre koromgangs østvæg, 194
cm over nuværende gulv.
Den på samme tid mirakuløse og hverdagsagtige scene udspilles inden for
en ramme, der til siderne er dannet af smalle, dodenkop bånd og foroven og
forneden af to bredere borter, den førstnævnte bestående af grønne eller hvide
krydsbånd, hvorimellem hvide firblade, den sidstnævnte af et bånd, grønt på
indersiden, rødt på ydersiden, vundet om en dodenkop stav. Hovedpersonen,
S. Eligius, på dansk kaldet S. Loje, var oprindelig fransk hofguldsmed og smed
og blev følgelig guldsmedenes og smedenes skytshelgen. Det er muligvis netop
i denne egenskab, han er fremstillet på kalkmaleriet, der kan være tilknyttet
et S. Eligii alter (jfr. nr. 35, p. 88). I overensstemmelse med legenden er han
malet som smed i færd med at sko en hests ene ben, som han har taget af og
lagt på sin ambolt. H a n er iført mønjefarvet skødefrakke med rødt skødeskind
og har grønne hoser og sorte sko samt sort hue på sit grå hår. Til venstre i billedet er der en let bindingsværksbygning med rødt tegltag, hvori den sorte
hest er opstaldet. Dens ene, afstumpede ben stikker frem; ellers ses kun det
ene øje og en rød-grøn fjerdusk oven på hovedet. Den holdes i sit tøjr af en
grønklædt person med sortmønstret brystklæde og lys, rødbrun hue på det grå
hår; sorte sko. Flisegulvet er sort-hvidt.
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Fig. 215. V æ g n i c h e n p å k o r e t s sydvæg, tredieøstligste fag. Parvis anb r a g t e h e l g e n e r , h e r b i s k o p p e r (nr.
14, p. 411 f.). — Niche in the south
wall of the chancel, third bay from
east. Saints in pairs, here bishops.

L . L . 1967

Kalkmaleriet afdækkedes 1924 af K j a r t a n Fischer og istandsattes af Søndergaard med hjælpere 1 3 6 . Den dårlige bevaringstilstand skyldtes, at billedet
er malet direkte på de røde mursten, samt en murreparation, således at staldknægten havde mistet begge ben fra knæene og ned til vristen. S. Eligii grå
fuldskæg, der konstateredes under restaureringen, skelnes ikke mere. — Måleteknisk forholdsvis ualmindeligt er benyttelsen af murens røde munkesten til
den røde farve på teglstenene (nogle steder måske også en rød farve som stenens) samt til murstenene i essens overbygning, blot med lyst t r u k n e fuger.
Under den nederste bort fandtes malet et †draperi. I stenene sammesteds er
indhugget »1632« og herover et par bogstaver eller årstal fra 1500'rne. Kalkmaleriet har været fortsat mod syd. T æ t ved sydøsthjørnet skelnedes rester af
en helgen med glorie. Muligvis har der været flere scener fra Eligiuslegenden,
som f.eks. på et †kalkmaleri i Stubbekøbing kirke 1 3 7 .
En værkstedstilskrivning er nu ikke mulig 1 3 8 . Den øvre bort genfindes i flere
andre af domkirkens kalkmalerier 1 3 9 og i øvrigt i stiftet 1 4 0 .
14) O. 1500. Parvis anbragte helgener (fig. 215), i øvre del af vægnichen på
korets sydvæg, tredie fag fra øst.
Nichens sider over vederlag er ved dodenkop-farvede bånd opdelt i fire fel27*
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ter med parvis sammenstillede helgener, mod øst mandlige, mod vest kvindelige. Felterne er indrammet af borter, der mod nichens bund består af et siksakbånd med halve blomster, stregtegnet med sort på hvid bund. Den yderste
bort er nyere. De bevarede, v a n d r e t t e borter svarer stort set til den ene fra
S. Eligii mirakel (p. 410). På et restaureringsfotografi ses, at den nedre bort i
øst har fortsat ind på nichens bagvæg, hvor svage, nu overkalkede farverester
viste en samtidig udmaling.
I felterne ses, regnet nedefra, mod øst: 1) K u n få, usammenhængende farvespor. 2) (Fig. 215), to glorificerede bisper med stav; sortkonturerede og med rødbrunt på dragter og strøornamenter. Mod vest: 3) To glorificerede, kronede
helgeninder, den ene med flettet kurv og palmegren: S. Dorothea 1 4 1 . Rester af
et skriftbånd med udviskede minuskier ses over hendes hoved. Kjolen er foroven mønstret i gråt-hvidt, forneden anes lidt gult. 4) To glorificerede helgeninder, den venstre kronet, iført let grønlig klædning og mønstret kappe, den
højre synes at holde en bog, en anden bog ligger ved hendes side. Strøblomster.
Malerierne, der lå på et skørt pudslag 1 4 2 , hører til de tidligst restaurerede af
Søndergaard, i 1921 143 . Glorier og borter er rekonstrueret på sikkert grundlag.
15) O. 1450—1500. Blomsterborter, samtidige med og til dels svarende til
domkirkens øvrige (sml. p. 411). Dekorationen, der antagelig er tilmuret ved
kirkens ombygning i sidste halvdel af 1400-tallet, blev fremdraget på vinduesfalsen af det vindue, der 1923 afdækkedes i nordre sideskibs vestligste fag 1 4 4
(jfr. p. 217). Borten består af et sortkontureret siksakbånd i lys umbra, der i
hver t r e k a n t har en sorttegnet, halv blomst. En rammelinie inderst i falsen er
rødbrun. I buen fandtes spredte rester af et ornament.
16) O. 1500. S. Antonius eremit (fig. 216), på vægpillen mellem andet og tredie fag fra øst i nordre sideskib, 235 cm over nuværende gulv.
På den smalle plads står eremitten med sit T-kors i højre hånd og den lukkede bog i venstre; ved fødderne ligger hans gris. Han er iført antonitternes
enkle dragt, en hvid, grønskygget kjortel og grå kappe med grønt foer. Den
højpuldede hue er rødbrun ligesom bogens bind. Glorie, stav og gris er gule.
Foroven afgrænses figuren af et bånd med minuskier: »Sanctus anthoni(us)«.
Figuren, der er restaureret af Søndergaard 1923 145 , er malet på et t y k t lag
hvidtekalk uden puds under 1 4 6 , hvad der har bevirket, at dragten, fra armene
og nedefter, er faldet af. En akvarel af Kornerup fra 1867 viser en tilstand, hvor
den nederste del af dragten var bevaret. Ved forrige restaurering 1 4 7 må dette
parti være faldet af og en rekonstruktion foretaget, hvilken bibeholdtes af
Søndergaard.
Maleriet af S.Antonius, der bl.a. anråbes som pesthelgen 1 4 8 , må rimeligvis
ses i sammenhæng med de pestepidemier, der hærgede Østjylland i 1400-tallets
slutning, og som bl.a. fik indflydelse på indskriften fra 1487 i nordre korsarms-
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Fig. 216—217. De to f ø r s t e vægpiller f r a øst i n o r d r e sideskib. 216. S. A n t o n i u s (nr. 16, p. 412).
217. S. B a r b a r a (nr. 17, p. 413). — The two first piers of reinforcing ribs from the east in the north
aisle. St. Anthony and St. Barbara.

hvælv (p. 444) samt på højaltertavlen 1 4 9 . Et alter i domkirken var muligvis
indviet til S. Antonius (nr. 4, p. 75).
Kalkmaleriet er antagelig udført af det værksted, som Beckett har benævnt
Trefoldigheds-mesteren 1 5 0 , og hvortil henføres nr. 8, 12 og 17.
17) O. 1500. S. Barbara (fig. 217), på nordre vægpille mellem første og andet
fag fra øst i nordre sideskib, 275 cm over nuværende gulv.
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Helgeninden, der regnedes til de fire »hovedjomfruer« 1 5 1 , bærer sit attribut,
fangetårnet, samt martyrtegnet, en palmegren. H u n er iført en lys, okkerfarvet
kjole og hvidt slag; bag det lyse hår en gul glorie. Det grønne t å r n t a g rager op
i skriftbåndet, med minuskier: »Sancta barbara«.
Barbara-figuren er malet på et t y k t lag hvidtekalk med en usædvanlig bred
og kraftig penselføring ligesom S. Antonius (nr. 16). Restaureret i slutningen
af 1800'rne 1 4 7 , genrestaureret 1923 af Søndergaard 1 5 2 . Kappens nedre del til
højre rekonstrueret. F r a samme værksted 1 5 0 som nr. 8, 12 og 16.
18—19) Indvielseskors153, sengotiske. 1) Enkelt, grønt kors på hvid bund,
med sorte konturer, 51 cm i t v m . I nordre koromgangs næstøstligste fag, lige
øst for nichen, 228 cm over nuværende gulv. 2) Som ovennævnte, men tillige
med rød cirkel yderst. I søndre sideskibs 4. fag fra øst, 209 cm over gulvet.
20—21) De to malede rammer om indgangene (fig. 133 og 218) til kortårnene
i kirkens ostende (jfr. p. 266), næsten ens, er udført i 1500-tallets sidste fjerdedel, antagelig i forbindelse med fornyelsen af en del af inventaret (prædikestol,
herskabsstole, †orgel). Den sydøstre viste sig ved restaureringen 1924 154 stærkt
beskadiget, måske af biskop Hygoms epitaf, som tidligere hang lavere.
De anvendte farver er: hvidt på pilastre, profillister og på gavlens cirkelfelt,
hvori en okkerfarvet (løve?)maske med ring i m u n d e n ; til siderne herfor ses,
på rød baggrund, hvide delfiner, der på den nordre vender hovederne mod
hinanden, på den søndre halerne. Frisens bosser og akantusvolutter er grønne,
gule og røde, kapitælerne gule. Sviklerne har forskellige ornamenter, den søndre
grønne og gule akantusblade, den nordre blegrøde, skræppelignende blade. Af
de tre gule vaser med grønne blomster, der har flankeret og kronet gavlen, var
kun den ene så velbevaret, at den kunne danne grundlag for rekonstruktion
af de øvrige. Begge portalers nederste partier var helt ødelagt.

† K A L K M A L E R I E R PÅ P I L L E R OG VÆGGE

†l) O. 1420(?) Fire helgeninder(?) (fig. 219), på sydsiden af arkaden mellem nordvestre tårnkapel og nordre sideskib.
Udmalingen, der blev afdækket i to omgange, 1923—24 og 1964, er muligvis
foretaget i forbindelse med indretningen af Bo Mogensens gravkapel i nordvestre tårnkapel (jfr. p. 220 ff.), stiftet 26. m a j 1420 samtidig med et alter viet
Treenigheden, S. J a k o b og S. Agnes (jfr. nr. 6, p. 75).
Billedfeltet afgrænsedes af horisontale, rødbrune linier, foroven kronet af
en liljebort. Selve pillen har sandsynligvis været opdelt i tre arkadefelter, hvorunder har stået personer, hvis klædebon i rødt og grønt kun sporadisk lod sig
afdække; herunder fandtes rester af et tæppeophæng.
På hver af arkadens false og østre del af tårnkapellets sydvæg, 1—4, fandtes
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Ole Søndergaard 1923

Fig. 218. Malet d ø r i n d r a m n i n g til n o r d r e k o r t å r n (nr. 20, p. 414). — Painted door-frame for north
chancel tower.

rester af en ca. 100 cm høj helgenfigur i meget slet bevaringstilstand og derfor
vanskelig at tolke: 1) Helgeninde, med høj, t a k k e t krone og stor glorie. I venstre hånd holdt hun en gren, i højre en bog; lang, grønlig underkjortel med
snævre ærmer og herover en lys kappe med rødbrune folder.
2) K a t h a r i n a ( ? ) , med sværd i hånd og muligvis hjul ved fødderne. Iført
rødbrun underkjortel og kort, grøn kappe.
3) Maria Magdalene, med salvekrukke i højre hånd. Glorien havde indvendige
buetunger. Lys kappe samt kjole med rødbrune folder. Smågrene med frugter
sås foroven.
4) K u n spredte konturer bevaret.
Arkadepillens malerier undersøgtes 1923—24 af J a k o b Madsen og Harald
Borre, der ligeledes restaurerede draperiet. Figurresterne her forsøgtes restau-

416

ÅRHUS DOMKIRKE, †KALKMALERIER

E. L. 1964

Fig. 219. S y d s i d e n af a r k a d e n mellem n o r d v e s t r e t å r n k a p e l og sideskibet. † K a l k m a l e r i af fire helg e n i n d e ( ? ) , m u l i g v i s f r a i n d r e t n i n g e n af b i s k o p Bo Mogensens g r a v k a p e l o. 1420 (nr. †1, p. 414).
— South side of arcade between north-west tower chapel and aisle. † M u r a l of four female saintsf?),
possibly from bishop Bo Mogensen's sepulchral chapel c. 1420.
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reret 1924 af Kirstine Søndergaard 1 5 5 . Ved restaureringen af Laurids Ebbesens
epitaf 1964 fremkom kalkmaleriresterne på falsene og undersøgtes af E g m o n t
Lind 1 5 6 . Et par af figurerne (1—2) blev tildækket ved nyopførelsen af muren
mellem kapellet og sideskibet, mens den øvrige dekoration fandtes i så dårlig
stand, at den atter overkalkedes.
†2) Formodentlig o. 1450—75. Gammeltestamentlige scener malet på korskrankemurens inderside, bag altret.
Maleriets skjulte placering har antagelig været årsag til, at det kunne beses
endnu i 1800-tallets begyndelse, således at Hertel 1809 kunne berette 1 5 7 , at
muren var malet »i Perspectiv med Forestillinger af den levitiske Cultus«. Domkirkens alterdegn, K. Schytte, gav 1835 dels en udførligere beskrivelse 158 , dels
en nøjere stedfæstelse. Maleriet forestillede Moses på knæ foran den brændende
tornebusk samt Aron »i ypperstepræstelig Function« ved et alter med røgelsekar, pagtens ark m . m . Om placeringen siger Schytte, at maleriet var bag alt r e t på den side, der vender mod koret, og skildrer dernæst de to korskabe
op mod muren på hver side af altret. Det vil sige, at de to scener sandsynligvis har været malet på de to synlige murpartier mellem korskabene og »sakristidøren«, altså lige bag altertavlen. Dette forhold tyder på, at maleriet er udført kort efter korskrankemurens opførelsestid (jfr. p. 274), men inden altertavlens opstilling efter 1479, muligvis for at udfylde et t o m r u m her og eventuelt illudere som midlertidig altertavle. Motiverne, Moses ved den brændende
tornebusk og Aron med den spirende stav, synes på dette tidspunkt ikke anvendt i dansk kalkmaleri, men er kendt fra biblia pauperum 1 5 9 , hvor de to
scener symboliserer både Marias jomfruelighed og frugtbarhed samt paralleliseres med fødselsscenen fra Det nye Testamente.
Malerierne er nu overkalkede, og ved de undersøgelser, der 1924 foretoges
mod syd, fandtes ingen spor 1 6 0 .
†3) O. 1500. Fem helgener og helgeninder (fig. 220): apostlen Matthias flankeret af S. Søren og helgeninderne Cecilia, Juliana og Apollonia. Antagelig malet i tilslutning til et †alter på en arkadepille i skibets nordside.
Kalkmaleriet, der kun kendes fra den som fig. 220 gengivne akvarel af Kornerup fra 1867 161 , var 2 al. 16 tom. højt, 3 al. 6 tom. bredt, dvs. ca. 1 8 0 x 2 0 3
cm, hvilket svarer til en pillebredde. Det var indfattet i en rødbrunt kontureret, ornamentprydet ramme, der rimeligvis skulle illudere som alterskab. I frisen 1 6 2 helgenernes navne med minuskier hvorimellem forgyldte skilletegn:
»s(anctus) severi(nus). s(ancta) cecilia u(irgina) [ = j o m f r u ] , s(anctus) matias.
s(ancta) iuliana. s(ancta) apolonia«. De lodrette sider havde fletværk i gråt,
hvidt, grønt og gulbrunt, frisen forneden en hvid bladranke på grå bund svarende til nr. 9.
De fem helgener stod på et lysgult jordsmon foran en ensfarvet baggrund i
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dodenkop. Matthias, i gulbrun kappe over den grønne, fodside klædning, holdt
bog og økse. Til venstre for ham stod de folkekære helgener S. Søren af Køln
og S. Cecilia. S. Søren var iført en lang, lys, folderig klædning, dækket af brunligt pluviale; på hovedet (uden glorie) en blå mitra med røde konturer og rosetter. A t t r i b u t t e r : bispestav og knogle 1 6 3 . Under en grøn kappe havde Cecilia en dodenkopfarvet kjole med hvid brystdug; grå og hvid glorie. Til højre
for Matthias stod Juliana i modedragt, en lys kjole, hvorunder den grønne
underklædning kom til syne i brystudsnit, under de korte ærmer og ved fødderne, hvor den havde en rødprikket bræmme svarende til Apollonias. H u n
havde langt, lyst, udslået hår, gylden krone og hvid glorie. Hendes a t t r i b u t
var en djævel i lænker; den var brunhåret, med grønne lemmer og grønt, hornet hoved med røde øjne og mund. Yderst stod Apollonia med sit attribut, en
tang, hvormed hun fik t r u k k e t alle tænderne ud før henrettelsen. Over den
grønne kjole havde hun en rødbrun kappe. Sit lyse hår bar hun udækket;
glorien grøn.
Kalkmaleriet er antagelig udført af samme værksted som nr. 10 og nr. 11,
af Beckett kaldt »Herrens-Legems-Mesteren«.
†4) Gotisk. Engel (fig. 221), halvfigur »paa den nordre Ydermur [o: nordvæggen] i det nordre Sideskib« 164 .
Kalkmaleriet, der kun kendes fra den her afbildede, farvelagte kalke, taget
af Zeuthen 1862 i forbindelse med hans opdagelse af figuren, var 47 cm højt og
ca. 41 cm bredt. Engelen bar rød kjortel under grøn kappe og holdt i venstre
hånd en snoet, grøn-rød messekærte. Vingernes øvre del var rødmalede; ansigt
og hår gengivet med røde konturer, de store, mandelformede øjne med sorte,
hvidskyggede pupiller.
Figuren, der på kalken betegnes som freskomaling på »det ældste Puds« 1 6 5 ,
har udgjort en del af en større helhed, som har indbefattet en anden †engel
med røgelsekar166.
På det forhåndenværende grundlag vil det være uforsvarligt at forsøge en
nærmere datering; kalken må betegnes som en forenklet gengivelse, muligvis
endda af noget sparsomt bevaret. Hertil kommer, at man under kalkens opmalede konturlinier kan skelne en oprindelig stregtegning, der stedvis har et
lidt andet forløb (hårkrøller, hånd).
†5) Sengotisk. Anna selvtredie (fig. 258), malet i »en Sidebue paa nordre Side
af Skibet» 167 , dvs. på en arkadepille i skibets nordside, rimeligvis over et
†S. Anna-alter (jfr. nr. 3, p. 75).
Kalkmaleriet er antagelig afdækket o. 1867, fra hvilket år den afbildede akvarel af Kornerup foreligger. Figuren, der kun synes delvis afdækket, målte
ifølge Kornerups angivelse 2 alen og 18 tommer i højden, dvs. ca. 172 cm.
Den imposante moderfigur var tilsyneladende fremstillet stående med Maria
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Fig. 220. U b e s t e m t a r k a d e p i l l e i s k i b e t s nordside. † K a l k m a l e r i af f e m helgener og h e l g e n i n d e r .
E f t e r a k v a r e l af J. K o r n e r u p 1867, i N M . (nr. †3, p. 4 1 7 ) — Unspecified pier in arcade at north
side of nave. †Mural of five saints, both male and female. From a water-colour by J. Kornerup 1S67,
in the National Museum.

og Jesusbarnet på hver sin arm. Intet halslin sås 1 6 8 , men derimod et spænde
i halsen til den gråblå kjortel. Annas slag v a r rødbrunt med rødstribet krave.
Den lille, kronede Maria, i grøn kjole, savnede (i hvert fald på akvarellen) glorie og holdt en lilje (et scepter?) frem mod barnet. Det er vanskeligt at sige,
hvad genstanden bag S. Anna forestiller; den brat overskårne, øvre del var
grønmalet.
Billedet er kort omtalt af Magnus-Petersen 1 6 9 , der til sin beskrivelse føjer:
»endvidere saaes et stort Hoved [Veronicas svededug?], Rester af en Helgeninde med en Ring om Panden, hvorpaa et Kors med gothiske Flige«. Kalkmaleriet af Anna selvtredie, der også æredes som pesthelgen 1 7 0 , føjer sig naturligt
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Fig. 221. N o r d v æ g g e n i n o r d r e sideskib. E n g e l , d e t a l j e af † k a l k m a leri. E f t e r k a l k e af Chr. Z e u t h e n
1862, i N M (nr. †4, p. 418). —
North wall of north aisle. Angel, detail of † m u r a l . From a tracing by
Chr. Zeuthen 1862, in the National
Museum.

ind i rækken af domkirkens øvrige senmiddelalderlige billeder, hvor Maria og
Maria-moderdyrkelsen har sin rette plads.
Andre forsvundne, ikke nærmere identificerede kalkmalerier. På sydøstre korsskæringspilles østside fandtes ved undersøgelserne 1924 171 rester af kalkmaleri
op til en linie i højde med korskrankemurens gesims og i ca. 65 cm.s bredde.
Af en 1,25 m høj figur k u n n e skelnes dele af hovedet med et øje samt fødderne.
Der fandtes flere andre rester af figurmaleri »af samme karakter« som maleriet
på muren ved siden af (jfr. nr. 2, p. 385).
I søndre sideskib fandtes nærmest korsarmen (»på den øverste pille«) endnu
1770 malet tre våbner omgivet af en krans. Søren Abildgaard, der har skitseret
dem i sin dagbog 1 7 2 , identificerer dem som tilhørende Skeel, Krabbe og Rosenkrantz. De er muligvis anbragt der af stiftsbefalingsmanden over Århus
Stift Erik Rosenkrantz († 1681), der var gift tre gange, 1° 1644 med Margrethe Skeel († 1647), 2° 1649 med Mette Rosenkrantz († 1665) og 3° 1666
med Margrethe K r a b b e († 1716) 173 .

V Æ G D E K O R A T I O N E R I S Ø N D R E KORSARM
S Ø N D R E K O R S A R M S V E S T - OG S Y D V Æ G er smykket med et monumentalmaleri,
der har udgjort et sammenhængende hele med østvæggens forsvundne kalkmalerier, alt udført mellem 1515 og 1521 at dømme efter de forskellige våbenmalerier (se nedenfor).
Dekorationen har bredt sig over de store vægflader, hen over de i ældre tid
tilmurede (jfr. p. 259), nu atter åbnede vinduer og har stedvis strakt sig op
på hvælvkapperne. Forneden har dekorationen været afgrænset — og tillige
sammenbundet — af et ca. 7 cm bredt rødbrunt bånd, der forløber 146—155 cm
over nuværende gulvniveau 1 7 4 . Rester heraf ses endnu på vestvæggen nær sydog nordhjørnerne (jfr. fig. 222) samt på sydvestre korsskæringspilles sydside,
hvis bemaling tillige må ses i sammenhæng med vægdekorationen.

Af hele vægmaleriet var det kun selve Clemens-figuren på vestvæggen, der
blev afdækket under forrige århundredes restaurering 1 7 5 . 1. okt. 1923 til 3. m a j
1924 afdækkedes imidlertid alle vægge, og de bedst bevarede partier restaureredes af Ole Søndergaard og hans hjælpere Th. og J. Madsen, K. Fischer og
H. Borre 1 7 6 (jfr. fig. 194). Restaureringen vanskeliggjordes af malegrundens
skrøbelige karakter. Det ret t y k k e kalklag, der lå direkte på murstenene, røbede, at muren havde været kalket flere gange, før den blev dekoreret 1 7 7 .
I hvert fald een gang tidligere, efter branden 1642, var et mindre parti af
maleriet dukket frem i forbindelse med en almindelig hvidtning af kirken (jfr.
p. 294). Murmanden, der arbejdede ved den søndre kirkedør, fik af både lensmand og bisp befaling til at skrabe kalken af den »krone, der lod sig til syne,
som var malet i hvælvingen« 1 — antagelig et af dronningevåbnerne (jfr. nedenfor).
Vestvæggens ca. 220 m 2 store flade står nu med resterne af et maleri (fig.
222—223), der, både hvad proportioner og motiv angår, må have været enestående i datidens Danmark.
Over buen til søndre sideskib sidder domkirkens værnehelgen S. Clemens,
ude af proportion med væggens øvrige malerier, men rimelig i sin placering som
point de vue for de senmiddelalderlige koromgangsprocessioner (jfr. fig. 109).
Til siden herfor og delvis ragende hen over bænken ses overkroppen af den ene
af de to kæmpestore drabanter, der flankerer væggens centrale skikkelse, S.
Christoffer. Helgenbilledet er hovedsagelig ødelagt af det senere ophængte epitaf. Over figurerne er malet nogle våbner med delvis bevarede hjelme og hjelmtegn med tilhørende hjelmklæde, der som viltert slynget bladværk dels forbinder alle våbnerne, dels danner løvværket på S. Christoffers attribut, den spirende træstav.
S.Clemens (fig. 195) sidder på en foldeværksprydet bænk, gulmalet, med
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sorte konturer. Bænken »lod sig istandsætte« på svage spor 1 7 8 . Den massive
pavefigur, der måler 370 cm i højden, har en folderig, grøn kjortel og hvid
kappe, hvis mønster er tegnet med gråt og farvelagt med grønt. I de korte,
plumpe hænder holder han dels den gule stav, dels sit attribut, det sorte anker
med en gul tværstang. Gul tiara og glorieskive. Det særdeles hårdt restaurerede
ansigt havde allerede ved første restaurering fået fornyet højre øje på grund
af en murstensreparation.
Af Fr. Beckett 1 7 9 er pavehelgenen tilskrevet samme maler, som har været
mester for S. Mikael (p. 394), og Beckett bygger her med rette på Søndergaards
iagttagelser, såvel af den ensartede teknik i udførelsen af kjortelfolderne som
ved hændernes plumpe karakter.
Af væggens centrale figur, S. Christoffer, har afhugninger til det foran hængende epitaf kun levnet få rester 1 8 0 (fig. 194). Hånden, der støtter sig til den
afkvistede, men spirende stav, er sammen med hele figurens størrelse samt resterne af Kristusbarnets grønne, flagrende kappe til højre for figuren dog tilstrækkelig til at identificere den som S. Christoffer. Bag epitafiets topfigur ses
dele af den gulbrune glorieskive med dobbelt tungebort, den indre med grønne
trekantindsnit, den ydre hvid på sort bund. Rester af hans gule, grønskyggede
kappe og grønne ærme anes. Christoffer er, i overensstemmelse med legendens
12 m høje helt, malet kæmpestor og som vanligt på et iøjnefaldende sted, ved
en af kirkens indgange. Herved synes man at have imødekommet den i senmiddelalderen udbredte folketro, at man undgik en pludselig død (uden syndsforladelse) den dag, man havde set et billede af den hellige Christoffer 1 8 1 .
Af de to drabanter (fig. 222) er den nordligste bedst bevaret; han er iført
rødbrun v a m s med grønne ærmer, begge dele opslidsede, kravetøjet er blåt.
De vandrette, skyagtige bræmmer, der forneden afslutter figuren, er grønne,
gule, hvide og rødbrune. Af hovedet var, som det ses af akvarellen fig. 222 og
af en optagelse under restaureringen (fig. 194), blot bevaret det fyldige, okkerfarvede skæg samt en del af den rødbrune baret med de gule stjerner og grønne
og gule fjer. Ansigtstrækkene nymaledes 1934 efter skitse af H. Borre 1 8 2 . I
venstre hånd holder drabanten et ca. seks meter langt sværd 1 8 3 med gul parerstang. Den søndre d r a b a n t har et løftet sværd i den (forsvundne) højre hånd,
en fane i venstre. H a n s ærmer er stribede i farverne grønt, rødbrunt, gult og
hvidt. Fanen, hvis sorte mærke (en halv, flakt ørn?) er delvis forsvundet 1 8 4 ,
er tofarvet, grøn-gul på den ene side, grøn-rødbrun på den anden; vest for
fanestangen ses et lille parti af et rudemønster i gult og grønt, der antagelig
har udgjort en del af dragten 1 8 5 .
Over figurernes hoveder slynger sig en kraftig tidselranke, der breder sig over
på sydvestre korsskæringspille og tillige pryder det store sydvindues smig —
samt i øvrigt genfindes på Niels Clausen-våbenmaleriet på nordvestre korsskæ-
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Fig. 222. S ø n d r e k o r s a r m s v e s t v æ g . A k v a r e l af Ole S ø n d e r g a a r d ; e f t e r r e s t a u r e r i n g e n 1924 (p. 421 f.).
— West wall of south transept. Water-colour by Ole Søndergaard; after restoration.

ringspille (p. 458). Den står med sorte konturer og skraveringsstreger, grøn på
den ene side, gul på den anden. Ranken udgør en del af »hjelmklædet« til de
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Fig. 223. S ø n d r e k o r s a r m s v e s t v æ g og et p a r t i af s y d v e s t r e korsskæringspille, set f r a galleriet. E f t e r
»suppleringen« 1934 (p. 421 ff.). — West wall of south transept and the south-west pier at the intersection of transept and nave, seen from the gallery. After the renovation 1934.

rimeligvis ialt seks våbner (fig. 222—223), hvis hjelme og hjelmtegn for størstedelen forsvandt, da vinduerne her genåbnedes l½ år før kalkmaleriet istandsattes 186 (jfr. p. 331). 1934 tillodes en »supplering« af ranken under midterste
vindue 1 8 7 , hvorved forholdene forvanskedes. Tilbage er nu blot tre våbner og
spor af et fjerde. Af de bevarede våbners form og placering fremgår, at våbnerne oprindelig to og to (»courtoisiemæssigt«) har vendt mod hinanden.
Våbnerne er, fra syd: 1) Rimeligvis Karl den Stores, en af de ni helte (jfr.
nr. 10, p. 403) 1 8 8 ; delt, to og en halv gul lilje på grøn bund i 1. felt, halv, sort
ørnevinge på hvidt i 2. Hjelmtegnet en flakt, sort ørn. 2) Helt forsvundet, ingen
restaureringsspor; nu blot den ovennævnte »supplering« af ranken. Restaure-
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ringsfotos viser dog, at der har været plads til skjoldet, hvis hjelmtegn er forsvundet ved vinduets åbning; det har vendt mod nr. 1. 3) K u n den svungne,
gule hjelmkrave bevaret samt en grøn »dusk« fra hjelmtegnet, der går over i
ranken. Hjelmkravens krumning viser, at skjoldet har v e n d t mod nr. 4. 4)
Muligvis Hectors, af Troja, en anden af de ni helte 1 8 8 ; to grønne, springende
løver på delt skjold, 1. felt gult, 2. hvidt. 5) Biskop Niels Clausens delvis
rekonstruerede våben, hvide detaljer på g r ø n t ; skjoldet har vendt mod nr.
6. 6) Helt forsvundet, måske stiftsvåbenet, som jævnligt kombineres med de respektive bispevåbner.
Trappetårnet i sydvesthjørnet har på den øvre del (jfr. fig. 55) en bemaling 1 8 9 ,
der er jævngammel med korsarmens øvrige. På de to øverste »murklodser« ses
en spinkel, tvefarvet ranke i okker og rødbrunt, af samme art som flere andre
steder i domkirken. Det nedre rankeslyng løber ud i en fantasiblomst, tegnet
som vestvæggens tidselværk, og herpå sidder en lille fugl (fig. 224). På trappetårnets nordside over skråfasen til forhøjelsen (jfr. p. 256) ses konturerne af en
nøgen kvinde, måske en sirene 190 , siddende i en blomsterkalk (fig. 225). Det
flagrende hår er gult 1 9 1 , og i højre (forsvundne) hånd holder hun et højt, grønt
glas, dekoreret med hvide og blå ringe 1 9 2 . Blomsterbægerets grønne blade ender i røde spiralspidser, stilken er gul. En dekoration på afsatsens anden side
var for sporadisk bevaret, til at en afdækning kunne foretages 1 9 3 .
Under t r a p p e t å r n e t s affasning findes nærmest vestvæggen et lille parti af en
mandsfigur (jfr. fig. 55) med gult hår og skæg og iført en sort dragt, stående
ved siden af et lille, sort træ med grønt løv (jfr. sydvæggen).
Også sydvæggen har været helt dekoreret 1 9 4 . Tilbage er nu blot vindueslysningens ranke og de to store dronningevåbner på hver side af vinduet. Ranken
(fig. 224), af karakter som vestvæggens, slynger sig op ad en umalet stængel;
bladene er gule indvendig, grønne udvendig, mens afskårne sideskud og småfrugter er ufarvede. Dele af ranken m å t t e rekonstrueres, i toppen er den helt
fornyet 1 9 5 .
I højde med trappehusets øvre k a n t er tværs over sydvæggen malet et gult
og grønt, bølget jordsmon med strittende, gule småtræer bærende grønt løv.
Herunder udfylder to store, symmetriske og kronede våbenskjolde196 murstykkerne til siderne for vinduet (jfr. fig. 55 og 224). Det østre, der tilhører Christine,
kong Hans' dronning, er Sachsens sort-gulstribede skjold med grønmønstret,
skråtstillet kronebånd. Den ovre krone er gul.
Det vestre, delvis rekonstruerede våben tilhører Elisabeth, kong Christiern
II.s dronning. Den heraldisk højre side af skjoldet indeholder de burgundiske
Nederlandes mærker: 1°. Vandret bjælke, hvid [på rødt] 1 9 7 . 2°. Tre gule (guld)
liljer på grønt (nok dekomponeret blåt). 3°. Tre gule (guld) skråbånd på grønt
(dekomponeret blåt). 4°. Opret løve, gul (guld) på sort. Hjerteskjoldet ufuldDanmarks kirker, Å r h u s a m t I

28

426

ÅRHUS DOMKIRKE,

KALKMALERIER

Ole Søndergaard 1923—24

F i g . 224. S ø n d r e k o r s a r m .
dronning Elisabeths våben
transept. Section of south-west
Elizabeth's coat of

P a r t i af s y d v e s t h j ø r n e t m e d r a n k e m a l e r i i s y d v i n d u e t s v e s t r e smig,
på s y d v æ g g e n og r a n k e s l y n g på t r a p p e t å r n e t (p. 425, 430). — South
corner with painted vines in the west splay of the south window, Queen
arms on the south wall and interlacing vines on the stair turret.
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Fig. 225. S ø n d r e k o r s a r m . K v i n d e i b l o m s t , m a l e t på t r a p p e t å r n e t s n o r d s i d e (p. 425). — South
transept. Woman in flower, painted on north side of stair turret.

stændigt bevaret. Den heraldisk venstre side af skjoldet har de spanske mærker: 1° og 4° firdelt, med gult tårn i første felts 1° og 4° og [halvt oprejst løve]
i 2° og 3° (Kastilien). Andet og tredie felt er lodret stribet gult (guld) og hvidt,
og hvert felts heraldisk venstre halvdel er yderligere delt af to diagonaler, i
hvis to hjørner [en ørn på sølvbund] (Aragonien).
På østvæggen fandtes spredte spor af ranker, ornamentfriser og figurmaleri,
der ikke kunne samles til et hele og derfor overkalkedes 1 9 8 . Bedst bevaret var
et ca. 130 cm højt, 150 cm bredt parti ca. 140 cm under vinduet nær sydøsthjørnet. Her sås konturerne af et nøgent par, Adam og Eva? (fig. 227) 1 9 9 ; den
enes skød var dækket af et bladornament og til siden herfor sås et blomsterbæger. Store gule stjerner var malet omkring og hen over figurerne.
S Y D V E S T R E K O R S S K Æ R I N G S P I L L E har på sydsiden en bemaling udført samtidig
med korsarmens malerier. Under en rødbrun-grøn bølgeranke (jfr. fig. 223) med
fantasiblomst, tidselblade, vindrueklase og en spinkel fugl yderst på engren står
et mærkeligt fantasivæsen, en mand med tranehals200 (fig. 226). Den ca. 180 cm
28*
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Fig. 226. S y d v e s t r e korsskæringspilles sydside. » T r a n e h a l s m a n d « (p. 429). — South side of southwest crossing pier. "Man with crane's neck".
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Fig. 227. S ø n d r e k o r s a r m s ø s t v æ g . † K a l k m a l e r i af A d a m og E v a ( ? ) (p. 427). — East wall of south
transept. † M u r a l of Adam and Eve(?).

høje figur med eet træben holder hellebard i højre (forsvundne) hånd og kraftig krumkniv i venstre (jfr. p. 459). På den lange, k r u m m e tranehals sidder
hovedet med skråhue, overskæg og langt, nu opadflagrende, gult hageskæg.
Fra en gren over hans hoved skræpper en skade ned mod ham. Hans vams er
rødbrun med grønne opslag, forneden er den stribet i grønt, rødbrunt og gult.
Maleriet afdækkedes 192 4 201 . Under en skalmuring fandtes den ret medtagne
figur, malet på et løstsiddende kalklag, der dækkede over en rød murstensbemaling. Dårligst bevaret var partiet med en del af halsen og hageskægget (fig.
259), der rekonstrueredes »på grundlag af nogle enkelte, men helt pålidelige
spor« 202 . Denne rekonstruktion er måske diskutabel 2 0 3 , specielt hvis der sammenlignes med de øvrige tranehalsfigurer, hvoraf her i landet kendes endnu
fire 204 , der k n y t t e s sammen af andre fællestræk. Deres eventuelle rolle som afskrækkende vanitas- (forfængeligheds)figurer 2 0 5 , som karikaturer af landsknægte 2 0 6 , eller som led i en politisk satire 2 0 7 lader sig ikke udlede på det forhåndenværende grundlag.
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Fig. 228 229. M i d t s k i b e t . F a n t a s i r o s e t t e r i h v æ l v k a p p e r . 228. I 3. f a g f r a øst, s v d k a p p e n (p. 432).
229. I 2. f a g f r a øst, n o r d k a p p e n (p. 432). — Nave. Artificial rosettes in the severies of the vaulting.
228. In the third bag from east, the south severy. 229. In the second bag from east, the north severy.

Korsarmens vægmalerier må, ifølge våbnerne, dateres 2 0 5 til tiden mellem
dronning Elisabeths kroning 1515 og dronning Christines død 1521 og tillige
til biskop Niels Clausens embedsperiode (til 1520), eller måske til Ove Billes allerførste år. For Niels Clausens medvirken taler det forhold, at bispen synes at
have h a f t en speciel tilknytning til dekorationens hovedfigur, S. Christoffer,
der måske endda har været hans værnehelgen. Et alter (nr. 7, p. 76) i bispens
†(grav)kapel var viet denne helgen, der tillige optræder som hovedfigur på
rygskjoldet på den pragtfulde korkåbe, som bispen skænkede domkirken (jfr.
inventar-afsnit). Hertil kommer, at Århus-breviaret, t r y k t i stiftsstaden 1519,
dels fejrer S. Christoffer med et helt rimofficium og to hymner, dels på en dato
(27. juli), afvigende fra andre kendte (25. juli) 2 0 8 . Disse forhold synes at underbygge den opfattelse, at Niels Clausen har stået for motivvalget til vestvæggen.
Imidlertid kan det ikke udelukkes, at korsarmens udmaling, der er udført i
sammenhæng og af samme værksted, kan være fortsat efter Niels Clausens resignation 1520, og at det har været efterfølgeren Ove Bille — kongens tidligere
kansler og derfor kongehuset nærstående — der har inspireret til udførelsen
af sydvæggens dronningevåbner.
Værkstedet er, som ovenfor nævnt, det, der af Beckett 2 0 5 samles under betegnelsen »Mikaelsmesteren«. Dette har ikke alene stået for arbejdet i søndre
korsarm og på sydvestre og nordvestre korsskæringspiller (p. 427, 458) samt
for den Mikaelsfigur (p. 394), der har givet værkstedet navn, men har tillige leveret arbejder ude omkring i stiftet.
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Fig. 230. M i d t s k i b e t . 2. fag f r a øst, ø s t k a p p e n . Biskop J e n s Iversens v å b e n og i n d s k r i f t f r a 1477
(p. 432). — Nave. Second bay from east, the east severy. Bishop Jens Iversen's coat of arms and inscription from 1477.

HVÆLVDEKORATIONER
(jfr. fig. 110 og 115) har rimeligvis fået den
enkle udsmykning lige efter deres opførelse og i t a k t med færdiggørelsen af hvert
hvælv, ifølge indskrifter fra 1477ff. Arbejdet må være forløbet fra øst mod vest,
hvilket fremgår såvel af ribbernes form (jfr. p. 245f.) som af deres bemaling,
der viser en gradvis tillempning til ribbernes form. Sparremotivet, der passer
godt til den spidsbuede ribbeprofil, afløses efterhånden af stregdekorationen,
der bedre egner sig til den rundede profil 2 0 9 . Også farven skifter, idet den rødbrune-grå i øst suppleres med grønt i vest.
1923 foretog Søndergaard 2 1 0 en afrensning af hvælvene, hvorunder så store
dele af den oprindelige dekoration afdækkedes, at man kunne rekonstruere
den ensartede udsmykning på ribber og gjordbuer. Herved afsløredes, at man
ved opmalingen under restaureringen 1867—69 211 ikke havde taget hensyn til
de oprindelige motiver, våbnerne i kapperne dog undtaget 2 1 2 . Ved istandsætMIDTSKIBETS SEKS STJERNEHVÆLV
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teisen 1898 var denne dekoration gentaget, dog noget varieret. K u n i de færreste tilfælde havde de tidligere restaureringer o m f a t t e t kapperne og de små,
fantasifulde rammer om vandafløbshullerne her (jfr. p. 246).
Gjordbuerne har ensartet, skabloneret firpasmønster (jfr. fig. 114), dog vekslende i farver. Mens buerne mellem 1. og 2. samt 3. og 4. fag fra øst har skiftevis grå og rødbrune firpas, er de øvrige blot kontureret, enten grå skiftende
med rødbrun, eller som mellem de tre vestligste fag med grønne konturer.
Gjordbuen mellem 3. og 4. fag adskilte sig tidligere fra de øvrige ved på de
nedre stykker at veksle mellem gult og gråt 2 1 3 . Skjoldbuen i vest har et krydsmønster i gråt og r ø d b r u n t (jfr. fig. 231). I alle hvælv undtagen det østligste er
gjordbuen på de lodrette sider ledsaget af en ornamentfrise, bestående af krydsende rundbuer med prikker (jfr. fig. 231), rødbrune i 2. og 3. fag samt på 6.
fags vestside, grønne på 5. og 6. fags vestside. 4. fag har til begge verdenshjørner en grøn siksak-bort. — Alle vandrette konsolled er rødbrune.
1. fag fra øst: De ydre ribber i stjernehvælvet og det lille, indre kors har
sparremønster, det indre kryds sparrer med udtrukne spidser (jfr. korsarmene
p. 4 3 4 f f . og korets 4. fag p. 452), alt i rødbrunt og gråt 2 1 4 . I østkappen biskop
Jens Iversen Langes våben 215 (jfr. fig. 110), indridset i hvidtekalken, symmetrisk, med grønne dobbeltkonturer hvorimellem en rødbrun linie; de tre roser
er rødbrune med grønne, mellemfaldende blade. Omkring de to afløbshuller i
nord- og sydkappens vestre svikler ses enkle rammebemalinger i rødbrunt.
2. fag fra øst: Ribbemønstret som i 1. fag. I østkappen har biskop Jens Iversen markeret sin indsats ved anbringelsen af sit våben og indskriften (fig. 230):
»An(n)o d(omi)ni Mcdlxxvii Edificate su(n)t iste testudines prouisione / venerabilis in c(hris)to patris ac d(omi)ni ( . . ) r i Ih(ohann)is ivari ep(iscop)i arusien(sis)« (»i Herrens år 1477 blev disse hvælvinger bygget på foranledning af
den ærværdige fader og herre i Kristus . . . Jens Iversen, biskop i Århus«).
Indskriften 2 1 6 , på nyt pudslag, fornyet 1867ff.; v å b n e t rekonstrueret 2 1 7 .
Midt i nordre kappe et rødbrunt og sort ornament om et rødt, kronet p 2 1 8
(fig. 229). I nordre og søndre kappes fire svikler ses rammedekorationer om
afløbshullerne, i gråt, r ø d b r u n t og grønt; de østre med rektangulære rammer
kronet af pilespidser, de vestre med cirkler og streger.
3. fag fra øst (jfr. fig. 115): K u n sparremønster på stjernens lille, indre kors,
alle øvrige ribber har ca. fem cm brede stregdekorationer på langs ad ribberne,
alt vekslende i gråt og rødbrunt. Midt i østkappen en grå-rødbrun lilje 219 , delvis rekonstrueret efter en tilsvarende på vestfagets østkappe. I nordkappens
to svikler har hvælvhullerne rektangulære indramninger med tern eller krydser.
I søndre kappes østsvikkel en fantasiroset 2 1 9 om afløbshullet (fig. 228) i gråt
og r ø d b r u n t 2 2 0 .
4. fag fra øst (jfr. fig. 115): Alle ribber afstribede gråt-rødbrunt, det indre
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Fig. 231. M i d t s k i b e t . 6. f a g f r a øst, v e s t k a p p e n . V å b e n og f a n e (p. 433). — Nave. Sixth bay from
east, the west severy. Arms and banner.

midtkors dog grønt. I østkappen et Lange-våben219, symmetrisk, med grøn tovstavramme. I nordkappens østre svikkel danner afløbshullet munden på et
grønt og rødt, hornet fantasihoved, der blæser på sækkepibe og trompet (fig.
115). Over dette drôleri kontrasten, et rødligt hjerte, hvori grønne minuskier:
»inri«, med tre grønne nagler og et grønt spyd (nu uden skaft) 2 1 9 . Motivet 2 2 1 er
et vidne om den senmiddelalderlige dyrkelse af Jesu hjerte og blod (jfr. p. 406).
5. fag fra øst: Ribberne grønt afstribede som foregående, blot mangler midtkorset den midterste, grønne stribe. I nordkappens vestre svikkel afdækkede
(og overkalkede) Søndergaard 1922f. et primitivt tegnet krucifiks222. Figuren,
der kun var ufuldstændigt bevaret, manglede størsteparten af hovedet samt
skulder og lændeparti. Det grønne korstræ på a f t r a p p e t fodstykke havde foroven skriftbånd med krydser til markering af bogstaver.
6. fag fra øst (fig. 231): Ribberne afstribede som 5. fag. I østkappen en lilje i
grønt og rødbrunt som i 3. fags østkappe. På nordkappen en primitiv fremstilling af fablen om ræven og storken, den grå fugl kigger bagud efter den
strithalede ræv 2 1 9 (jfr. fabelfremstillinger 2 2 3 i sdr. og ndr. korsarm p. 436, 445).
I vestkappen et symmetrisk våben (fig. 231), sortkontureret med grøn bund, og
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i skjoldet, muligvis gennemstukket dette, en blegrød korsstav og lige ved siden
heraf en fane med røde vimpler, hvoraf enkelte vender den hvide bagside
frem. Den hvide flagdug er delt i fire striber, adskilt af gule linier, hver med
tre røde kugler.
Østkappen har fået en sekundær bemaling, idet der tværs over den førnævnte
lilje, på et kalklag, med en enkel, rød kontur er aftegnet et asymmetrisk skjold
med lansehul. I skjoldets øvre part, delt i to felter, ses to ens, røde bomærker 2 2 4 .
S Ø N D R E K O R S A R M S F I R E K R Y D S H V Æ L V (fig. 232) har uensartet gjordbue- og ribbebemaling. E f t e r våbnerne i kapperne at dømme må udsmykningen være foregået fra nord mod syd, begyndt i Jens Iversens tid og afsluttet i Ejler Madsens,
måske sideordnet med udsmykningen af korsskæringsfaget. De anvendte farver 2 2 5 motiverer måske en formodning om, at dekorationen af søndre sideskib
er fulgt efter hovedskibets.
Allerede 1863 synes Zeuthen efter prøveafdækninger at have h a f t rede på
hovedtræk i gjordbue- og ribbedekorationen, hvorefter den senere opmaling er
foretaget 2 2 6 . Også kappeudsmykningen er blevet afdækket under denne første
opmaling 2 2 7 ; genrestaureret 1923 under Søndergaard 2 2 8 .
Af gjordbuerne (jfr. fig. 232-234) har den 1. fra nord det fra midtskibet kendte
firpasmønster i skiftevis rødbrun og grå farve, 2. bue skaktavl i hvidt og rødb r u n t som på sideskibenes gjordbuer (p. 457). Den sydligste gjordbues dekoration svarer til korsskæringsfagets gjordbuer og til kappeornamentikken i søndre
korsarms nordfag (jfr. ndf.). En 8-talsslynget ranke i grønt med sorte konturer
udgår fra et rødt, kronet minuskel-g(?) nederst i vest 2 2 9 ; i hvert slyng er der
et blad eller en blomst i rødbrunt, grønt og gult. Midt på buens vestre del ses
Marias initial over et lille skriftbånd, en brunkronet, grøn minuskel: m, gennem hvis stave en brun pil er flettet 2 1 9 (jfr. korsskæringsfagets vestre gjordbue p. 438).
De ensprofilerede ribber, spidse, men retkantede på det inderste stykke, har
i de to nordligste fag et sparremønster med udtrukne spidser (som i midtskibets to østligste fag p. 432, nordre korsarms p. 442 og i korets 4. fag p. 452),
i gråt, hvidt og rødbrunt. 3. fag fra nord 2 3 0 har grønne streger på ribbernes
yderste stykke, r ø d b r u n t og grønt på hele undersiden af det inderste stykke,
svarende til midtskibets vestligste fag p. 433 og koromgangen p. 453. 4. fags
ribbedekoration er korte sparrer alene i rødt.
1. fag fra nord (jfr. fig. 232): I nordkappen biskop Jens Iversen Langes
hjelmede våben231 med rankeudløbere, hvorpå trompetblæsende mænd, svarende til dekorationen i nordkappen i nordre korsarms 4. fag p. 444 og i korsskæringsfagets nord- og sydkapper p. 441. Megen gul farve er anvendt i dette
hvælv 2 3 2 , således på hjelm og hjelmklæde, i rankerne ligesom på mændenes
dragter. På hjelmklæde, sko og huer er tillige brugt rødt og grønt.
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Fig. 232. S ø n d r e k o r s a r m . U d s n i t af de de t r e nordligste h v æ l v f a g , set f r a syd (p. 434 -436). —
South transept. Section of the three north bays, seen from south.
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Fig. 233. S ø n d r e k o r s a r m . 3 . f a g f r a n o r d , n o r d k a p p e n . T o scener f r a f a b l e n o m r æ v e n o g gæssene
(p. 436). — South transept. Third buy from north, the north severy. Two scenes from the fable of the
fox and the geese.

I sydkappen to affronterede, nok en del forvanskede, dyr adskilt af vase rned
fantasiblomst 2 3 3 (fig. 261). Til den ene side en gul løve med rødt i m a n k e n ;
det andet dyr er ubestemmeligt (en hest?), med røde øren, brun manke, grønt
halsbånd samt rød og grøn hale bundet op i en knude som på enhjørningerne
i 3. fag 2 3 4 . Dyret holder med den ene fod på et grønrødt blad, en lysrød fjerdusk ses foran. Vasen, med rødbrunt, grønt og gult i blomsten, som korsskæringsfagets.
2. fag fra nord (jfr. fig. 232): 1 nordkappen stiftsvåbnet, et gult skjold 2 3 5 i
rød og grøn r a m m e og med sorte konturer. Korsfanens tre vimpler er gul,
grøn og rød (jfr. fanen i midtskibets vestfag fig. 231).
I sydkappen biskop Ejler Madsen Bølles rekonstruerede våben236 omtrent
som det i nordre korsarms 4. fag (p. 445). Skjoldet har grå bund for de hvide
og grønne bølgelinier, hjelmen er gul med grønne vinger (hvorimellem to røde
fjer) som hjelmtegn, og hjelmklædet gult, r ø d b r u n t og grønt.
3. fag fra nord (fig. 233): I nordkappen ses motiver fra den populære fabel
om ræven, der hænges af gæssene og en ræv, der forfølges af hunde 2 3 7 .
I sydkappen to affronterede enhjørninger 2 3 8 adskilt af fantasiblomst 2 3 9 (fig.
234); den ene gul, den anden mørkebrun, blomsten grøn og rødbrun.
4. fag fra nord: Ingen kappedekorationer bevaret, men ved restaureringen
1923 240 fandtes toppen af en fantasiblomst samt rosetblade i grønt, gult og
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Fig. 234. S ø n d r e k o r s a r m . 3. f a g f r a n o r d , s y d k a p p e n . To e n h j ø r n i n g e r (p. 436). — South transept.
Third bay from north, the south severy. Two unicorns.

rødbrunt, i udførelse som i 1. fags sydkappe og de to kapper i nordre korsarms
4. fag fra nord (p. 444).
K O R S S K Æ R I N G S F A G E T S S T J E R N E H V Æ L V (fig. 235) har samme ribbeform som
midtskibets to østligste fag og korets vestligste og dekorationer af tilsvarende art
(jfr. p. 432). Udsmykningen er ifølge årstallet 1480 påbegyndt under biskop
Jens Iversen og efter våbnerne at dømme afsluttet under efterfølgeren Ejler
Madsen (1482—90) for senere under Niels Clausen (1490—1520) at blive »moderniseret«.
Allerede 1862 foretog Zeuthen en prøveafdækning, hvorved østkappens ældste Dommedagskristus afsløredes 2 4 1 (jfr. ndf.). Søndergaards restaurering 1921—
23 2 4 2 vanskeliggjordes af den tidligere, unøjagtige opmaling 2 4 3 . Konturerne
stod efter afdækningen ret svage, men figurernes afgrænsning var dog markeret
ved den oprindelige farvepålægning. Flere detaljer var helt forsvundne, men
rekonstrueredes efter tidligere opmaling. Hovedfarverne er grønt, rødt 2 4 4 og
lidt gult; den røde farve spiller ifølge restaurator mange steder over i en dodenkopagtig tone, der k u n n e tyde på en senere overmaling.
Gjordbuernes rankebemaling k n y t t e r sig nøje til dekorationerne i fagets nordog sydkappe, til søndre korsarms sydligste gjordbue (p. 434) samt til kappeudsmykningerne i søndre korsarm (p. 434 ff.) og nordre korsarms 4. fag (p. 445).
Østre gjordbue har nederst lige over pilleprofilet både i syd og nord en mands-
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figur 2 4 5 med et knækket skriftbånd i rødbrunt og grønt, det nordre med rester
af minuskier. Den nordre figur er kun dårligt bevaret, den søndre figur 2 4 6 (fig.
262) er iført rødbrun vams med grønne kanter og bælte og har røde hoser med
grøn stribe og grønne snabelsko 2 4 7 .
Den vestre gjordbues rankeornamentik er rigere og fyldigere i nordre del end
i søndre, hvor ranken tillige er helt rødmalet. Forneden i nord udgår ranken
fra munden af et rødbrunt, springende dyr 2 1 9 (sml. dyret i nordre korsarm (p.
443)). Under dyret en grønmalet, rødt-hvidt kontureret minuskel: p med forkortelsesstreg over (jfr. rosetten i midtskibet, p. 432). Mod buens issepunkt
løber ranken ud i en blomsterstilk (jfr. fig. 240), hvorpå en lille, rødklædt mand
med grønne sko, men uden hoved rider (jfr. søndre korsarms nordligste fag p.
434). H a n støtter sig til en stilk, hvis bæger omslutter et Maria-initial, et grønkronet, rødt minuskel-m (jfr. søndre korsarm p. 434 og østre kappe ndf.); til
rankens anden side løber en kvist og et bånd ud i et rødt minuskel-n. — På
gjordbuernes kanter er der malet mursten (jfr. fig. 240) i samme lyse, røde
farve som i nordre korsarm 2 4 8 og med hvide fuger.
Ribberne, der sikkert er den del af hvælvet, der først er blevet dekoreret,
har lange sparrer på diagonalribberne, i øvrigt korte, alle malet med rødgult,
gråt og hvidt 2 4 9 . Mellemrummet mellem ribberne er smykket med Lange-slægtens roser, røde, med grønne blade (jfr. bølgeranken på hvælvets nordkappe
p. 441) 250 . Til denne første bemaling horer antagelig også den siksakprydede
ramme i rødt og gråt (jfr. fig. 240) omkring de to store, runde hvælvhuller, der
muligvis har h a f t en liturgisk funktion (jfr. p. 255).
Østkappen har den mest komplicerede udsmykningshistorie. Midt i kappen
en Dommedagskristus, nymalet 1923, der har afløst tre ældre figurmalerier; i
syd ses et Bølle-våben og i vest årstallet 1480 over stiftsvåbnet; nederst i
sviklen sammenflettede minuskier: m og p.
I den ældste hvælvudsmykning, udført under Jens Iversen, har Dommedagskristus (fig. 236) indtaget den centrale plads, lige over gjordbuen, men noget
t r y k k e t af hvælvhullet ovenover. Figuren har h a f t en ret kraftig overkrop i
forhold til underkroppen, hvis nøgne, sidestillede ben er synlige over knæene,
fordi den grønne kappe falder lige ned til hver side herfor. Også den lille jordkugle er grøn. Hænderne holdtes oprakt foran brystet, med tydelige naglegab.
Ansigtet var malet i trekvartprofil med grove, næsten karikerede træk (stor,
skæv næse), beslægtet med figurerne i nordre korsarms 4. fag (fig. 244). Omkring
hovedet en korsglorie og fra munden sværd og lilje, den sidste med en grøn
fantasiblomst af samme art som i det ovenfor omtalte og i enhjørningsmotivet
fig. 234. Den hesteskoformede regnbue var grøn, rød og hvid.
Ved restaureringen 1923 251 fandtes imidlertid endnu et figurmaleri (jfr. fig.
436) liggende lige oven på det oprindelige, uden mellemliggende hvidtelag. Det

HVÆLV,

KORSSKÆRINGEN

439

Fig. 235. K o r s s k æ r i n g e n s h v æ l v f a g (syd o p a d ) (p. 437). — Vaulting bays of crossing (south upwards).

er rimeligvis udført forholdsvis kort tid efter det første, enten i biskop Bølles
tid eller måske snarere under Niels Clausen, da denne ændrede og supplerede
udsmykningen i korpolygon og kor og tilføjede sit eget våben i korsskæringsfagets vestre kappe (jfr. ndf.). — Omkring Kristi glorie og delvis ragende ind
over hvælvhullets k a n t afdækkedes en større glorie. Til heraldisk højre for figuren fandtes et Kristushoved 2 5 2 , i vandret stilling, med tornekrone og glorie.
Nederst ved figurens fod sås et folderigt gevandt og ved figurens anden side et
stort, skråtstillet kors (holdt af?) en engel, hvoraf hovedet og den ene vinge,
i grønt og okker, skelnedes. Her er sandsynligvis tale om en pietà-fremstilling
mere end om en »nådestol« med liggende Kristus 2 5 3 .
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Fig. 236. K o r s s k æ r i n g e n s h v æ l v f a g . O s t k a p p e n , u n d e r a f d æ k n i n g e n . R e s t e r af de to æ l d s t e scener
ses: K r i s t u s som v e r d e n s d o m m e r og p i e t à ( ? ) (p. 438). — Vaulting bays of crossing. The east severy,
during the time of stripping. Remains of the two oldest scenes show: Christ as Judge of the World and
Pietà(?).

E f t e r Zeuthens prøveafdækning 1862 254 , der øjensynligt har fjernet det meste af den formodede pietà, fremkom den oprindelige, »rå« Dommedagskristus,
som Søndergaard og Mogens Clemmensen beskrev den 2 5 5 (efter anden afdækning), i hvert fald erstattedes den, i samråd med Nationalmuseet, af en nymalet Kristus med udbredte arme 2 5 6 .
Rimeligvis samtidig med den første dommedagsfremstilling er i nordre svikkel malet årstallet 1480 med kraftigt optrukne minuskier 2 5 7 . Herunder ses det
h å r d t restaurerede stiftsvåben. Korslammet, der ser bagud, har korsglorie i
modsætning til domkirkens øvrige stiftsvåbner. Fanen har grå og røde vimpler.
Nederst i samme svikkel tre røde minuskel-stave (et m?), hvorigennem der på
tværs er flettet et grønt p (jfr. søndre korsarm p. 438).
I søndre svikkel ses et hjelmet Bølle-våben258, rimeligvis udført da bispen,
Ejler Madsen, fortsatte bemalingen efter Jens Iversens død 1482. Det synes
noget forvansket af (måske tidlige) opmalinger 2 5 9 .
I nordkappen ses stiftsvåbnet 2 1 9 (fig. 239) holdt af to engle og med kraftige
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Fig. 237—238. K o r e t . N æ s t ø s t l i g s t e g j o r d b u e , n o r d r e del. V r æ n g e h o v e d . 237. U n d e r a f d æ k n i n g e n .
238. E f t e r r e s t a u r e r i n g e n (p. 446). — Chancel. Reinforcing rib second from east, north part. Grimacing
face. During the time of stripping and after restoration.

rankeudløbere svarende til gjordbuernes, forneden udgående fra nu deformerede dyregab (jfr. søndre kappe). Lige over buen løber en spinkel, grøn ranke
med Lange-roser (jfr. p. 438). Det rødrandede skjold har, på grøn bund, et
hvidt lam med rød og hvid korsfane. De glorificerede engle, der sidder til livet
i skybræmmer (eller blomsterkalke?) har hvide dragter med gul skygning og
grønne ærmeopslag; vingerne er grønne og gule. Den ene har endda rødgult
hår og skæg 2 6 0 . Figurerne er kraftigt optrukne både i farve og konturer.
I sydkappen står en velsignende biskop med stav på en bølgeranke (som
ovennævnte), der udgår fra et dyregab. Figuren er rekonstrueret efter forrige
opmaling 2 6 1 ; grønne og røde farver.
I vestkappen knæler domkirkens værnehelgen, pave Clemens (fig. 240), med
rød-grøn-gul tiara, stav med enkelt kors(!) og rekonstrueret anker, nok delvis
forvansket ved restaureringen. Ansigtet havde tidligere rød kindplet og rødt i
brynene; kjortelen grøn, kappen rød.
På hver side af paven er senere, i Niels Clausens funktionsperiode, malet to
våbner, mod syd bispens med rester af hjelmklædet (jfr. fig. 240), mod nord
Present-våbnet, hans mødrene, nu uden hjelmklæde. Farverne i Niels Clausens skjold er: hvide detaljer på sort bund, rød og hvid kant, grønt og violetrødt klæde, Present-våbnet har røde bjælker på gul bund og sølv eller grå
D a n m a r k s kirker, Århus a m t I
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Fig. 239. K o r s s k æ r i n g e n s h v æ l v f a g . N o r d k a p p e n . S t i f t s v å b n e t (p. 440). — Vaulting buys of crossing.
The north severy. The coat of arms of the diocese.

kugler på gul bund. Våbnerne antagelig opmalet endnu i renæssancetiden 2 6 2 .
N O R D R E K O R S A R M S F I R E K R Y D S H V Æ L V (jfr. fig. 124) er udsmykket under eet,
antagelig samtidig med hvælvslagningen (jfr. p. 255), ifølge indskrift fra 1487 under biskop Ejler Madsen Bølle, hvis våben også er afmalet her. Arbejdet synes
begyndt i faget nærmest korsskæringen og fortsat mod nord.
Istandsættelsen 1867—69 263 har tilsyneladende her været varsommere end
ellers, men under Søndergaards restaurering 2 6 4 afdækkedes flere malerier. De
geometriske ornamenter er udført på grundlag af dybe indridsninger, der ikke
er anvendt ved de friere tegninger. Farverne er gråt, grønt og rødbrunt, sidstnævnte en lysere, mere gulagtig brændt lysokker end midtskibets, samt lidt gult.
Gjordbuerne har firpasmønster i vekslende farver som i midtskibet. På de to
nordligste buer er firpasset farveudfyldt, den første gråt vekslende med rødt,
den anden rødt med grønt. I tredie gjordbue fra nord er firpasset kontureret
skiftevis med rødt og gråt. Langs nordsiden af 2. gjordbue løber den fra midtskibet kendte frise med krydsende rundbuer i gråt og rødt med prikker.
De spidse ribber, retkantede på det inderste stykke, har overalt et sparremønster med u d t r u k n e spidser (jfr. p. 434) i gråt, rødbrunt og hvidt.
1. fag fra nord: I nordkappens østlige del en geometrisk bladroset 2 1 9 i grønt,
sammensat af småblade, der tilsammen danner syv mindre rosetter, alt omgivet af sekstunget ramme 2 6 5 . I kappens vestlige del ses resterne af en 1923 frem-
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Fig. 240. K o r s s k æ r i n g e n s h v æ l v f a g . V e s t k a p p e n . Biskop Niels Clausens v å b e n og d o m k i r k e n s
v æ r n e h e l g e n S. Clemens (p. 441). — Vaulting bays of crossing. The west severy. Bishop Niels Clausen's coat of arms and St. Clement, the patron saint of the cathedral.

draget, nu næsten ukendelig hjort, hvis ene finttegnede bagben forbinder sig
med en grøn ranke med småfrugter og druer 2 6 6 . I vestkappens nordsvikkel et
rødt firpas om afløbshullet.
2. fag fra nord: I vestkappens nordsvikkel samme ornament om afløbshullet
som i 1. fag, overkalket er derimod en tilsluttende stregbuket med mange grå
og røde blomsterklaser, der afdækkedes 1923 266 . I østkappens nordsvikkel er
afløbshullet indrammet af seks røde spydblade med prikker (jfr. midtskibets
2. fag, nordkappen, p. 432).
Danmarks kirker, Århus amt
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Fig. 241. N o r d r e k o r s a r m . U d s n i t a f d e t o m i d t e r s t e h v æ l v f a g , m e d biskop E j l e r Madsens i n d s k r i f t
1487 i 3. f a g s n o r d k a p p e (p. 444). — North transept. Section of the two middle vaulting bags with
bishop Ejler Madsen's inscription 14S7 in the north severy of the third bag.

3. fag fra nord (jfr. fig. 124): 1487. I nordkappen lige over gjordbuen er malet den betydningsfulde indskrift267 (fig. 241), der dannes af to hexameterpar:
»Post natalicia(m) 2 6 8 cristi de uirgine pura Med an(n)o septem cu(m) bis quadraginta / Progenie clarus Eylerus ep(iscop)us 2 6 8 ar(usiensi)s 268 hoc opus expleuit du(m) pestis maxi(m)a seuit« (»efter Kristi fødsel af den rene jomfru
1400 år og syv tilligemed to gange fyrre fuldendte den berømte Ejler biskop af
Århus dette værk, da den voldsomme pest rasede«). I de sorte minuskier er der
røde og grønne initialer, pyntebogstaver inde i teksten og bladskilletegn. Over
indskriften, der blev afdækket før 1867 269 , en kolbeblomst i grønt og rødbrunt.
1947—48 opmaledes indskriften, der indeholder fejl og unøjagtigheder.
I øst- og vestkappens nordre svikler ses vrængemasker omkring afløbshullet,
i øst en sorttegnet djævlemaske med horn og åbentstående mund, i vest et
skægget mandshoved med dyreøren og grønkantet, rødpuldet hue, der ender i
lang snip med dragehoved. Midt i kappen en stor, geometrisk figur i grønt,
gråt og rødbrunt, bestående af et midthjul, hvis omkreds skæres af seks småcirkler, der atter forbindes af vinkelspidser (fig. 242). Herfra vokser småblade
og to større blomster 2 7 0 .
4. fag fra nord: I nordkappen (fig. 244) en stor fantasiblomst 2 7 1 (som i søndre
korsarms nordligste fag) i rødt, grønt, sort og gult 2 7 2 ; den flankeres af skråtstillede skjolde og halvfigurer af unge, spidsnæsede mænd i gule og hvide kof-
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Fig. 242. N o r d r e k o r s a r m . 3. f a g f r a n o r d , v e s t k a p p e n . G e o m e t r i s k figur og v r æ n g e m a s k e (p. 444).
— North transept. Third bay from north, the west severy. Geometrical figure and grimacing mask.

ter, der mod gjordbuen afsluttes af skyer. På hovedet har de højpuldede, rødbrune h a t t e som S. Antonius (p. 412). Skjoldene har på gul bund en sort minuskel: den vestre et »n«, den østre et »u« eller »v«273. I samme kappes vestre
svikkel en rest af dekorationen om et afløbshul, et firpasmotiv 2 7 4 .
Midt i østkappen en lille, rød ræv med en gås slynget op over ryggen 2 7 5
(sml. p. 433 og 436). I kappens søndre svikkel er omkring afløbshullet et firpasmotiv kronet af syv stilkede blomster med trefligede blade, skiftevis med
grå konturer og rød udfyldning 2 7 6 .
I sydkappen (fig. 243) biskop Ejler Madsen Bølles våben flankeret af to rovfugle med skriftbånd i næbbet 2 7 7 . Skjoldene har hvide og grønne bølgelinier
på sort bund, hjelmen er gul med grønne ørnevinger som hjelmtegn. Det flagrende hjelmklæde er nærmest hjelmen samlet med et firbladprydet bånd. De
rødbrune fugle (Bølle-våbnets ørne?), med grønt bånd om halsen, holder
skriftbånd med galt opmalede minuskier, hvoraf brudstykker af plattyske indskrifter (valgsprog?) kan læses efter restaureringsfotografier: 1) »myt nodt
schaltt wesen mylve(?) der v y . . . . . « , 2 ) » . . . y n . . de jeder(?) nahen(?) groten armod«. Hele ornamentet var afdækket tidligere.
29a*
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Hvælvet over nordre korsarms galleri (jfr. p. 256) har en ribbebemaling svarende til hvælvene ovenover, et sparremønster med udtrukne spidser i gråt,
hvidt og rødbrunt. I nordkappen og bredende sig ned på væggen herunder ses
et rekonstrueret Bølle-våben, i grønne og orange farver 2 7 8 .
K O R O G - P O L Y G O N H V Æ L V (fig. 134—135). De lire stjernehvælv i koret og korpolygonens halve stjernehvælv er, at dømme efter både ribbernes form (jfr. p.
274) og den anvendte dekorations art og forløb, udført som sidste led i domkirkens store hvælvslagningsproces, men rimeligvis delvis samtidig med udsmykningen af nordre korsarm.
Hvælvslagningen og den dermed formodentlig umiddelbart efterfølgende dekorering synes her at være foregået fra vest mod øst, men i forskellige etaper
(jfr. nedenfor). Biskop Jens Iversens storstilede udvidelsesprojekt må være afsluttet med østhvælvet, hvor hans †våben anbragtes, kort før opstillingen 1479
af den af ham skænkede altertavle (jfr. inventar-afsnit). Gjordbue- og ribbedekoration synes først at være afsluttet under efterfølgeren, Ejler Madsen Bølle.
Anbringelsen af dennes våben i korets østligste fag sammen med bl.a. kongens
indicerer, at denne del er udført omkring 1482, og altså før bispen lod male
sin »afslutningsindskrift« i nordre korsarm (p. 444).
Denne enkle udsmykning af korets hvælv og specielt polygonen blev i 1500tallets begyndelse beriget af biskop Niels Clausen, der tillige placerede sit våben i korets næstvestligste fag (jfr. nedenfor) og lod foretage flere ændringer,
bl.a. i korsskæringsfaget (p. 441).
Århus' sidste katolske biskop, Ove Bille, indskrænkede sig til at anbringe
sit våben på hvælvet i vestligste korfag.
De første restaureringer af korets kalkmalerier havde nærmest k a r a k t e r af
nymalinger med en ranke- og bladornamentik, der hvilede på enkelte blottede
elementer i østafsnittet, som så blot kopieredes vestover 2 7 9 . Over gjordbuen
mellem 1. og 2. fag maledes restaureringsårstallene 1867—1871 (fig. 176). Maler N. C. Nielsens nu overkalkede navn på arkaden mellem østre korfag og
nordre koromgang vidnede om opfriskningen 1897 280 . »RENOV. 1924« på østligste gjordbue markerer Ole Søndergaards restaurering, ved hvilken der afdækkedes ganske andre motiver end de hidtil opmalede.
Korets tre gjordbuer bærer en ensartet rankeornamentik, hvor ensfarvede
grå og rødbrune ranker slynger sig i ottetalsform med sideskud i grønt-sort,
sort-rødbrunt eller grønt-rødbrunt. Den næstøstligste gjordbues slyng indkredser varierende kolbeblomster samt enkelte dyr og bogstaver, men store dele er
rekonstruktion 2 8 1 efter den bedre bevarede nordside. Nederst i syd fandtes et
velbevaret mandshoved 2 8 2 (fig. 237—238) med gule og sorte konturer og detaljer,
den skæve vrængemund dog med grønt, pupillerne med en rød prik; ved opmalingen har en krave nærmest antaget form af dyrepoter!
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Ole Søndergaard 1923

Fig. 243—244. N o r d r e k o r s a r m . 4 . f a g f r a n o r d ; u n d e r r e s t a u r e r i n g e n . 243. S y d k a p p e n . Biskop
E j l e r M a d s e n s v å b e n . 244. N o r d k a p p e n . M æ n d m e d b o g s t a v s k j o l d e o g f a n t a s i b l o m s t (p. 444f.).
North transept. Fourth bay from north; during restoration. 243. The south severy. Bishop Ejler Madsen's coat of arms. 244. The north severy. Men with lettered shields and artificial flower.
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Fig. 245. N o r d r e sideskib. 3. f a g f r a øst, s y d k a p p e n . Helgenfigur i b l o m s t e r k a l k (p. 459). — North
aisle. Third bay from east, the south severy. Figure of a saint in the calyx of a flower.

Af gjordbuens nordre del 2 1 9 var de seks øvre krumninger med blomster bevaret (fig. 246). Lige under buetoppen er med gråsorte majuskler malet »PH«
(jfr. korets østfag). I rankeslyngene herunder veksler gulbrune figurer med
blomster: øverst en hare med skriftbånd hvorpå minusklerne »pax no[bis]«
(fred med os); dernæst en gris på hvis skriftbånd »ave maria« og på hver side
af den majusklerne »P G« og nederst en vildmand 2 8 3 , hvis løftede hånd er forsvundet sammen med skriftbåndet. Resten herunder er nymaling.
På næstøstligste gjordbue, lige over pilleprofilen i nord, er malet en mand
(nu uden hoved) gående i et let bakket terræn; under højre arm noget der figner en stige. K u n svage farvespor og konturer i lys-rødt var bevaret 2 8 4 . På
buens sydside sidder en lille, langhalset fugl, grøn og med rødt næb. Dens tilstedeværelse har antagelig inspireret arkitekt Walther 2 8 5 til at foreslå anbringelsen af flere »christelige Symboler« her, men man har nøjedes med en hane,
der senere fjernedes.
Korpolygon og 1. korfag fra øst (fig. 135). Ribberne er dekoreret med fire forskellige motiver, i polygonen i farverne dodenkop, lyst rødbrunt og gråt, i
korfaget tillige i grønt og gult. Hovedparten bærer varierende ranker, på korfagets diagonalribber er dog malet rode småblomster 2 8 6 på det inderste, retkantede stykke; et tidselmønster ses på polygonens gjordbueribber og de to
diagonalribber. Ifølge restaurator 2 8 7 var enkelte partier velbevaret, men størsteparten, især på nedre halvdel, m å t t e fornys.

449
HVÆLV,

KORET

Eig. 246. K o r e t . P a r t i af n æ s t ø s t l i g s t e g j o r d b u e m e d t i l s t ø d e n d e r i b b e r , n o r d r e del. R a n k e r og
figurer (p. 448). — Chancel. Part of reinforcing rib second from east with adjoining ribs, north part.
Vines and figures.

I korpolygonens tre kapper ses Kristus som verdensdommer mellem menneskenes forbedere, Maria og Johannes, fra 1500—1525.
Figurerne er lige høje; i øst sidder verdensdommeren (2,23 m høj) på regnbuen (rødbrun-gul-grøn) med fødderne på jordkuglen, der er fejlrestaureret lirdelt i stedet for tredelt. De oprakte arme 2 8 8 fremviser de blødende naglegab;
også fra sidevunden vælder blodet frem. Kroppen er gulbrun, hår og skæg rødgult. Den gule kappe er grønmønstret med gråsort inderside; sværd og lilje
stikker frem bag den gule glorieskive. I den stærkt ødelagte hvælvkappe iagt-
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Fig. 247. K o r p o l y g o n e n s n o r d k a p p e . Maria som m e n n e s k e n e s f o r b e d e r (p. 450). — North severy
of polygon of chancel. Mary interceding for humanity.

toges under restaureringen 2 8 9 ved Kristi fødder tre cirkler, vistnok med fem
blade i hver cirkel (fig. 260), der må tolkes som bisp Jens Iversen Langes våben,
der her m å t t e have en naturlig plads i kirkens hovedakse for at markere hvælvenes og deres maleriers ophavsmand (jfr. p. 446).
Store murreparationer 2 9 0 og nyere overkalkninger har ødelagt scenerne under regnbuen; her sås til venstre en engel med gule vinger og en nøgen sjæl i
hver hånd (fig. 263). Til højre de fordømte, djævle og døde, der står op af graven.
I nordre kappe knæler den plumpe, 2,3 m høje Maria (fig. 247), der viser
sønnen det bryst, der har næret ham. H u n er iført en gul kjole og rødviolet
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Fig. 248. K o r p o l y g o n e n s s y d k a p p e . J o h a n n e s som m e n n e s k e n e s f o r b e d e r (p. 451). — South severy
of polygon of chancel. John interceding for humanity.

kappe, hvorover hendes lange, mørke hår ligger som en bræmme; ansigtsfarven
er rødgul. Glorien er hvid inderst, men tonet i stedse stærkere gult udefter. En
lille, nøgen sjæl klynger sig til hendes kappe. Bag hende modtager S. Peter i
himmeriges rødbrune port en sjæl.
I søndre kappe beder Johannes Døberen (fig. 248) for menneskeheden (knæ
og højre fod nymalet). H a n bærer mørkegul kjortel og mørkviolet kappe; håret er mørkt gulbrunt, glorien som Marias. Under ham ses et fragment af helvedesgabet.
Alle figurerne fandtes ved afdækningen 1924 i temmelig dårlig stand 2 9 1 . De

452

ÅRHUS DOMKIRKE,

KALKMALERIER

gennemgik en hård restaurering og er senere blevet yderligere forringet og deformeret ved nærgående nykalkninger og reparationer.
I korfagets nordkappe (jfr. fig. 135) er lige over arkaden malet Jens Iversen
Langes hjelmede våben og ved siden heraf stiftsvåbnet292. I sydkappen pranger
det danske rigsvåben i den udformning 2 9 3 , det havde under kongerne Christiern
I. 2 9 4 og l i a n s ; farverne er gule detaljer på hvid bund eller omvendt, Norges
love dog på rod bund, ligesom dannebrogskorset er rødt-hvidt 2 9 5 . Under
rigsvåbnet de gråmalede versaler »PH<<296 (jfr. p. 448) mellem våbner (fig.
254) for Bolle (biskop Ejler Madsen) og Rosenkrantz 2 9 7 , begge med uheraldiske
farver 2 9 8 .
2. jag fra øst (jfr. fig. 134). Ribberne er smykket med de samme bladranker
som i 1. fag, i rødbrunt, sort eller grønt, småblomsterne på det inderste kryds
er her dodenkopfarvede. I de tre hjørner har nogle af ribberne forneden over
vederlaget en bemaling med tværbånd eller korte sparrer. I hvælvtoppen en
stor roset 2 9 9 (jfr. 3. fag), hvis seks blade er malet hen over ribberne. Dens sorttegnede konturer ledsages af en grøn stribe, mens skygningen og støvdragerne
er dodenkopfarvede og striberne midt på ribberne grønne.
3. fag fra øst (jfr. fig. 134). Ribberne 3 0 0 har bladranker som foregående fag i
sort og rødbrunt, men på de to ostre diagonalribber er anvendt korte sparrer
ligesom i 4. fag; i sydvesthjørnet tillige de små t v æ r b å n d . En stor roset (fig.
252) omtrent som foregående pryder hvælvtoppen; dodenkopfarvet midtstjerne
og gule striber.
I østkappen ses stiftsvåbnet og Present-våbnet301 (jfr. fig. 252). Kraftige, rode
blodstænk falder fra lammets bryst ned i den hvide kalk 3 0 2 . L a m m e t (og lidt
af skjoldet) synes ifølge restaurator at være malet på oprindeligt hvidtelag 3 0 3
og samtidig med de ældste hvælvdekorationer, men derefter senere opmalet,
måske o. 1520 samtidig med udførelsen af Present-våbnet 3 0 4 og 4. fags Billevåben (jfr. nedenfor).
4. fag fra øst (jfr. fig. 134). Dette hvælvfag, d e r v e d sin spidse ribbeprofil klart
skiller sig ud fra korets øvrige fag (der har retkantede ribber i toppen), svarer
i langt højere grad til midtskibets østligste fag (og korsskæringsfaget). Også
bemalingen er overensstemmende med disse fag, hvilket indicerer en sammenhæng i opmuring og dekoration og antyder, at hvælvslagningen af koret er begyndt i vest. Ribberne er malet med korte sparrer i rødbrunt og sort, dog har
diagonalribberne sparrer med udtrukne spidser.
I østkappen to våbner, biskop Ove Billes (1520—36) fædrene og modrene
(jfr. p. 378 og urskive, i inventar-afsnittet), af samme form og omtrentlig alder
som 3. fags 3 0 5 (jfr. p. 452). Våbnerne synes at have h a f t de rette heraldiske
farver, Billes rød-hvide og Gyldenstjernes bleggule stjerne på grøn (nok dekomponeret blå) bund.
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Fig. 249. K o r e t s t r e v e s t l i g s t e f a g (ost o p a d ) (p. 452). — Three bays in the chancel furthest to the west
(east
upwards).

har en ensartet, enkel bemaling
(fig. 189, 250 f.), rimeligvis stammende fra samme tid og antagelig samhørende
med den tilsvarende dekoration i midtskibets vestligste fag (p. 433). I de syv af
fagene er ribbernes konturer markeret af linier i grønt, sort og rødokker. I hvælvtoppen ses en spidsbladet roset af lidt varierende form og farve. Søndre koromgangs tredie fag fra øst (fig. 251) adskiller sig en smule fra de øvrige; de
fire korte ribber er helt grønmalede, rosetten sort og grøn. Her findes tillige
rødbrun rammeudsmykning om afløbshullerne i sydøstre og -vestre svikkel.
K O R O M G A N G E N S TO G A N G E F I R E H V Æ L V F A G
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L. L. 1967

Fig. 250. N o r d r e k o r o m g a n g s østligste h v æ l v f a g . 1 ø s t k a p p e n b i s k o p E j l e r M a d s e n s v å b e n (p. 454),
— Extreme east vaulting bag of north ambulatory. In the east severy bishop Ejler Madsen's coat of arms

En stregindramning ses endvidere i 4. fags nordostre svikkel. — Gjordbuerne
er udekorerede 3 0 6 .
I nordre koromgangs østligste fag (fig. 250) ses i østkappen et våben for biskop
Ejler Madsen Bølle (1482—90), der ved sin resignation fra embedet 1490 stiftede et kapel og et alter (jfr. nr. 13, p. 78) 307 i den nordøstlige del af kirken.
H a n begravedes 1501 ved sit kapel, der muligvis var indrettet i ovennævnte
hvælvfag; herpå tyder både placeringen af hans gravsten og af det her malede
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Fig. 251. Søndre k o r o m g a n g . 3. h v æ l v f a g f r a øst. I de søndre svikler d e k o r a t i o n o m k r i n g afløbshuller (p. 453).
South ambulatory. Third vaulting bay from east. In the south spandrels decoration
around drainage holes.

våben. Dette har på mørkegrå baggrund tre bølgestriber, en grøn mellem lysegrå; bispestaven er gul, mitraen har gul og grøn k a n t 3 0 8 — Mens liere af domkirkens bisper er repræsenteret ved »fuldstændige« våbner, skjold og hjelm, er
dette det eneste, også af Bølles, der bærer mitra og stav 3 0 9 ; måske betyder
dette, at v å b n e t er malet efter bispens funktionstid, måske først ved hans
begravelse 1501?
S I D E S K I B E N E S H V Æ L V F A G , seks i henholdsvis nord og syd, har været prydet
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Fig. 252. K o r e t . U d s n i t af 3. f a g fra øst. I o s t k a p p e n s t i f t s v å b n e t og et P r e s e n t - v å b e n (p. 452).
— Chancel. Section of third bay from east. The arms of the diocese and an escutcheon.

med kalkmalerier, der i hvert fald for de nordre fags vedkommende må ses i sammenhæng med vægdekorationen i søndre korsarm; som denne er de antagelig
udført i 1500-tallets andet tiår.
Ved undersøgelsen 1923f. 3 1 0 konstateredes, at alle hvælv tilsyneladende
havde været dekoreret, men at kun få spor var bevaret. Dette skyldtes i søndre
sideskib for en del ødelæggelsen i forbindelse med branden 1642, hvorefter de
seks hvælv her »ved de små karlestole« 1646 m å t t e forfærdiges og kalkes, da
de var meget brøstfældige 1 (jfr. p. 293f.). De fremkomne rester fandtes så værdi-
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Fig. 253. D e t a l j e af østligste a r k a d e m e l l e m n o r d r e sideskib og m i d t s k i b e t m e d b i s k o p Niels
Clausens v å b e n s a m t ( t . v . ) u d s n i t af s a m h ø r e n d e i n d s k r i f t i sideskibets østligste f a g (p. 458). — Detail
of the extreme east arcade between the north aisle and the nave with bishop Niels Clausen's coat of arms.

løse, at en overkalkning anbefaledes 3 1 1 ; kun få malerier ansås for bevaringsværdige, jfr. nedenfor. Malerierne var udført på en tyk hvidtning 3 1 2 , hvad der
tyder på, at hvælvene har stået udekoreret en tid.
Mens gjordbuernes undersider i nord og syd muligvis har h a f t en ensartet
bemaling, en kvadrering holdt i gråt, rødt og hvidt eller grønt, sort og rødt,
kan det ikke afgøres, om de to sideskibes ribbedekorationer har været ens. I
syd så hvælvene ud til at have h a f t den lette, ensartede pynt, som kendes
fra stiftet i øvrigt. Langs ribbernes og gjordbuernes lodrette sider var trukket

458

ÅRHUS DOMKIRKE,

KALKMALERIER

Ole Søndergaard 1923—25

Fig. 254. K o r e t . 1. f a g f r a øst, s y d k a p p e n . R i g s v å b n e t mellem v å b n e r for Bolle og R o s e n k r a n t z .
U n d e r a f d æ k n i n g e n (p. 452).
Chancel. First bay from east, south severy. National arms between
the arms of Bølle and Rosenkrantz. During the time of stripping.

en rød streg som grundlinie for et rødt bueornament med prikker, svarende til
dekorationen i midtskibet. På væggene, dels over vinduer, dels over arkadebuerne ind til midtskibet, har der været spinkle, tvedelte ranker i rødt og
grønt. En rest af en sådan ranke313 ses endnu i søndre sideskibs 2. fag fra øst,
mens et større parti af en bølgeranke snor sig fra hvælvkappen ud på nordvæggen i 2. fag fra vest i nordre sideskib. Den er sort-grøn i de nedre slyng,
grøn-rødbrun i de øvre.
I nordre sideskib, 1. hvælvfag fra øst, ses langs arkaden ind til nordre korsarm (jfr. fig. 253) rester af en indskrift med een-sten høje, sorte og røde minuskier: ». . . a ( ) : ret(?) .. a . . . . d ( o m i n ) u s : nicola(us) claus(sen) an(n)o
d ( o m i ) n i . . . . . « (». . hr. Niels Clausen i Herrens år . . .«). Fra indskriftens øvre
rammelinie udgår små volutstilke, svarende til dem, der ledsager ribben nederst
i sviklerne. Indskriften skal antagelig ses i forbindelse med udmalingen på den
tilstødende arkadebues østside med biskop Niels Clausens våben (fig. 253).
Dette har hvide halvmåner på grå bund og som reminiscens af hjelmen blot
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en svungen, gul krave; hjelmtegnets gult ildsprudende panterhoved er hvidt
med grønne skygger. Hjelmklædet har antaget karakter af flot svungne tidselblade i grønt og gult med sorte konturer. Foroven et skriftbånd med majuskler: »A. N. C. E. A«, antagelig for »Arma Nicolai Clausen Episcopi Arusiensi« (»våben for N. C. biskop af Århus«) 314 . Våbenskjoldet holdes af to krigsknægte, den ene med gul t r o m m e ( ? ) under armen, den anden, iført gult brystharnisk, med stort krumsværd; ved siden to brunstammede træer med grønt løv 3 1 5 .
Dekorationen svarer til den på søndre sideskibs vestvæg og er rimeligvis
udført af samme værksted. Bogstaverne er af tilsvarende type som på nedennævnte figurmaleri samt på de overkalkede skriftbånd i 2. fag fra øst, hvad
der både k n y t t e r disse hvælv sammen og underbygger dateringen til 1500tallets andet tiår (jfr. p. 430).
I 3. fag fra øst, sydkappen: Helgen(?) siddende i blomsterkalk (fig. 245). Figuren 3 1 6 , der kun delvis har kunnet afdækkes og restaureres af Søndergaard
1923—24 317 , har været navngivet som helgen på et skriftbånd, af hvis majuskler nu kun kan tydes: »[s]anct[u]s . .«(»hellig«) 318 . Manden er iført en dodenkop
klædning og gulbrun baret på det grå hår; højre hånd velsignende, på venstre,
nu helt vanskabte, sidder en violet hærfugl 3 1 9 .
I 2. hvælvfag er bevaret en toproset (fig. 192) i hvidt, dodenkop og rødbrunt 3 2 0 .
N O R D R E V E S T K A P E L S S T J E R N E H V Æ L V (jfr. p. 222) er dekoreret på samme enkle
måde som midtskibets tredie-østligste fag (p. 432). Ribberne er afstribet på langs i
gråt og rødbrunt, »midtkorset« p y n t e t med korte sparrer i de samme farver.
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†Hvælv stjerner og †hvælvhulsplader (jfr. Købkes maleri 1830, fig. 152 og p.
337). Hvælvene var 1726 smykket med stjerner, der istandsattes i forbindelse
med en kalkning af domkirken 3 2 1 . I 1770'erne synes der at have været 559
i alt 3 2 2 . 1779 indsamlede stiftsprovst Monrad 200 rdl. til erhvervelse, maling og
opsætning af sol, måne og stjerner, der anbragtes under »de høje« hvælvinger.
De var udhugget af t y k k e egeplanker og forgyldte 3 2 3 . 1835 beskrev Schytte 3 2 4
de egetræsskiver, der dækkede for de fire store, cirkulære hvælvhuller i korsarme og korsskæringsfag (jfr. p. 255). Skiven i søndre korsarm havde et stort,
forgyldt solbillede, hvori »Jehova« var malet med hebraiske bogstaver. Af korsskæringsfagets to skiver viste den ene solen en face, den anden en fugl, formodentlig en due. I nordre korsarm sås månen »i Nytænding«. 1859 ønskede
man 88 nye stjerner 5 , af eg og forgyldte 4 , opsat i sidegange og landemodesal 3 2 5 .
Tiloversblevne gamle skulle anbringes andre steder i kirken. Stjernerne er rimeligvis blevet fjernet i forbindelse med restaureringen i forrige århundrede.
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NOTER
Ole Søndergaards dagbøger I — V I I I , fra 1921—24 (NM), er her forkortet: OS.
Fr. Beckett: Danmarks K u n s t II, 1926, forkortet: Beckett.

K A L K M A L E R I E R I A R K A D E R , PÅ P I L L E R OG V Æ G G E

p. 377—420.
0

J f r . kalentealteret (nr. 16, p. 80) hvorunder omtales, at Ove Bille overdrog de evige
vikarer et kapel ved domkirkens norddør, samt Besen p. 47, der som det første af domkirkens kapeller nævner »det nordlige som biskop Ove Bille byggede 1528«. — Biskoppen
m å t t e resignere 1536 og blev begravet 1555 i Antvorskov †klosterkirke (DK. Sorø II,
625, †gravsten nr. 11). Ifølge sit testamente 1554 skænkede han et større beløb og to
1
sølvkors til domkirkens fabrica (Nye Danske Magazin I, 1794, p. 242).
LA Vib.
2
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bøger. 1645—1824 (C 617.46—50).
I, 2, p. 90.
3
4
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn. 1823—1900. (C 617.20).
LA
Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904. (C
5
617.18 19).
LA Yib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Forhandl.prot. 1834—1916. (C
6
7
617.1-2).
Brev af 6. nov. 1860 (note 4).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
8
Kopibøger f. breve vedk. domk. 1859—90. (C 617.3—5).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. År9
hus domk. Kirkeværgergsk.bog. 1825—68. (C 617.61).
B a h r noterer (note 7), at man
i ældre beskrivelser og protokoller ingen antydning havde fundet om kalkmaleriernes
tilstedeværelse, og heller ikke kirkens murmester gennem mange år, der endda som dreng
10
havde arbejdet under sin far i kirken, havde mindste formodning herom.
Brev af
11
12
17. jan. 1861 i NM.
Brev af 18. febr. 1861 i NM.
Jfr. note 5, brev af 7. sept.
1862 fra Zeuthen til Worsaae (NM) og Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 39 samt Ber13
lingske Tidende 5. sept. 1862.
(Note 4); disse tegninger, farvelagte langsnit og tvær14
snit af domkirken, signeret Zeuthen 1863, nu i NM.
Det Særlige Kirkesyn, protokol
15
16
I, 39.
Brev af 26. juli 1867 fra Walther til Worsaae (NM).
Brev af 30. juli 1867
17
18
fra Worsaae til Walther (NM).
Ministerialtidende 1885, afd. B, p. 877f.
OS
19
20
V I I I , 18f.
J f r . f.eks. OS II, 36 og III, 18.
For ribbedekorationerne i koret gælder det således, at man er begyndt i korrundingen med en gentagelse af de oprindelige
motiver, men at man herefter ikke har villet skifte motiv og derfor har fyldt hele koret
21
22
med samme ornamentik (OS VII, 26f.).
J f r . OS II, 13.
Det Særlige Kirkesyn,
23
protokol I, 306, 321 og 334.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bøger.
24
1878—1900. (C 617.57).
Fotografier af kalkmaleriet nr. 9 før sidste restaurering vi25
26
ser dog, at ranker og bort er ændret.
OS V, 38.
Korrespondance 1921 ff. i NM.
27
Dagbøgerne er opsporet af daværende seminarieelev Ole Wehner Rasmussen til brug
28
for en opgave (nu i NM) om kalkmalerierne.
Brev af 16. jan. 1923 fra Poul Nørlund
29
31
til Søndergaard (NM).
OS I, 1, III, 48.? 30 OS II, 9.
Korrespondance 1934
32
(NM).
I en omtale af dekorationerne »på pillerne ind mod korskirken« nævner kirkeværge B a h r i sin skrivelse af 11. nov. 1860 til N. L. Høyen (note 7), at de var malet
på de røde sten, og at der på de steder i koret, hvor pillerne var undersøgt, kun var
33
fremkommet »den røde murstensfarve med faste fuger« (jfr. p. 274).
Jfr. OS I, 24,
34
35
II, 19, III, 38.
OS II, 23—28. Indberetning 1923 ved Poul Nørlund (NM).
158
36
cm over nuværende gulv til underkant af skriftbånd.
Indskriften, med dodenkop-
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Fig. 255. N o r d r e k o r s k r a n k e m u r . D e t s e k u n d æ r e † b o r g m a l e r i f r a k a l k m a l e r i e t af S. J ø r g e n og d r a gen. E f t e r k a l k e af Chr. Z e u t h e n 1863, i NM (p. 390). — North wall of chancel rail. † P a i n t i n g of a
castle from the mural of St. George and the Dragon. From a tracing bg Chr. Zeuthen 1863, in the
National
Museum.
37
farvede skilletegn, er »rekonstrueret« af Madsen (OS VIII, 41).
Undersøgt og re38
staureret af Ole Søndergaard. OS VII, 3, 7, 11—16, 27, V I I I , 41.
Fem-gruppen viste sig ved restaureringen meget dårligt bevaret, blot hovederne, delvis hænderne og
39
lidt af de øvre klædebon sås. OS VII, 12f.
Ca. 125 cm over nuværende gulv til
underkant af det sortrandede skriftbånd. Også zoneadskillelserne (streg og bånd) er
sorte. Stregen, der har afgrænset billedet op mod murens gesims, er forsvundet sammen
med de øvre dele af den øverste zones figurer. En smal, rødbrun dobbeltlinie afslutter
40
feltet mod vest.
1924 »opfriskedes og heledes« inskriptionen af Søndergaard og Mad41
sen under Poul Nørlunds tilsyn (OS VII, 27f.).
E f t e r restaureringsfotografierne synes endvidere med nogenlunde sikkerhed at kunne læses: ».. Miser . . . . i(m)possibile
42
Jfr.
apparere(?) vero intolerabile« (»elendig . . umuligt at se(?), men utålelig? ..«).

D a n m a r k s kirker, Århus a m t I

30
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Fig. 256. D e t a l j e af S. Mikael som s j æ l e v e j e r (p. 394). K a l k e u d f o r t af Chr. Z e u t h e n u n d e r a f d æ k n i n g e n 1862 (nu i N M ) . — Detail
of St. Michael weighing souls. Tracing done by Chr. Zeuthen during
stripping 1862 (now in the National Museum).

L. Kretzenbacher: Eschatologisches Erzählgut in Bildkunst und Dichtung. Festschrift
43
fur K u r t Ranke, 1968, p. 1 ff.
J f r . kalke af engel fra 1862 (NM) og brev af 7. sept.
1862 fra Zeuthen til Worsaae (NM). Muligvis blev Zeuthen bistået af Magnus-Petersen,
44
jfr. brev af 5. sept. 1898 til denne fra V. Mollerup (NM).
OS VII, 11 ff., V I I I , 41,
45
54. 1921 var frk. Høegh medhjælper.
OS (II, 40f.) karakteriserer malemåden i nederste zones flammer eller dunster: »Grove farvestrøg lagt eller »ruflet« på den grove
puds med halvtør pensel«, svarende til den teknik, der er anvendt ved malingen af de
lange, mørke, skyggede partier på ærkeenglens kjortel. — Af Beckett, p. 392ff. er kalkmaleriet tillagt mesteren for S. Jørgen (nr. 5), delvis på grund af de fælles anvendte
farver, gult og blåt, der ellers er ualmindelige i domkirken. — Gult er dog også anvendt
45a
i S. Mikael-billedet.
Prinsessen med lammet, den gennemskårne hule og drageungen har muligvis som forlæg den ene halvdel af en S. Jørgensscene fra o. 1485 af
mesteren I.A.M. fra Zwolle (F. W. H. Hollstein: Dutch and Flemish Etchings, Engrav46
ings and Woodcuts ca. 1450—1700. Amsterdam, X I I , 272).
Om hestens blisplade,
47
se Kuml 1966, p. 71.
Ifølge restauratoren ikke dekomponeret blåt. 48 Af restaure49
ringsfotos ses, at rosetterne stedvis ligger under figurbemalingen.
Berlingske Ti50
dende 5. sept. 1862.
Kalken (125 cm høj) samt en af prinsessen, fra 1863 og 1862,
51
52
findes i NM.
J f r . brev af 7. sept. 1862 fra Zeuthen til Worsaae i NM.
Ifølge
OS VII, 31, jfr. fot. af P. N. 1918. Overkalkningen af årstallet er vel også forklaringen
på, at Emil Madsen, i »Billedet med Sct. Georg i Aarhus Domkirke«, i JySaml. 3. rk.
III, 143ff. diskuterer Magnus-Petersens datering af maleriet og når til tidsangivelsen o.
53
1500.
Dette ses bl.a. af en tegning af J. Ølsgaard fra 1896, i Aarhus. Byens Histo54
rie og Udvikling gennem 1000 Aar, 1905, p. 130.
En tegning af en del af S. Jørgen
findes i J. Kornerups notebog V, 9, fra 1878 (NM). — Det vides dog ikke med sikkerhed, om Kornerup har h a f t noget med restaureringen at gøre, derimod omtaler denne
kunstmaler Fristrups senere restaurering i sit afsnit i Carl Madsen: Kunstens Historie
55
i Danmark, 1901—07, p. 28.
OS VII, 21, 31—36, V I I I , 16f., 21f. — Den blå og røde
56
farve var bedre bevaret her end noget andet sted i domkirken.
Af Beckett, p. 391ff.
er udmalingen sat i forbindelse med kalkmaleriet nr. 4, p. 386ff. 57 Se Aarsberetninger
58
og Meddelelser fra Det store Kgl. Bibliothek I, 1870, p. 77ff.
Unøjagtigt opmalet.
59
Vi takker redaktør ved Diplomatarium Danicum C. A. Christensen for læsningen af
60
61
denne vanskelige indskrift.
OS VII, 17f. og fotos.
Kan muligvis være kvindebryster (vellysten), jfr. tilsvarende scene i Hårnevi kirke. Cornell och Wallin: Uppsven62
ska Målarskolor på 1400talet, Stockholm 1933, pl. 89.
J f r . K. Banning, i Kirke-
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Fig. 257. D e t a l j e af K r i s t u s som s m e r t e n s m a n d å b e n b a r e n d e sig f o r p a v e G r e g o r (p. 399 ff. og n o t e 102, p. 464).
K a l k e u d f o r t af Chr. Z e u t h e n u n d e r a f d æ k n i n g e n 1862 (nu
i NM). — Detail of revelation of Christ as Man of Sorrows
to Pope Gregory. Tracing done by Chr. Zeuthen during stripping 1862 (now in the N a t i o n a l Museum).

63
histSaml. 1971, pp. 25—44.
En akvarel fra 1862 af Zeuthen (NM) viser, at figuren
ikke overalt bankedes fri for den overliggende kalk, hvilket forårsagede flere fejl ved
den senere restaurering; jfr. akvarel af Kornerup fra 1863 (NM), der har flere (mindre)
64
afvigelser fra originalen. — En sort ramme om maleriet blev desuden tilføjet.
Kornerup har omtalt figuren og afbildet sin akvarel i Et Billede i Aarhus Domkirke, i Folke65
66
67
kalender for Danmark 1864, p. 44ff.
OS II, 35—40, 43, 46.
OS III, 56.
OS
68
69
IV, 25f.
II, 395.
Fragmentet strakte sig fra vægtskålen og ca. 1 m op. OS
71
72
70
Fejlopmalet i for t.
J f r . p. 93 note 116.
II, 42.
J f r . Beckett, p. 386ff.
73
Våbnernes farver er: Stygges: dodenkop vildsvinehoved på hvid bund. Bo Mogen74
sens: 1. felt hvidt, 2. gråt, tre røde kugler.
Jfr. Poul Nørlund: De gamle Nordbo75
bygder ved Verdens Ende. 4. oplag 1967, p. 116.
Galt opmalet. 76[ ] Suppleringer til indskriften, baseret på teksterne, der delvis findes gengivet hos E. Måle: L'Art
77
Religieux de la fin du moyen åge en France, Paris 1925, III, 258ff.
Tavlens indskrift slutter her, fortsættelsen lyder: ad comedendum jus proprium, id est lac de
coelo missum (til at fortære det, der med rette tilkommer h a m (hende), d. e. mælk sendt
78
fra himlen).
Sibyllens ord om dommens dag svarer ikke til Barbieris skrift, men til
et håndskrift fra Amiens, hvor ordene dog er tillagt Erithrea (Måle p. 260 og 265 note
6). Ifølge Barbier de Montault: Iconographie des Sibylles, i Revue de L'Art Chretien,
XIV, Arras-Paris 1870—71, p. 401ff., stammer citatet fra en middelalderlig, liturgisk
sang, hvis første fem verseliniers begyndelsesbogstaver danner et ord (dvs. et akrostikon, her kursiveret): I e s u c (c for s). — Den rette afslutning på citatet efter scilicet:
in carne presens ut judicet orbem: Unde Deum cement incredulus atque fidelis, celsum
cum sanctis cui jam termino in ipso (til stede i kødet for at dømme jorden, hvorfor vantro og tro skal skue Gud(en), ophøjet blandt de hellige ? —). 79 Sibyllen refererer Vir80
81
gil, Måle p. 259.
Teksten h a r : eius erunt in valitudine hominum.
Nok fejlop82
83
malet for ætate.
Fejlopmalet for jungetur.
Fortsættelsen lyder: agnus et officio puellari educabitur deus et homo ([i græsset skal] lammet [ligge], og Gud og men84
nesket skal opdrages til barnlig lydighed).
Teksten har dies(!), herefter er terrarum
85
86
udeladt.
Forvansket ved opmalingen.
Herefter er tekstens silvarum udeladt.
87
88
Teksten har efter utero: virginis (jomfruens).
Den ene af de to sibyller, der her
er karakteriseret som ung jomfru ved sit udslagne, gule hår, men ikke i overensstemmelse med Barbieris beskrivelse, hvorefter Phrygia skal være midaldrende (Måle p. 260).
89
Ifølge Måle p. 260 lyder profetien: Invisibile verbum palpabitur et germinabit ut
radix et siccabitur ut folium, et non apparebit venestas ejus et circumdabit eum alvus
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maternus et fiebit deus lætitia sempiterna et ab hominibus conculcabitur et nascetur
ex matre ut deus et conversabitur ut peccator (»det usynlige ord skal sitre og spire som
roden, det skal tørre som bladet, og dets skønhed skal ikke komme til syne, og moders
liv skal omgærde det, og Gud(en) skal begræde glæderne, og det skal foragtes af menne90
skene og fødes af en moder som en Gud og omvendes som en synder«).
Ifølge Måle
p. 258f. lyder hele profetien: Ecce veniet dies et illuminabit, condempsa tenebrarum et
solventur nexus Sinagogæ et desinent labia hominum et videbunt regem viventium;
tenebit ilium in gremio virgo domina gentium et regnabit in misericordia et uterus matris erit statua cunctorum. (Se, en dag (el. deus = gud) skal komme, og den (han) skal
oplyse mørkets misgerninger og synagogens knude skal løses, og menneskenes tale skal
forstumme, og de skal skue de levendes rige. Jomfruen, folkeslagenes herskerinde, skal
holde ham i sit skød, og han skal regere i miskundighed, og moderens skød skal være
92
alles ledestav). 91 OS V I I I , 36—38, 42—53.
J f r . hans to akvareller fra 1867 (NM),
93
den ene gengivet på tavle X X , 1 hos Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895.
OS
94
95
VIII, 52.
Jfr. korrespondance 2. og 4. dec. 1924 med M. Mackeprang (NM).
Jfr.
Oracula Sibyllina, udg. af P. Heitz, indledning af W. L. Schreiber, Strassburg 1903, og
E. Måle: ovfr. cit. III, 25311. og L. R é a u : Iconographie de L'Art Chretien, Paris 1956,
96
97
II, 424«.
II, 386f.
Akvarel af J. Kornerup i notebog XVI, 1867, p. 28 (NM).
98
99
Bølles våben har som det eneste en ydre, rødbrun kontur.
Våbnet er af Beckett
p. 388 bestemt som et Friis-våben og tillagt lensmanden på Kalø, Oluf Friis, d. ca.
1501. Da denne imidlertid tilhører Lange-slægten, hvis våben afviger fra det omtalte
kalkmaleris, kan denne person ikke komme på tale. Det kalkmalede våben kunne derimod efter sin udformning tilhøre slægten Friis til Haraldskjær (jfr. A. Thiset: Stamtavler I, 144), men intet medlem synes her naturligt at dukke op. Det forekommer derimod rimeligere at tolke våbenet som et Rosenkrantz-våben, i den skikkelse det havde
i den ældste periode (jfr. A. Thiset: Stamtavler VII, 289 og Konrad Barner: Familien
Rosenkrantz' Historie, I, 1874, p. 29f.). Flere medlemmer kan her foreslås, bl.a. kon100
gens hofmester, lensmanden på Skanderborg, Erik Ottesen Rosenkrantz.
J f r . Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh 1968, II, 212ff. og KultHistLeks. X I I , 174f., der henviser til Strängnäs domkirke og Säby kirke i Småland,
101
hvortil kan føjes Sparrsätra kirke i Uppland (SvK. X I , 3 (hft. 130), flg. 272).
De
to sidste ord galt opmalet. En kalke taget af Zeuthen 1862 (NM) har samme opmaling,
men desuden tilføjelsen: »Omskriften i Glorien er galt tegnet . .« —- Lignende indskrifter forekommer på skriftbånd tilhørende stifterfigurer af værker med tilsvarende motiver, jfr. bl.a. Holtzschnitte im Berliner Kupferstichkabinett. Udg. af M. Lehrs, M. J.
102
Brev fra Zeuthen 3. okt.
Friedländer og P. Kristeller, 2. rk., Berlin 1916, t. X L I .
1862 til Worsaae (NM). — Såvel Zeuthens i note 101 omtalte kalke (flg. 257) som Kornerups akvarel (jfr. note 97) viser, at man efter afdækningen stort set har ladet Kri103
stushovedet stå uden væsentlig retouchering.
Kornerups akvarel, i NM, gengivet
hos Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, t. X X . Stifterfiguren er her blot angivet i
104
kontur.
Jfr. I. Ølsgaards tegning 1896, i Aarhus 1905, p. 130 samt fot. af Hude
1908 (NM). Samtidig nymaledes den nedre bort med udeladelse af midtrosetten. Pålægning af nyt pudslag ødelagde dele af øvre korsblomster, jfr. OS IV, 38f. og fot. 1924.
105
Udmalingen er af Beckett, p. 387ff. tilskrevet »Herrens Legems-mesteren«, hvis
106
værksted tillige skal have stået for udførelsen af nr. 10 og 11.
OS IV, 37—41 og
107
108
VIII, 41.
1½ tæppe ved hver side, ifølge restaureringsfot. i NM.
Ifølge OS
VI, 49 fandtes ved restaureringen i resterne af den røde farve spor af cinnoberagtig karakter; også Jesu læber syntes malet med cinnober. Ved restaureringen anvendtes mønje
109
blandet med dodenkop.
Jfr. Jetsmark, Hjørring amt og Nordborg, DK. Sønder110
111
borg p. 2180.
Samme gestus ses bl.a. i Hjembæk kirke, Holbæk amt.
Jfr.
112
endvidere dommedagsscenen i Skarhult kirke, Malmøhus len.
Dette allerede for113
modet af Magnus-Petersen, i Kalkmalerier p. 16.
S. Agnes hører til de såkaldte
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Fig. 258. U b e s t e m t a r k a d e p i l l e i s k i b e t s n o r d side. † K a l k m a l e r i af A n n a selvtredie. E f t e r
a k v a r e l af J. K o r n e r u p 1867, i NM (nr. †5,
p. 418). — Unspecified pier of arcade in the
north side of nave. † M u r a l of the Madonna,
Child and St. Anne. From a water-colour by J.
Kornerup 1867, in the National Museum.

»hellige kvinder«, jfr. Tue Gad: Legenden i dansk middelalder, 1961, p. 189, 222—227.
114
115
116
117
Jfr. p. 93 note 121.
OS VI, 47—52, 58, 60—63.
II, 389.
Et restaureringsfot. af Søndergaard fra 1924 (NM) synes at vise, at indskriften er fortsat under
billedet (hvilket også forklarer den manglende dobbeltstreg her), men Søndergaard
skriver i et brev af 17. marts samme år (NM): »Under Billedet findes ingen Inskription«.
118
P. D. Steidl: Vor
— Suppleringer til indskriften foretoges i samråd med museet.
119
Frues Sange fra Danmarks Middelalder, 1918, p. 175f.
Alle maleriets u'er er op120
rindelig malet omvendt.
En stjerne malet ved siden af den enes vinge ses ikke på
121
restaureringsfotografierne i NM.
Der burde egentlig være 63, efter Marias år, jfr.
122
KultHistLeks. XIV, 414ff., »Bosenkrans«.
J f r . P. D. Steidl: Vor Frues Psalterbog,
123
1924, p. 39ff.
Jfr. kalkmaleriet af tornekronen og de fem vunder i Skivholme
124
(Framlev hrd.), samt Åle, Skanderborg amt.
Engestofte (DK. Maribo II, 939) og
125
Asminderød (DK. Frdb. II, 772), jfr. P. D. Steidl: Vor Frues Psalterbog p. 44.
Jfr.
den overkalkede fremstilling i Ågerup kirke, Holbæk amt, samt i Åle kirke, Århus stift.
126
127
OS V, 8, 16, 34.
Billedet omtalt af Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, p. 14.
128
129
Tydet af Poul Nørlund, jfr. indberetn. 1923 i NM.
Tue Gad: Legenden i dansk
130
middelalder, 1961, p. 188ff. og 205ff.
Billederne er malet i en rækkefølge afvigende
fra de tekster, der er nævnt hos Tue Gad, ligesom også de latinske billedindskrifter er
131
anderledes end de dér nævnte.
Otte af scenerne er afbildet i B. Broby-Johansen:
132
Den danske billedbibel i kalkmalerier, 1947 (3. opl.) p. 154f.
For sammenhængens
logiske følge må billederne her i scenerne 7 og 8 læses fra syd til nord og herefter atter
133
fra nord til syd.
De blev gengivet (tavle N X , 4) hos Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, efter akvarel af Kornerup 1867 (NM), hvoraf ses, at ikke alt blev afdækket.
134
135
M-P gav derfor, p. 16, en fejltolkning.
OS I, 38—48, 59.
II, 387, jfr. OS II,
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Fig. 259. S y d v e s t r e k o r s s k æ ringspilles sydside. D e t a l j e
af »mand m e d t r a n e h a l s « ;
under
r e s t a u r e r i n g e n (p.
429). — South side of southwest pier of crossing. Detail
of "man with a crane's neck";
during
restoration.

Ole Søndergaard 1924
136
137
32f.
OS V, 51, VII, 10, V I I I , 29—35.
DK. Maribo I, 272, jfr. i øvrigt p. 93,
138
jfr. note 118.
Af Beckett, p. 394, er kalkmaleriet tilskrevet mesteren for S. Jørgen.
139
140
Nr. 8, 12 og 14.
Bl.a. Nødager (Banders amt), Vinderslev (Viborg amt) samt
med variationer i Råby og Mariager (Banders amt), Åle og Østbirk (Skanderborg amt)
141
samt i Vor Frue kirke i Århus by.
En af de fire »hovedjomfruer«, der ofte afbildes
sammen to og to, Dorothea sammen med S. Margaretha og S. Catharina sammen med
S. Barbara, hvilket måske også har været tilfældet her. Ellen Jørgensen: Helgendyr142
143
144
kelse p. 129f.
J f r . brev fra Søndergaard 4. dec. 1921 (NM).
OS II, 34.
OS
145
I, 58.
OS II, 20—22. Stregen forneden tilføjede Søndergaard som erstatning for
146
147
den tovstav, der var påmalet ved forrige restaurering.
OS II, 29ff.
J f r . J.
148
Ølsgaards gengivelse fra 1896, i Aarhus 1905, p. 124.
Jfr. Ellen Jørgensen: Hel149
gendyrkelse p. 156.
En tilsvarende Antonius-figur findes bl.a. i Østbirk kirke,
150
151
152
Voer hrd.
Beckett, p. 387.
Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse p. 129.
OS
153
II, 29—34, V I I I , 52f.; jfr. note 145.
Afdækket og rekonstrueret af J . M a d s e n
154
henholdsvis 1924 og 1923. OS V I I I , 22 og I, 50f.
OS VI, 30f., V I I , 17—21, 30,
155
V I I I , 21, med flere restaureringsfotos.
OS I, 25, 49, II, 1, V I I I , 8, 21, 37, 53.
156
157
158
Indberetn. 1964 af Egmont Lind (NM).
I, 2, p. 90.
K o r t f a t t e t Beskri159
velse over Aarhuus Domkirke, Århus 1835, p. 83f.
Henrik Cornell: Biblia Pau160
OS
perum, Stockholm 1925, p. 253ff. med talrige illustrationer fra blokbøger etc.
161
VII, 19.
I NM. J f r . Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, p. 16 og tavle X X , 3.
162 Vedr. buetungernes treblade og småblomster, jfr. B å b y kirke, Randers amt. Både
163
Matthias og Apollonia forekommer i øvrigt i denne kirke.
Almindeligvis kun bog
og kirkemodel, jfr. B r a u n : Tracht und Attribute der Heiligen, Stuttgart 1943, p. 653f.
— En bisp med en knogle som attribut fandtes også malet i korbuen i Sindbjerg kirke,
Vejle a m t (Magnus-Petersen: Kalkmalerier, tavle X X I I I , 1), nu overkalket. S. Søren
blev i Jylland specielt dyrket ved helligkilden i Bye Sønderskov (Skanderborg amt).
164
J f r . Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse p. 154, 37f.
Påskrift på kalke af Zeuthen, i
165
166
NM.
Blyantsnotits nederst på kalken.
I Søborg, DK. Frdb. II, 1122 nr. 4,
flankerer to figurer med kærter en nådestol fra midten af 1300'rne, mens andre med
167
168
røgelsekar flyver ovenover.
Påskrift på akvarel af Kornerup i NM.
J f r . den
169
tilsvarende figur i Udbyneder kirke, Randers amt, fra o. 1520.
Kalkmalerier p. 16.
170
Jfr. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse p. 35, 103, 133 og i øvrigt domkirkens høj-
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Fig. 260. K o r p o l y g o n e n s ø s t f a g .
R e s t e r af r o s e r n e i b i s k o p J e n s
I v e r s e n L a n g e s † v å b e n (p. 450).
— East bay of the chancel polygon.
Remains of the roses in bishop
Jens Iversen Range's †arms.

Ole Søndergaard 1923—25
171
172
173
altertavle.
OS V, 56.
OS V, 35.
De er dog alle begravet i Hornslet kirke,
Randers amt, men af Århus kapitels tegnebog 1652—67 (LA Vib. Århus bispearkiv
(C 3.2211)) synes at fremgå, at Erik Rosenkrantz 1656 havde overvejelser om et gravkapel ved domkirken.

VÆGDEKORATIONER I SØNDRE KORSARM

p. 421—430.
174

OS VI, 39. — Ifølge farvesporene på et 41 cm højt parti på vestvæggen, mod
syd, synes der over det rødbrune bånd at have ligget to gule, et gråsort og et gult ba4te,
175
adskilt af sorte linier.
J f r . Magnus-Petersen: Kalkmalerier p. 16 og tegning af J.
Ølsgaard, 1897, i Aarhus 1905, p. 131. 176 OS III, 33—39, 43f., 52—58. IV, 3—8, l l f . ,
17—32, 36, 42—54. V, 7—13, 15f., 18—20, 41—45. VI, 33—41, 45, 53—57. VII, 2—6,
177
10, 16f. Jfr. fotos og akvareller af Søndergaard.
OS III, 33, IV, 6f., 50. Stedvis
178
var figurkonturerne ridset ind; OS III, 38.
OS III, 33f., 38, IV, 23—27, VI, 39,
41. Den første restaureringsopmaling lå ifølge OS nøjagtigt over det oprindelige billede.
179
180
181
182
P. 395f.
OS IV, 42—47.
Jfr. KultHistLeks. IX, 356ff.
Ifølge korrespondance fra jan. til m a j 1934 (NM) mel. H. Borre og NM fremgår, at museet ikke
syntes at kunne modsætte sig de stærke, lokale ønsker om suppleringer, jfr. Det Særlige
183
Kirkesyn, protokol II, 236, 261.
Under afdækningen først antaget for en skibsmast med sejl (ærmerne), men af J. Madsen erkendt som drabantens sværd, jfr. OS III,
34ff., IV, 49f., 54 og sammes breve af 16. nov. 1923 og 5. febr. 1924 til Poul Nørlund
184
185
(NM).
OS V, 41ff.
OS VI, 39—41. Rester af dette rudemønster fandtes tillige
186
187
på det stykke af muren, som nu findes under balkonens gulv.
OS III, 39.
Brev
af 7. febr. 1934 fra H. Borre og museets svar to dage efter (NM). Samtidig tillodes mar188
kering af det næsten forsvundne skjold, nr. 3.
Indberetning af Søndergaard 13.
febr. 1924 og Poul Nørlund 1924 (NM). Identifikationen af våbnet skyldes redaktør
Tito Achen. J f r . i øvrigt Olaf Olsen, i NMArb. 1955, p. 119ff., der afbilder flere varia189
tioner af de omtalte, anakronistiske heltevåbner.
OS IV, 3f., V, 18—20, VI, 37;
akvarel af blomsten. — En vandret streg i hele nordre tårnsides bredde tyder måske
190
på en oprindelig inddeling i felter.
J f r . Dorrit L u n d b æ k : Fabelvæsener'i sengotisk
kalkmaleri i Danmark, Århus 1970, p. 25, der med rette paralleliserer med havfruen i
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Fig. 261. S ø n d r e k o r s a r m . 1. f a g f r a
nord, sydkappen. Love og hest(?)
(p. 436). — South transept. First bay
from north, the south severy. Lion and
horse (? ).

L. L.1967

Råby kirke, Randers amt, hvor der andetsteds i kirken ses en figur med et tilsvarende
191
192
glas.
OS IV, 4 skriver ved afdækningens indledning, at håret er rødt!
Jfr.
Franz Rademacher: Die deutschen Glaser des Mittelalters. Berlin 1963, p. 104 og fig". 13.
193
OS V, 20: I hele feltets yderkanter fandtes stråleformede, sorte streger, udgående
194
fra et centrum, hvor ingen farvespor sås.
OS VI, 37f. Farvespor fandtes flere ste195
196
der, således rester af figurmaleri nederst i vest.
OS VI, 53—57 og akvarel.
OS
IV, l l f . , 17—19, VII, 3f., opmåling af dronning Elisabeths våben samt akvareller af
begge. Indberetning af Søndergaard 13. og 26. febr. 1924 og redegørelse for våbnerne
og deres mærker af Poul Nørlund 1924 (NM). — Det vestre våben måler 2,75 m incl.
197
krone.
Ifølge Søndergaards indberetn. 1924 fandtes ingen spor af den røde farve;
man har muligvis brugt zinnoberrødt som på vestvæggen, hvor denne farve er fundet i
forbindelse med en gulgrøn, der enten, ifølge OS, er en undermaling eller en dekomponering af den røde farve. For klarhedens skyld er den rode farve her nymalet, hvorimod
man ikke har tilføjet rødt andre steder, f.eks. på løverne, baggrunden for tårnene og
198
på de striber, der i her. venstre halvdel veksler med gult.
Banken sås på hver side
199
af buetoppene til søndre apsiskapel; jfr. OS III, 44, IV, 31f., VII, 5f.
Før fotograferingen blev konturerne optrukket med kul og delvis rekonstrueret; OS VII, 6.
200
J f r . Dorrit Lundbæk (note 190), p. 14fl. der påviser sammenhængen med fremstil201
lingen i H a r t m a n n Schedels »Weltkronik« fra 1493.
OS V, 46—50, VI, 41, VII,
8—10, 16. Th. Madsen foretog restaureringen. Under hovedet ses på restaureringsfotografiet flg. 259 et hul med en 10 cm høj, 3—4 cm bred træprop, antagelig beregnet til
202
203
fastgørelse af en lysearm (OS V, 49).
OS VII, 10.
Dorrit Lundbæk mener, p.
16, at det oprindelige skæg kun har peget fremad og været let opadbøjet i spidsen.
Bemærkes må dog, at der på restaureringsfotografiet, fig. 259, ses nogle krumme streger
204
i højde med figurens pande, som måske kan retfærdiggøre restaureringen.
Marie
Magdalene og (†)Fausing (Randers amt), Vinderslev (Viborg amt) og Saltum (Hjørring
205
206
a m t ) ; jfr. Dorrit Lundbæk p. 14fl.
Jfr. Beckett 396f.
Broby-Johansen (note
207
208
131) p. 179ff. og Dorrit Lundbæk p. 31.
J f r . Dorrit Lundbæk p. 32ff.
Jfr.
KultHistLeks. IX, 358 og Ellen Jørgensen: Helgendyrkelse p. 66.
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p. 431—459.
209
210
J f r . OS II, 2ff.
OS I, 1—25, VIII, 19f., 29. Hjælpere var J. Madsen og H.
211
Borre. Akvareller af OS i NM.
Det Særlige Kirkesyn, protokol I, 93 og 112 (NM).
212
213
214
OS I, 17.
OS I, 8.
Ifølge OS IV, 13f. synes der herunder at have ligget (tilløb til?) en ældre bemaling, en stregtegning i grønt, på grænsen mellem ribbe og kappe
samt på den skarpe ryg, jfr. midtskibets vestfag og søndre korsarms 3. fag fra nord.
215
Under Langes våben fandt restaurator (OS I, 23) et slynget ornament i gråt og rødbrunt. En afdækning af dette ældre ornament kunne dog ikke foretages uden at øde216
lægge det overliggende våben, som ønskedes bevaret.
En farvelagt tegning med
påskriften: »Indskrift funden paa en af Skibets Hovedbuer i Aarhus Domkirke«, af J.
217
Kornerup 1867, nu i NM. J f r . Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, p. 15.
Den
gulgrå hjelm med hjelmtegn og -klæde fandtes velbevaret, derimod kun een rose og lidt
218
af skjoldet tilbage. OS I, 18 f.
Akvarel af OS. En tilsvarende roset, dog uden p,
219
findes i Skivholme (Framlev hrd.) og Voldby (Banders amt).
Akvarel af OS.
220
I søndre kappes vestsvikkel var den enkle huldekoration for slet bevaret til at kunne
221
rekonstrueres, OS I, 13.
J f r . Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst,
222
Gütersloh 1968, II, 208f.
OS I, 3f. Skitse, akvarel og restaureringsfot. af OS.
223
J f r . brev af 16. jan. 1923 til OS i NM.
Jfr. tillige Lyngå (Sabro hrd.) i Århus stift.
224 Kryds over lodret stav; disse bomærker ses dog ikke på Søndergaards akvarel.
225
OS III, 42 nævner, at den brune farve i 1. fag er mørk, dodenkopagtig' som i hovedskibet og ikke som i nordre korsarm og i korsskæringsfaget, hvor den er lys, rødgul.
227
226
Omtalt
Jfr. farvelagt tværsnit af domkirken 1863 af Zeuthen, i NM, og note 4.
228
i Magnus-Petersen: Kalkmalerier, 1895, p. 15.
OS III, 33, 39—42, 45—52. IV, l f . ,
229
9f., 12—17.
Ifølge OS IV, 10 var bogstavet ikke helt bevaret, »måske et g med et
230
stykke slynget skriftbånd under«.
Ifølge OS III, 15 fandtes i dette fag et enkelt
231
sted forsøgt med motivet med de udtrukne sparrespidser som i de to nordfag.
Ro232
serne er oprindelig ridset ind med en passer, OS III, 40, jfr. akvarel af OS.
OS
III, 45ff. 233 OS III, 41 og 47ff., jfr. akvarel. Svage farvespor, men sikre indridsninger
234
for løven fandtes.
Motivet stammer måske fra en af Æsops dyrefabler, i hvert fald
svarer løven nøje til en fremstilling herfra i en blokbog t r y k t af Günther Zainer i Augsburg 1477/78 (Esopus. Übersetzt von Heinrich Steinhöwel. Udg. af Ernst Vouillième.
Berlin 1921, 24. blad). 235 Skjoldet 100 cm højt. OS III, 59. 236 Våbnet måler 164 x
164 cm (OS III, 58). Midtpartiet af skjoldet rekonstrueret efter udførelsen fra 1. re237
staurering (OS IV, 50f.).
Det er 150 cm højt, 280 cm bredt, OS IV, 17. Vedr. tilsvarende motiver, jfr. Spørring (Lisbjerg hrd.), Lyngby (Banders amt), Lyngby (Kbh.
amt). — Forundersøgelse 1921, restaureret 1923 af Søndergaard, IV, 1 . 238 Vedr. mo239
tivet, jfr. Udbyneder (Randers amt) og Ålborg helligåndskloster.
Det måler 90
cm i højden, 240 cm i bredden, OS. IV, 17. Ifølge OS IV, l f . manglede kun lidt af det
240
241
brune dyrs forben.
OS IV, 2, akvarel i NM.
Akvareller 1862 og 1863 af Zeu242
then i NM, jfr. note 4.
OS II, 43, 46—52. III, 1—32. 243 Søndergaard formoder,
II, 51f., at man ved 1. restaurering her har anvendt et bindemiddel i kalken, som har
vanskeliggjort den senere afvaskning og -skraben, således at den oprindelige maling så
244
godt som intetsteds er kommet ubeskadiget gennem afdækningsprocessen.
OS
III, 5: den røde farve er i denne del af kirken meget lysende i modsætning til hoved245
skibets mere brunrøde.
J f r . fotos og akvareller af Ole Søndergaard. Figurerne var
246
dårligt bevaret p. gr. a. løstsiddende pudslag og murreparationer.
Den røde kindplet (som på alle kappefigurerne) ses på Søndergaards restaureringsfot. flg. 262, men er
247
fjernet ved senere »reparationer«.
Over huens oprindelige, gule farve lå en brun.
Efter Søndergaards mening (III, 13) har maleren enten prøvet sig frem, eller det er en
248
senere reparation.
OS II, 46ff. 249 Samme farver som i nordre korsarm, OS II, 48.
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251
J f r . ranken i Østbirk (Voer hrd.), der har hørt under domkapitlet.
OS II, 47,
III, 16, 18, 29, jfr. akvarel og restaureringsfotos. Endvidere akvarel af Zeuthen 1862
252
(NM) fra prøveafdækningen.
Ifølge OS III, 24 var til Kristushovedet den grønne
farve brugt som dækfarve over den sorte på tornekronen. Både Kristi og englens ansigt
253
havde kraftig, blegrød farve.
Jfr. KultHistLeks. IX, 345. (Kristi passionshistorie).
254
255
256
Akvarel i NM.
Korrespondance fra sept. 1923 i NM.
OS III, 18 og 29f.
257
Et araber-firtal var i ny tid malet hen over den gamle regnbue (Magnus-Petersen
nævner, Kalkmalerier, 1895, p. 15, årstallet »1480«, men »1484« ses på et fot. af Søndergaard fra før restaureringen). Zeuthen afdækkede 1862—63 ifølge sine akvareller intet
258
årstal. J f r . OS III, 16.
Både hjelmens udformning og hjelmklædets kvadrerede
259
detaljer svarer til våbnerne fra 1491 i Sødring, Banders amt.
OS III, 14f. Ved
opmalingen af skjoldet har man fulgt den oprindelige udførelse, mens hjelmklædet derimod synes ændret. — Da dette fags dekoration synes indledt af bisp Jens Iversen, ville
det have været rimeligt, om hans våben var blevet malet i dette hvælvfag, måske på
Bolle-våbenets plads, men den gentagne, ens opmaling af ovennævnte våben — ifølge
260
restaurator — synes i modstrid med denne hypotese.
Englene har foruden røde
261
kindpletter også rødt i øjnene, OS III, 5.
En murreparation havde ødelagt ansigtstrækkene samt et parti fra venstre skulder og skråt nedefter, således at venstre, bøjede
arm og nedre del af den grøn-røde klædning var forsvundet, OS III, 1ff. 262 Ifølge OS
III, 30f. fandtes under skjoldene ældre farver »af samme bøtte som hvælvingens øvrige
malerier er malet af«, dvs. at det måske kan tænkes, at der her har været malet andre
263
våbner?
Et farvelagt tværsnit af korsarmen af Zeuthen fra 1863 viser antagelig
den foreslåede dekoration efter Zeuthens prøveafdækninger (jfr. note 4) og udført sym264
metrisk med søndre korsarm som model.
Hjælpere var H. Borre og J. Madsen.
265
OS II, 2—19.
Jfr. roset i Skivholme (Framlev hrd.) og Voldby (Banders amt).
266
267
OS II, 6f., akvarel og fot. 1923 af Ole Søndergaard.
Indskriften læst efter Søndergaards restaureringsfotos 1923 og kalker i NM; jfr. OS II, 7f. og korrespondance
268
med NM 17. m a j 1923 vedr. den oprindelige tydning.
Forkortelsesstreg nu for269
svundet.
Kornerup, Notebog X, 37 (dateret 1867) og meddelt af Magnus-Peter270
271
sen, jfr. dennes Kalkmalerier, p. 15.
OS II, 10. Akvareller af OS.
Hele or272
namentet måler ifølge OS II, 16: 1,45 m i højden.
De oprindelige farver var stærkt
afblegede, især den grønne og gule; sidstnævnte har muligvis også oprindelig været sva273
gere end f.eks. i arkademalerierne. OS II, 16.
Bogstavet var malet ved forrige restaurering, men antagelig på grundlag af det oprindelige, forsvundet ved murreparation;
274
275
OS II, 14f.
OS II, 19.
Jfr. samme motiv i Sporring (V. Lisbjerg hrd.).
276
Akvarel af Søndergaard. Ifølge OS II, 19 og fot. fandtes i nordre svikkel omkring
277
hullet et ornament, som ikke lod sig restaurere.
Ornamentet måler ifølge OS II,
278
16:1,68 m i højden, 1,97 m i bredden. Om indskriften OS II, 13 og 17f.
OS II, 11
(1923) og IV, 33ff. Væggen fandtes næsten afrenset i forbindelse med arkitekt Kamp279
manns istandsættelse her.
Zeuthens moderate forslag fra 1863 (akvarel i NM) ba280
Jfr. fot. af Sønseret på vestafsnittets stregornamentik, kasseredes. OS VII, 26f.
281
dergaard og OS V I I I , 18f. (jfr. p. 380).
Ifølge OS VI, 22 var kun bevaret et stykke
fra toppen og til underkant af første blomst; efter 2½ meters n y t puds fandtes oprindelige ornamenter på 1 m, og herefter var der atter på 2½ m ganske svage spor, men
282
283
med mange reparationer.
OS VI, 23ff. og akvarel.
Jfr. udsmykningen fra
284
1511 i S. Birgittes kapel ved Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt III, 1602).
OS
285
V I I I , 3, 9f.
Brev af 28. nov. 1870 til J. J. A. Worsaae, der 17. dec., efter indhentet
råd fra J. Kornerup 5. dec., kasserede tanken om gudslam eller fisk, men foreslog en
286
hare eller due (korrespondance i NM). Jfr. OS V, 35 og fot.
Restauratoren beskriver dem (OS VI, 43f.) som en lille, fembladet, rød blomst på en kort, svajet stilk med
nogle små udløbere, fem på hvert ribbestykke, mindende om en række haletudser!
287
288
OS VI, 21.
Langs armenes og hændernes grå konturer lå en rød linie; bryst-
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F i g . 262. Korsskæringsfagets østre gjordbue. Sydsiden.
Mand med s k r i f t b å n d (p. 438). — East reinforcing rib
of crossing bay. The south side. Man with scroll.

OleSondergaard 1923—25

kassens linier var tegnet med rødgult (OS VI, 3). — Farverne overalt beskrevet efter
289
Søndergaards oplysninger; jfr. tillige akvareller af OS i NM.
OS V, 25f., VI, 9.
290 Murreparationerne skyldes delvis tilmuring af de fire, ca. 8 x 1 0 cm store huller,
der fandtes i hver kappe. De var skråt tilhuggede med hvidtning »fra reformationstiden«
på de skrå sider. De to fandtes i midterfigurerne over hinanden i en afstand af 70—80
cm, de to andre omtrent ude ved ribberne, 30—50 cm over vindueslysningerne. Måske
291
stilladshuller anvendt da kalkmalerierne overkalkedes? OS V, 32f., VI, 4, 9.
Søndergaard restaurerede hovedfigurerne, Jakob Madsen biscenerne. OS V, 17, 23—33, VI,
1—15. To akvareller fra 1924 i NM. 1870'ernes restaurering havde kun delvis afdækket
292
figurerne, der var opmalet med andre farver end de oprindelige.
Begge målte i alt
ifølge OS VI, 44: 1,75 m i højden og 1,87 i bredden; de stod med gråsorte konturer og
brunrøde detaljer. —- Nord for bispevåbnet blev o.1870, antagelig for symmetriens
skyld, malet et Present-våben, der 1898 opmaledes lidt ved siden heraf, men atter fjer293
nedes 1924. OS V, 36ff. og VI, 31f.
J f r . P. B. Grandjean: Det danske Bigsvaaben,
294
1926, p. 171 og tavle VII, 4.
Chr. 1. døde 21. m a j 1481; jfr. kongens våben på
væggen i Helligtrekongers kapel i Boskilde domkirke (DK. Kbh. Amt III, 1592).
295 v å b n e t fandtes ret velbevaret, dog var kun svage spor af den røde farve, og den ene
af Slesvigs leoparder m å t t e rekonstrueres efter 70'ernes form. Rigsvåbnet var 1,35 m
højt og 1,32 m bredt, Bølles 1,6 m højt, 0,92 m bredt, Rosenkrantz' 0,98 m højt, 1,6 m
296
bredt. OS VI, 16—21 og akvarel.
Ved afdækningen (jfr. flg. 254) fremkom bogstaverne i den udformning, som endnu ses. Måske en forkortelse for pax hominum? (fred
297
for menneskene).
Våbnet er antagelig et Bosenkrantz- og ikke et Friis-våben, jfr.
298
p. 464 med note 99.
Bolles: fire brede bølger i hvidt, afgrænset af grå streger, på
grå bund, Rosenkrantz': sort-hvidt skaktavlet, toradet bjælke tilsyneladende på en
299
300
svagt rød bund.
OS V I I I , 17: 2,92 m i tvm.
Ifølge OS V I I I , 2ff. var ribbeornamenterne i hovedsagen godt bevaret og lod sig lempeligt istandsætte. De nederste
301
partier var dog delvis fornyet.
Present-våbnet repræsenterer næppe biskop Niels
Clausen (der resignerede p. g r . a . a l d e r 1520), hvis moder tilhørte Present-slægten. Det synes
usandsynligt, at Niels Clausen, eller hans efterfølger Ove Bille, ville anvende Niels Clau-
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Fig. 263. K o r p o l y g o n e n s o s t f a g . E n g e l m e d sjæle. † D e t a l j e f r a scenen m e d K r i s t u s som v e r d e n s d o m m e r (p. 450). — East bay of chancel polygon. Angel with souls. †Detail from scene with Christ
as Judge of the World.

sens mødrene våben sammen med stiftsvåbnet og ikke det fædrene (som andetsteds).
Present-våbnet her må snarest tænkes at tilhøre en anden af slægten, der kan have besiddet ærkedegne- eller provsteembedet (evt. i en vakance). En Christoffer Nielsen Present hævdede 27. sept. 1521 (ActaPont nr. 4896) retten til provstiet for domkirken.
302
Det eneste, kalkmalede stiftsvåben i domkirken, hvor kalken også afbildes (jfr. »syvstagens« våbenskjold fra 1515 (inventar-afsnittet)). Om gudslammets ikonografi, se bl.a.
303
304
P. B. Grandjean: Dansk Sigillograli, 1944, p. 174f.
OS V I I I , 6ff.
Present305
våbnet syntes ikke malet på oprindeligt hvidtelag. OS V I I I , 4f.
OS VII, 25, 28.
Også disse våbenmalerier sad ret lost på pudslaget, hvilket tyder på en sekundær be306
maling i hvælvet.
Afdækket 1924 af Jakob Madsen, Fischer og Kirstine Sønder307
gaard, OS IV, 36f., V, 1 5 , VI, 46 og VII, 7.
P. 78 ses uheldigvis to trykfejl,
308
309
1491, læs: 1490, og 1531, læs: 1501.
OS VI, 57, VII, l f .
J f r . bispesigillerne,
hvoraf først de yngre, fra 1494, har mitra i stedet for hjelm. P. B. Grandjean: Dansk
Heraldik, 1919, p. 211. — De yngre typer ses repræsenteret på kalkmalerier i Sødring,
310
1491, og Udbyneder, fra begyndelsen af 1500'rne, begge Randers amt.
Ved Ole
311
Søndergaard og hjælperne H. Borre og J. Madsen. OS I, 35, 50—60, 62—72.
Det
Særlige Kirkesyn, protokol II, 146 (NM), vedr. sondre sideskib. De nordre hvælv gennemgik ifølge Søndergaard en mere overfladisk undersøgelse, specielt de tre vestligste
312
313
fag.
OS I, 57.
Tilsvarende ranker har bredt sig over arkadens top i 1. fag fra
øst; i østkappen var gjordbuen ledsaget af små, rode volutstilke med grønne »knopper«,
314
der tillige prydede vinduets stik.
Jfr. monstransskab fra 1518 fra Nordby kirke på
315
Samsø, med bispens våben og tilsvarende, fuldstændige indskrift.
Ved afdækningen 1923 fandtes tillige kalkmalerispor på arkadebuens modstående side, OS I, 52.
316
I flere andre hvælvkapper er fundet spor af figurmaleri, der imidlertid ikke har kunnet identificeres; bedst bevaret var i søndre sideskibs næstvestligste fag, ostkappen, en
loftet venstrehånd med ærmedraperi og lidt af skulderens klædning. I vestre kappe rester af skriftbånd med minuskier. OS I, 70f. Store, slyngede skriftbånd med rester af
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majuskler (jfr. ovfr.) sporedes i vestre og søndre kappe i nordsidens 2. fag fra øst; OS
317
318
I, 56 og fotos.
I, 58f., V I I I , 38ff.
Ikke Ambrosius som foreslået af N. M.
Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 1970, p. 360, da resterne af bogstaverne ifølge restaureringsfotos ikke passer hermed. Ej heller er han i bispedragt eller bærer mitra,
319
men har hat som i Skive-malerierne fra 1522 (Viborg amt).
Hærfuglen, der så vidt
vides ikke er k n y t t e t som attribut til nogen helgen, optræder måske her ifølge middelalderlig folketro som ulykkesfugl (jfr. KultHistLeks. VII, 258), eller som en af de fugle,
der så tit forefindes mellem bladværk i senmiddelalderlige fremstillinger.
Et fotografi
taget af OS under afdækningen 1923 viser, at restaureringen af fuglen er korrekt.
320
321
Spor af toprosetter er desuden fundet i sydsidens 4. og 6. fag fra øst.
LA Vib.
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kassebog. 1852—62. (C 617.53). —1726 blev også opsat stjerner i Århus Vor Frue kirke (LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Rgsk.bog. 1725—
322
86. (C 618.4)).
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 9. Domk.s rgsk. 1776—77.
323
324
Hertel I, 2, p. 100, jfr. K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 27.
Schytte, p. 70.
325
1846 var stjernerne, dels af blik, dels af eg, fæstnede med messingtråd og ikke med
hamp som forhen. De nedfaldne skulle atter anbringes for at dække hullerne i hvælvet
(LA Vib. Provstearkiver. Århus købstad og Hasle hrd. Synsprot. f. kirker og præstegårde. 1807—54. (C 24.5)).

Indberetninger i Nationalmuseet af Poul Nørlund 1923 og 1924, Ole Søndergaard 1924
(jfr. dagbøger), Egmont Lind 1964, Ulla Haastrup 1967 og Vibeke Michelsen 1967—70.
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ÅRHUS DOMKIRKE
INVENTAR OG GRAVMINDER

N.E.1966

Fig. 264. Fragment af *topliste fra korstolene, nu i Nationalmuseet (p. 536).
from the choir stalls, now in the National Museum.

Fragment of parapet

INVENTAR
Oversigt. Som domkirkens inventar nu fremtræder, er det præget af de omfattende
restaureringer 18(37 71 og 1921—24, hvoraf navnlig den første var afgørende. Andre
årstal eller perioder kan imidlertid også trækkes frem, hvis man betragter inventaret i
tidsfølge.
Ingen egentlige inventarstykker er bevaret fra domkirkens ældste, katolske tid 1 . De
store ombygninger i 1400-årene (jfr. p. 219ff.) har været så gennemgribende, at man samtidig synes at have udskiftet i hvert fald en del af det ældre inventar. Iler som ved udsmykningen med kalkmalerierne (jfr. p. 377) var det biskop Jens Iversen Lange (1449—
82), der var initiativtageren, for inventarets vedkommende med anskaffelsen af de liturgisk væsentlige ting: høj altertavlen 1479 og døbefonten 1481, hvortil kom en messehagel
samt †kordøre, måske i forbindelse med bestilling af eller begyndende opstilling af korstolene. Mens efterfølgeren Ejler Madsen Bølles (1482—90) virke ikke kan efterspores som
ved kalkmalerierne, nåede Niels Clausen i sin lange funktionsperiode (1490—1520) at
sætte sit præg på en stor del af inventaret. Forst og fremmest afsluttede han korets indretning med korstole, korskabe 1508, dørfløje til koromgangen samt †lektoriet 1508 med
brystning og †prædikestol. Til gudstjenesten anskaffede han en †alterdug, en pragtfuld
korkåbe med tilsvarende messehagel samt den store »syvstage« fra 1515, der anbragtes
midt i koret. Også el †orgel har domkirken måske ejet. Hermed var inventarindretningen
stort set færdig. Den sidste katolske biskop Ove Bille (1520 1536) føjede hertil blot et
ur i vest, hvoraf kun skiven endnu er bevaret. Af domkirkens middelalderlige altersølv
eller andre kostbarheder er intet tilbage. Et levn fra den katolske lid er alene en *råber,
der ifølge traditionen blev anvendt langfredag nat til at gjalde Judas' forræderi ud over
menigheden. Og fra domkirkens mange sidealtre (jfr. p. 73—89) er kun bevaret nogle få
stumper fra et midtskabs Golgathascene.
En lid efter reformationen mærkedes forskydningen i tyngdepunktet fra gejstlighedens
kor til menighedens skib. Den større vægt man lagde på prædikenen og menighedens deltagelse i gudstjenesten satte sig spor ved opsætningen 1588 af en ny prædikestol, hvortil
skænkedes en lysearm. På prædikestolspillen anbragtes antagelig samtidig den usædvanlige malmhånd med ankeret. Herskabsstole indrettedes af medlemmer af østjyske
adelsslægter i forbindelse med opstillingen af †stoleværk, og et nyt †orgel anskaffedes.
Samtidig begyndte adelen at tage koret i brug til begravelser (jfr. afsnittet om gravminder).
Efter de omfattende inventarfornyelser i skibet, der i økonomisk henseende gjorde
kongelige indgreb fornødne (jfr. p. 66), synes domkapitlet i den øvrige del af sin forvaltningsperiode (1536—(1666) 1687, jfr. p. 71) al have været tilbageholdende med ny-
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anskaffelser. Koromgangen lukkedes dog 1624 under stor bekostning med †gitre for at
hindre larm under prædikenen. En *fontehimmel skænkedes 1612 af et medlem af den
navnkundige Århus-familie Worm, og enkelte adelige donerede altret og koret ( J y t t e
Brock: 1634 †alterklæde, †bibel, messehagel; Christen Skeel: kordøre 1643). Svenskekrigene omkring 1600-årenes midte skabte stilstand i fornyelser og gaver (omend den
svenske oberst Königsmarck skænkede †messehageler og †alterklæder som en tak for
kirkens begravelser af polske og svenske soldater); hen mod århundredets slutning mærkedes atter borgerstandens bedrede økonomiske forhold. Da altersølvet 1673 var blevet
stjålet, skænkede velbjergede kvinder 1675 forskellige sølvgenstande til erstatning, og
den velhavende borgmester Mikkel Mikkelsen Malling gav rige gaver (1682 lysearm, 1697
messingsøjler i †korgitret, 1696—97 to dåbsfade, (†)fontelukkelse). Præsterne sorgede for
indretninger til eget brug (jfr. p. 285ff.): (†præstekammer ved prædikestolen 1692, landemodesalen nyindrettedes samme år af biskop Braem, og koromgangen bag altret fraskiltes til sakristi 1709). 1 begyndelsen af 1700-årene blev altret atter beriget, dels af et
velstående borgerægtepar (1705 †alterdug, †alterklæde, alterstager), dels af Constantinborgs ejer, Peter Rodsteen (1706f. †alterklæde, sølvstager, bispekåbe, messehagel).
Fremstående borgere lod ophænge lysekroner eller lysearme over deres begravelser til
»amindelse« for sig selv og deres familie og til »zir« for kirken. Borgere og unge karle skænkede 1720 det største her i landet bevarede kirkeskib. Med fornyelsen af orglet 1728—30
synes kirken at have anstrengt sig til yderste økonomiske evne; ved århundredets midte
opsattes en række †pulpiturer og †lukkede stole mellem hoved- og sideskibe.
I 1700-årenes sidste halvdel var inventaret i forfald, og en gennemgribende istandsættelse kom på tale (jfr. p. 301 ff.). Arkitekt Hans Næss' indstilling til kirkens direktion
lod 1772 2 : Alle stole (også korstole) måtte forbedres og fores i lige linie, gulve føres i vatter,
alter- og prædikestol efterses og repareres, orgelværket overstryges med fernis for at
hindre orm. En nødtørftig istandsættelse fulgte 1776—77. En del gammelt udstyr, især
stoleværk, der stod og fyldte op, bortskaffedes. Det største indgreb i ældre inventar var
dog fjernelsen af Niels Clausens lektorium fra 1508, der »var til ingen nytte« og blot blokerede udsynet til altret. Selve højaltertavlen fandt man det ikke umagen værd at istandsætte. 1781 lykkedes det dog for private midler at få tavlen restaureret af maler Knud
Madsen Bruun.
Med hensyn til inventarets farveholdning skete samtidig en ændring. Middelalderens
stærke farver og forgyldning, afløst af renæssancens snedkerstaffering med lidt farve og
guld på lister og detaljer, efterfulgtes i domkirken som andetsteds af en kraftigere polykromi, der holdt sig længe. Ved 1700-årenes midte giver kirkeregnskaberne oplysning om
en tilbagevenden til et enklere farvevalg. Da †pulpiturerne 1752 skulle males, ønskede
man forpanelet strøget med rod zinnober, pyntet op med lidt guld og sølv, mens underside og mindre iøjnefaldende sider blev perlemalet. Da turen imidlertid kom til stoleværket 1765, fik det alene den blålige perlefarve med lidt forgyldning ligesom i Århus
Vor F r u e 3 (der i meget var toneangivende). 1777 stod valget mellem olie-egetræsmaling
eller lys perlefarve; den sidste blev atter foretrukket 4 .
Meget synes ikke at være sket med hensyn til inventaret i 1800-årenes første halvdel.
1802 opstilledes en »hjælpedåb« i koret, da vejen frem og tilbage til den gamle malmfont i
vestenden forekom for lang; 1840 tog man konsekvensen og flyttede malmfonten op i
koret. Herfra fjernedes til gengæld de gamle †skriftestole, der opstilledes østligst i koromgangen.
Inventaret synes ikke at have fået større nymalinger, for Frederik VI. ved et besøg
1826 tilskyndede hertil ved al ytre, at stolene burde males, når kirkens kasse nogenlunde
kunne udrede det 5 . Dette skete først 1840, da maler Jørgensen gav alt træværket en lys,
flammet egefarve, skønt stiftsøvrigheden fandt en næsten hvid perlefarve passende,
fordi kirken forekom temmelig mørk 6 .
Trods enkelte reparationer og opmalinger blev en egentlig restaurering af inventaret
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mere og mere påkrævet. Udgangspunktet blev bygningsmæssige istandsættelser (jfr.
p. 315ff.), men snart kom inventaret i søgelyset. Allerede i Ferd. Meldahls udkast 1859 6
indgik fjernelsen af »de stygge« pulpiturer mellem hoved- og sideskibe, som N. S. Nebelong
samstemmende kaldte dem 7 . Og med nedrivningen af pulpiturerne så kirkeværgen en
mulighed for at afrense vægge og piller og derved finde eventuelle kalkmalerier. Hermed
var optakten givet til den omfattende afdækning af kalkmalerierne og deres senere restaurering (jfr. p. 378ff.).
1867—71 foretoges den indvendige restaurering under arkitekt V. Th. Walthers ledelse 8 ;
de førende håndværkere var billedskærer August Petersen, billedhugger W. Fjeldskov,
snedkermester P. Ziegler og malermester Lüders 9 . I pagt med lidens almindelige synspunkter gennemførtes efter Walthers forslag en restaurering, der delvis betød en tilbageføring til det, man antog for oprindeligt. Walther udarbejdede selv udkast til de fleste
ændringer, der ofte bestod i opskæringer af ældre detaljer eller i nyskårne kopier. Med hensyn til farvegivningen foretrak man den så almindelige egefarve eller fernisering, der
endnu præger domkirkens indre. Høj altertavlen blev kun midlertidigt istandsat, men blev
1888f. underkastet en gennemgribende restaurering under Magnus-Petersens ledelse;
de følgende år genrestaureredes korinventaret. En del ældre og delvis ubrugeligt inventar
var fjernet i årene umiddelbart for eller under hovedrestaureringen (†alterskranke,
†koromgangsgitre, »hjælpedåben«, †skriftestole, †pengeblokke m.m.).
Ved arkitekt Mogens Clemmensens restaurering 1921 24 fik man anbragt nogle af
de tidligere tiloversblevne inventargenstande, overvejende i forbindelse med de nye
indgangspartier (gavle fra †fontelukkelse, korgitter, landemodesal).
Til de nyere inventarforøgelser hører de 1961 opstillede tekstilskabe i nordre apsiskapel,
hvor domkirkens smukke, liturgiske dragter er udstillet. Senest har man 1970 mellem
korets vestre piller i sydsiden opsat et orgel, hvis farveholdning er inspireret af kalkmalerier og epitafier, således at orglet i det ydre står mørkt olivengrønt, indvendig stafferet med stærkt rødt.
Til den indre udsmykning og domkirkens hele farvepræg hører i høj grad også gravminderne: De mange gravsten, der under restaureringerne blev stillet op ad murene, de
brogede træ- og stenepitafier på piller og vægge samt de forgyldte smedejernsdøre til
gravkapellerne. Alt dette vil blive behandlet i et senere afsnit om domkirkens gravminder.

486

ÅRHUS DOMKIRKE,

ALTERBORD

OG

INVENTAR

BEKLÆDNING

Alterbordet er rimeligvis udført i forbindelse med altertavlens opstilling
1479f. (jfr. p.489 ff.). Det er muret af munkesten 1 0 i munkeskifte og har bagtil
et øvre rulskifte som underlag for tavlens predella og hviler på fire hjørnekvadre
af granit. Over nuværende gulv er bordet 129 cm højt (incl. plade) 11 , 225 cm
bredt og 166 cm dybt og har i nord- og sydsiden en fladbuet niche (ca. 70 cm
høj, ca. 62 cm bred og to sten dyb); en tilsvarende niche i bordets østside er
antagelig omdannet ved altertavlens restaurering i forrige århundrede.
Som alterbordsplade er benyttet en gravsten over biskop Jens Assersen, død
1306 (jfr. gravminder). Den svagt trapezformede, lysgrå kalkstensplade,
233,5 x 117—109,5 cm, 6—7 cm tyk, med hulkel, rager kun 4 cm frem foran
bordets forside og 5 cm for hver ende; den ene langside støder op til rulskiftet i
plan med predellaens forside. Ved anbringelsen på alterbordet blev der i hvert
af de fire hjørner, inden for kantskriften, ret skødesløst ristet et 5 x 6 cm stort
kors, der markerer indvielsesstederne 12 . Nogenlunde midt på stenen, men forskudt hen mod forkanten 13 , er indristet en firkant, 31 x 31,5 cm, der angiver
den eventuelle altergravs plads 1 4 . Stærke slidspor, især på langsiderne røber, at
stenen i et længere tidsrum har ligget i gulvet og da rimeligvis i koret. Formentlig er gravstenen fjernet ved korets ombygning og herefter anbragt på alterbordet forud for altertavlens opstilling. Allerede i Rhumann-håndskriftet fra
1666 15 er omtalt denne specielle anvendelse af gravstenen; eksempler på tilsvarende placering af gravsten kendes fra Sverige 16 .
1705 blev altret omklædt med lister af snedker Søren Jensen og en ny trappe
udført 3 . Dette træpanel blev imidlertid skjult af det samtidigt skænkede alterklæde (jfr. ndf.). Også det murede alterbord havde i tidligere tid været dækket
af alterduge eller -klæder, hvoraf det ældst kendte stammede fra biskop Niels
Clausens tid (p. 487). — 1971 blev alterbordet hvidkalket og skal nu dækkes af
et nyt, rødt klæde.
*Alterklæde, skænket 1705 af Anne Kielsdatter, enke efter handelsmand
Casper Nielsen Brandt (jfr. andre gaver til altret ndf.). Af rødt silkefløjl, 107
cm langt og 455 cm bredt, sammensyet af ni bredder i længden og over sammensyningerne smykket med sølvkniplingsborter, der ligeledes kanter og forneden
afslutter klædet. Midtpå en stiliseret blomsterkrans om ovennævntes initialer
CNB / A K D og årstallet, alt udført med grove sølvtråde og snore. Foer af tyndt,
ubleget hørlærred og med messinghægter til ophængning. Endnu 1861 opbevaret i nordre korskab 1 7 , nu i købstadmuseet Den gamle By, inv. nr. 739:63.
†Alter klæder. Af inventarielisterne, der kun går tilbage til 1683, fremgår, at
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man til altret i hovedsagen har anvendt eet à to daglige alterklæder og eet til
højtiderne. Sammen med kirkens andre tekstiler blev de opbevaret i korskabene, de ibrugværende i nordre korskab og de kasserede i søndre 18 , hvor de
fandtes endnu 1861 11 .
†l) Skænket 1634 af Jytte Brock som mindegave for ægtemanden Jørgen
Skeel (d. 1631) og dennes første hustru Kirsten Lunge (d. 1609) (jfr. †alterbibel,
p. 510). Af rødt, blomstret fløjl med Skeel-våbnet flankeret af våbner for Lunge
og Brock og med de ovennævntes initialer. Det var forsynet med kappe 1 9 og
havde guld- og sølvfrynser. Ifølge inventariet 1683 20 brugtes det kun på »de
højtidelige dage« og var endnu i brug 1770 19 ; kan sidst identificeres i inventariet
for 1827 21 .
†2) Skænket o. 1658 af den svenske oberst, grev C. O. von Königsmarck, som
en art genydelse for soldaterbegravelser 22 .
†3—7) 1683 omtales et grønt og et rødt alterklæde, som daglig hænger for
altret, ganske fordærvet og sønderrevet; 1746 var det røde klæde ubrugeligt.
1683 20 nævnes endnu tre ubrugelige (hvorimellem evt. nr. 2): et gult, fordærvet og forslidt, et lidet med hvidt og rødt samt endnu et sønderrevet.
†8) Skænket 1706 af baron Peter Rodsteen, rimeligvis som mindegave ved
hustruen, Sophie Elisabeth Charisius' død samme år (jfr. alterstager nr. 2, p.
509). Af grønt fløjl med sølvfrynser, smykket med årstallet og ægteparrets
våbner broderet i sølv 23 .
†9ff.) 1845 indkøbtes rødt fløjl og »cambrix« (fint lærred) til et nyt klæde 21 ,
der to år efter forsynedes med brede guldgaloner og -frynser 24 . De følgende alterklæder synes at have haft et tilsvarende udseende 6 .
†Alterduge. 1) Rimeligvis skænket af biskop Niels Clausen (1490-1520). Af
Rhumann 1666 beskrevet som »en silkesyet dug«, mens Abildgaard 1770 19 kalder den »et gammelt, syet altertæppe, meget slidt, hvor endnu kunne læses:
»S: Clemens ora pro nobis« (»S. C. bed for os«); desuden bar den bispens våben.
Muligvis identisk med det i inventariet 1683 20 omtalte gule og røde klæde,
ganske sønderrevet, med et våben midt udi. 2) 1661 købtes en silkesyet dug med
Kristi nadver på for 9 sl. dl. 3) En lignende dug omtales 1683 20 som bekostet
af madam Rhumann (jfr. berettelsessæt nr. 1, p. 507). 4—7) I inventariet nævnes yderligere fire duge, en gammel forslidt med rød silke bestukken, som
daglig lå for altret, samt tre ubrugelige, hvoraf den ene var »liden, med rød
silke«, den anden »et broget stykke dug med sort og hvidt«. 8) Anne Kielsdatter
har, rimeligvis 1706 25 , foræret en dug med brede kniplinger; den lå 1832 aldeles ubrugelig i nordre korskab 21 . 9) 1748 skænkede stiftsprovst Nannestad,
foranlediget af sin kaldelse til biskop i Trondhjem, »en hvid alterdug med
bibelske Forestillinger, udsyet med rød Silke og forsynet med brede Kniplinger 26 .
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Høj altertavlen* (fig. 265) 27 er ifølge frisefeltets indskrift skænket 1479 af
biskop Jens Iversen Lange og ifølge skriftlige kilder leveret af Bernt Notke, »eyn
meler to Lubbeke« (»en maler i Lübeck«); den er Danmarks største sengotiske
fløjtavle og den eneste i landet, der altid har stået på sin oprindelige plads, i
domkirkens da nybyggede kor (sml. p. 219).
Tavlen, der måler 12 m fra alterbordet og ti] krucifikset øverst oppe, er en
såkaldet pentaptych, en skabstavle med fire fløje, de indre fløjskabe, de ydre
flade med malerier, på en høj, tofløjet predella, hvis midtparti udgøres af tre
skabe med jerngitterværk. Tavlen har kvartrund baldakin over storstykket, hvis
midtskab indeholder tre legemsstore figurrelieffer flankeret af apostelrelieffer i
de indre fløjskabe og ellers kun malerier, endvidere et tofløjet topskab med et
relief (de gennembrudte vinger nyere) afsluttet med et højt, slankt spirtag, fra
hvis topblomst et krucifiks skyder op; sidefigurerne, Maria og Johannes, står på
fialespir i et lavere plan på hver side af spirtaget. To frifigurer, en bisp — altertavlens stifter — og en engel, der oprindelig har holdt hans våben, står på
baldakinens tag på hver side af topskabet.
Storstykket består af et 228,5 x 218 cm stort midtskab og to faste sideskabe
med malerier; det flankeres af to par bevægelige fløje, der ved en hængselanordning kan foldes ind i sideskabene. De faste sideskabe, som hviler på predellaens overplanke, står blot i forbindelse med midtskabet ved to par tarvelige (vel sekundære), på bagsiden fastsømmede jernbånd, et foroven og et forneden på hvert skab, og alle tre skabe krones af den nævnte baldakin; dennes
overkant skjules af en fialedelt liste med kølbuer, gennembrudt stav- og bladværk og en række store topblomster; forneden afsluttes baldakinen med en
femdelt frise, der indeholder stifterindskriften med reliefminuskler (dog flere
store begyndelsesbogstaver): »A(n)no d(omi)ni m0 cccc 0 lxxix Reuere(n)d(us) i(n)
(Christo) p(a)t(er) (et) d(omi)n(us) d(omi)n(us) Ihe(n)s Ep(iscop)us arhusien(sis) Ista(m) tabula(m) de(di)t ad laud(em) dei et ad ho(no)re(m) sa(ncti)
cleme(n)t(is)« (»i Herrens år 1479 gav den ærværdige fader og herre i Kristus,
Jens, biskop i Århus, denne tavle til Guds pris og til ære for S. Clemens«).
Skulpturerne. Midstskabet (fig. 266), der er åbent i første stand (festdagsstilling), indeholder tre store, ca. 180 cm høje relieffigurer: Anna Selvtredie flankeret af domkirkens værnehelgen, S. Clemens, og Johannes Døberen. Deres
navne læses med reliefminuskler i smalfelterne under hver figur: »S(an)c(t)a
* A f s n i t t e t om h ø j a l t e r t a v l e n er r e d i g e r e t af E r i k M o l t k e .
Fig. 265. Høj altertavlen, leveret 1479 af Bernt Notkes værksted i Lübeck. Anden stilling (fastestilling) med lukkede fløje (p. 489ff.). Efter E. Moltke: Bernt Notkes altertavle. L. L. fol. 1 9 6 4 . - High
altar produced 1479 at Bernt Notice's workshop in Lübeck. Position daring Lent with wings closed.
From E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.
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anna ora pro nobis« (»S. Anna bed for os«), »S(anctus) klemens papa ora pro
nobis« (»S. Clemens pave bed for os«) og »S(anctus) Iohan(n)es baptista ora pro
nobis« (»S. Johannes Døber bed for os«).
På småspir foran de vægge, der skiller de tre storfigurer, står otte 34-35 cm
høje helgenindestatuetter, alle på snoede søjler under en spiragtig baldakin,
fra nord, øverste række: 1) Sunniva med klippe, 2) Barbara med tårn, 3) Katharina af Alexandria med sværd og hjul, 4) Margrethe med drage; nederste række:
5) Agnes med lam, 6) Elisabeth af Thüringen eller Dorothea, med blomsterkurv, 7) Gertrud med hospital og 8) helgeninde med kirke.
I de indre fløjes skabe står de 12 apostle, skåret i højere relief end storligurerne, ca. 65 cm høje; foroven i nordre fløj: 1) Andreas med kors, 2) Johannes med kalk, 3) Peter med nøgle og bog; foroven i søndre fløj: 4) Paulus med
sværd, 5) Jakob den ældre med hat, bog og stav, 6) Thomas med spyd. Forneden i nordre fløj: 7) Jakob den yngre med fakbue og bog, 8) Filip med patriarkalkors og bogpose, 9) Bartholomæus med kniv og flaske (fig. 270); forneden
i søndre fløj: 10) Matthæus med »doktorhat«, sværd, bog og -pose (fig. 271), 11)
Judas Thadæus med kølle og bogpose og 12) Matthias med økse og åben, fremadvendt bog, hvori malede minuskier: »Ihesus nasarenus, rex iudeorum,
Ihes(us) cr(i)stus marie« (»Jesus nazaræeren, jødernes konge, Jesus Kristus,
Marias [søn]«).
Også i apostelfløjene er der fialer foran væggene, der adskiller de rum, hvori
figurerne står, 4 + 4 spir i hvert fløjskab og hvert med en lille, kun ca. 20 cm
høj »søjlehelgen«, fra nord øverste række (tværs over): 1) Stefan, diakon med
sten og †palmegren, 2) Augustin, bisp med stav og hjerte, 3) Gregor, pave med
korsstav og bog, 4) Sebastian (fig. 269), nøgen, gennemboret af pile, 5) Qvirinus,
diakon med møllehjul og †palmegren, 6) Hieronimus (fig. 268), med kardinalhat
og løve, 7) Ambrosius, bisp med bog, 8) Cyriacus, diakon med dæmon. Nederste
række i nordfløjen (tværs over): 9) Vincent af Saragossa, diakon med (†)savbladet rist og †palmegren, 10) Hellig Knud, konge af Danmark, rustningsklædt,
kronet, med scepter og rigsæble, 11) Jørgen, ridder med sværd, skjold og drage,
12) Pantaleon, barhovedet, i lang kofte, med medicinkrukke, 13) Christophorus (fig. 267), støttet til træstamme i flod og med Jesusbarnet på skulderen,
14) Sebald med pilgrimshat (nu uden muslingeskal), eentårnet kirke og †palmegren, 15) Hellig Olav, konge af Norge, rustningsklædt, kronet, med rester af
hanappen,(pokalen) i venstre hånd, afbrudt højre (med †bil, ɔ: økse), trædende
på udyr, 16) bisp, skægget, med bispestav i venstre og velsignende højre hånd.
I topskabet et relief af Marias himmelkroning, moderen og sønnen, 93 cm højt.
Krucifiksgruppen. Kristi kors er plantet i topspirets bladkrone, Maria
(49,5 cm) og Johannes (43 cm), frifigurer på høje fialer noget under korset.
Bispen og englen, knælende frifigurer på storbaldakinens tag, er henholdsvis
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Fig. 266. Høj altertavlen 1479. Midtskabets storskulpturer, Anna Selvtredie flankeret af pave Clemens og Johannes
Døberen. Ansigternes kridtgrund og maling fornyet 1888—89. På søjler desuden otte små helgenindefigurer (p. 489).
Efter E. Moltke: Bernt Notkes altertavle. — High altar 1479. The great sculptures in the central section: Madonna,
Child and St. Anne flanked by Pope Clement and John the Baptist. The chalk priming and paint on the faces renewed
1888—89. Eight small figures of female saints on the columns. From E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.
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104 og 89 cm høje. Da bispens uregelmæssige træk viser lighed med Jens Iversens malede portræt på den indre storfløj (under maleriet af Døberen), kan der
næppe være tvivl om, at donator også har ladet sig fremstille her, en antagelse
der bekræftes af Johs. Rhumanns beskrivelse 28 , der angiver, at englen holdt
et skjold med Langes våben, de tre roser.
Malerierne. Første stand (festdagsstilling). I predellaen ses på hver side af
gitterskabene fløjenes indersider; nordfløj: Gregors messe, sydfløj: Jesu og Marias bøn for menneskeheden. I storstykket med fløje ingen malerier, idet midtskabets tre storfigurer flankeres af fløjskabene med apostelfigurerne. — Topskabet: på hver side af himmelkroningsrelieffet ses fløjenes indersider, nordfløj: bebudelsesengel, sydfløj: S. Mikael som dragedræber (fig. 272).
Anden stand (fastestilling). Predellaens og topskabets fløje er lukkede, så
malerierne på fløjenes ydersider er synlige; de indre storfløje (apostelfløjene) er
lukket for midtskabet, således at malerierne på disses bagklædninger og malerierne på yderfløjenes indersider står fremme. Bortset fra de frie skulpturer over
baldakin og topskab ses kun malerier. Predella: to malerier, eet på hver fløj,
med tre stadier af Jesu bon i Gethsemane. — Storstykket: otte store malerier
af Jesu lidelseshistorie, foroven Bønnen i Gethsemane, Judaskysset, Jesus for
Pilatus og Hudstrygningen; forneden »Ecce homo«, Golgatha med Jesus på
korset og grupper ved korsets fod, Gravlæggelsen og Opstandelsen. — I den
brede guldbræmme mellem de to malerirækker fire små malerier med motiver
fra Jesu barndomshistorie: Besøgeisen, Jesu fødsel, Kongernes tilbedelse og
Fremstillingen i templet. — Topskabsfløjenes ydersider: pesthelgenerne S.
Sebastian og S. Antonius.
Tredie stand (adventsstilling). De to par storfløje er lukkede, således at
malerierne på yderfløjenes ydersider er synlige ved siden af malerierne på bagklædningerne i de faste sideskabe. Predella og topskab som under festdagsstillingen. Nord- og sydfløjene foroven: kirkens værnehelgen, pave Clemens,
med patriarkalkors og skibsanker samt Johannes Døberen med Gudslam på bog.
De to mindre malerier under dem, Anna Selvtredie og donatoren, biskop Jens
Iversen, med sin værnehelgen og navnefælle, evangelisten Johannes (med alterkalk og giftslange), skal i lighed med predellafløjenes Gethsemanemalerier opfattes som eet. Det er tavlens »stifterbillede«, hvor værnehelgenen anbefaler
tavlens donator til Anna Selvtredie. Heraf kan man slutte, at høj altertavlen
var viet Anna Selvtredie, der tillige er hovedfiguren i festdagsstillingen. På
Annas huebræmme læses med majuskler: »Sancta Anna ora« (»S. Anna bed«).
På Jens Iversens skriftbånd medtagne minuskier: »mater dei sis se[mper]...«
(»Guds moder vær altid. . .«). — Bagklædningerne i de faste sideskabe, i nord
to scener fra pave Clemens' legende, øverst helgenens martyrium (han kastes i
havet med et anker om halsen), nederst hans gravlæggelse. I syd to scener
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Fig. 267 -269. Høj altertavlen 1479. Tre af de kun 20 cm høje hetgenfigurer i apostelfløjene: 267.
Christophorus i floden. 268. Kirkefaderen Hieronimus. 269. Sebastians martyrium (p. 490). Efter
E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.
High altar 1479. Three of the saints (20 cm high) in the apostle
wings are: 267. Christopher in the river. 268. Jerome, Father of the Church. 269. Sebastian's martyrdom.
From E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.

fra Johannes Døberens legende, øverst Jesu dåb, nederst Døberens martyrium.
Senere malerier. En brun oliemaling dækker de faste sideskabes bagsider og
de (sekundære) bagklædninger af fyr over fløjene. På skabene er der tarvelige
malerier, i nord Christophorus, i syd en biskop med glorie og i fuldt ornat. På
fyrre-bagklædningerne herover ses i gotiske skjolde biskop (1490ff.) Niels
Clausens fædrene og mødrene våben, det fædrene ukendt 2 9 , det mødrene Presents våben. Her er sandsynligvis tale om ringe gengivelser (fra 1781-restaureringen, jfr. nedenfor p. 500) af ældre malerier, hvoraf spor ses under den
brune maling.
Udsmykningen på baldakinens underside er en nykonstruktion fra MagnusPetersens restaurering 1888—89 30 . Under †malerier fra 1700-tals restaureringen
var kun bevaret pletvise middelalderlige farverester.
†Malerier. Ved den hårdt tiltrængte restaurering 1781 forsynedes storbaldakinens underside med nye malerier af restaurator, maleren Knud Madsen Bruun.
Disse malerier har Magnus-Petersen beskrevet, inden han fjernede dem 1888:
»No. 1: (længst til højre) Herren sees paa Regnbuen, Flammer og Lyn omgiver
Danmarks kirker, Århus amt II
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Fig. 270. Høj altertavlen 1479. Detalje af
apostlen Bartholomæus. Hele skulpturen er
kun ca. 65 cm høj (p. 490). Efter E. Moltke:
Bernt Notkes altertavle. — High altar 1479.
Detail of the Apostle Bartholomew. The whole
sculpture is only about 65 cm high. From E.
Moltke: Bernt Notkes altertavle.

ham; en Buk med 7 Horn ligger for hans Fodder, og over hans Hoved er 7
Lamper, (Johannes Aabenb.). — Xo. 2: Iesus, Elias og Moses; i Skyerne forneden
knæle Apostlene med udbredte Arme. — No. 3: en siddende Gud-Fader, ved
hans Side Iesus; den første har et Scepter i Haanden, den anden et Kors;
de sidde begge paa en stor Globus, og den hellige Aand svæver over deres Hoveder. — No. 4: Christi Opstandelse; han svæver i en Straaleomgivelse eller
Glorie, forvredne Figurer af Krigere vækkes og rejse sig i Forgrunden forneden.
- No. 5: Christus sidder paa og omgives af Skyer med en Hyrdestav i højre
Haand, medens han med den venstre Fod træder paa en Slange, som snoer sig
op ad hans højre Knæ.«
I predellaens tre skabe (omdannet o. 1749 til at rumme vasa sacra 3 og atter
1891 3 1 ) harder formodentlig været †relikvier af tavlens tre hovedpersoner, sandsynligvis indkapslet i kostbare gemmer.
Altertavlens skabe er zinket og samlet på gering, de flade fløje med fornaglet slidstap, og bagklædningerne er notet ind i rammeværket. Midtskabet
sammenholdes desuden af en bred, vandret revle med korte svalehaler.
Tavlen holdes i stilling af et stolpestativ, der indklædtes med brædder 1847 21 .
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Fig. 271. H ø j altertavlen 1479. Detalje af
apostlen Matthæus. Hele skulpturen er kun
ca. 65 cm høj (p.490). Efter E. Moltke: Bernt
Notkes altertavle. — High altar 1479.
Detail of the Apostle Matthew. The whole sculpture is only about 65 cm high. From E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.

L. L. 1964

Tavlens program, hvis temaer holder sig inden for det nye testamente og
tiden derefter, falder i to hovedpartier, hvoraf det ene beskæftiger sig med
forudsætningerne for at nå det evige liv (nadveren, forbønnen for menneskeheden), det andet taler om det jordiske liv og peger på den hjælp, menneskene
kan få i deres liv og stræben mod det himmelske (Jesu død og opstandelse,
apostlene, helgenerne). Programmets yderpunkter viser topskabets fløjmalerier:
bebudelsesenglen og Mikael dragedræber, dvs. forkyndelsen om menneskenes
frelse og det Godes endelige sejr over det Onde. Blandt de mange helgener, der
påkaldes i sygdomstilfælde, og af hvilke pesthelgenerne, ligeledes på topfløjene,
Sebastian og Antonius, er de vigtigste, må nævnes lægehelgenen par excellence Pantaleon foruden de forskellige »nødhjælpere«, »samfundshelgenerne«
Gertrud og Jørgen samt Christophorus, der skærmede mod brat død. De fire
kirkefædre mangler ikke, ligesom der er helgener for ren vandel (Agnes, Sunniva 3 2 ). Rene repræsentationshelgener er S. Knud konge og Hellig Olav.
Altertavlens tilblivelse. Som nævnt er altertavlen leveret af Bernt Notke i
Lübeck. Fra den 20. december 1478 foreligger der et udkast til et brev fra Lübecks borgmester og råd til Århusbispen, Jens Iversen (der åbenbart har be32*
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klaget sig til rådet over, at Notke ikke overholdt sin afleveringsfrist); rådet
anbefaler bispen at sende mester Bernt endnu et forskud på 200 mark lybsk
(tidligere havde han modtaget 100 gylden); for denne sum vil han stille garanti
samt love tavlen færdig til påske, dvs. april 1479. Da tavlen bærer dette årstal,
må Notke have opfyldt sine forpligtelser; men han har ikke selv været i Århus
for at lede tavlens samling og opstilling 33 . Først 1482 ankom han til Århus for
at gøre regnskabet op med bispen. Ved denne lejlighed udstedte han en kvittering 3 4 , ifølge hvilken alle hans krav på bispen skulle være ude af verden. Af
akterne fra en retssag, hvori Århustavlen spiller en rolle, en sag, som Notke
efter Jens Iversens død 1482 anlagde mod en Århusborger, Born Espernsen,
på grund af et parti klæde, som han åbenbart havde fået som håndpant for
800 mark, fremgår, at bispen gav Notke 20 rhinske gylden i drikkepenge samt
en hest til 20 marks værd 3 5 . — Den nævnte retssag 36 har givet anledning til,
at man har antaget, at Notke benyttede biskop Iversens snarlige død efter
saldokvitteringens udstedelse til at tage sig to gange betalt for altertavlen. Der
er imidlertid ikke noget holdepunkt for en sådan formodning, og der kan næppe
være tvivl om, at retssagen har været en almindelig vekselsag, idet bispen ikke
har kunnet eller villet betale restbeløbet kontant 3 7 .
Det er uvist, hvor meget af Århustavlen der er blevet til i Bernt Notkes
værksted. I kilderne omtales han kun som maler, og da der ikke foreligger
grunde til at antage, at han også har ført billedskærerjern, må man regne med,
at han har fået udført selve altertavlen (skabe og fløje) hos en »kistemager«
(og smed), mens billedskærerarbejdet er blevet bortliciteret til et eller flere
specialværksteder. Vi kan heller ikke vide noget om, hvorvidt hele det kæmpemæssige stafferingsarbejde (kridtgrund, forgyldning, polykromering) er sket i
Notkeværkstedet, ligesom det forbliver et åbent spørgsmål, hvor meget Notke
personligt har udført på tavlen, hvad han i bekræftende fald har udført (jfr. nedenfor p. 500 donatorportrættet) — eller om han overhovedet har haft andet
med tavlen at gøre end de forhandlinger og forarbejder, der sikrede værkstedet
leverancen, og som resulterede i en (nu ukendt) kontrakt, der at dømme efter
samtidige bevarede fra andre værksteder må have været meget specificeret.
Da Notke imidlertid først efter afleveringen af Århustavlen fik råd til at købe
hus 3 8 , er det vel naturligst at antage, at for den tid har værkstedets kapacitet
ikke været større, end at mester selv måtte arbejde med i det daglige.
Fra slutningen af 1400'rne var det almindeligt at give et storarbejde i entreFig. 272. H ø j altertavlen 1479. Malerier på topfløjenes indersider, bebudelsesenglen og ærkeenglen
Mikael som dragedræber. De betegner indledningen og slutningen på altertavlens program (p. 492).
Efter E. Moltke: Bernt Notkes altertavle. L.L.fot. 1964. — High altar 1479. The paintings on the
inner side of the top wings show the Angel of the Annunciation and the Archangel Michael as dragonslager. They depict the beginning and end of the programme of the altar-piece. From E. Moltke: Bernt
Notkes alfertavle.
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Fig. 273. Høj altertavlen 1479. Jesushoved
fra passionsmalerierne (jfr. fig. 265). Fra
Fremstillingen for folket (ecce homo). Helt
forskelligt fra fig. 274 (p. 499). Efter E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.
High altar
1479. Head of Christ from the paintings of
the Passion, cf. fig. 265. From the Presentation to the people (ecce homo). Quite different from fig. 274. From E. Moltke: Bernt
Notkes altertavle.

L. L. 1964

prise til eet værksted (som regel til et malerværksted, fordi det var stafferingen,
der gjorde værket færdigt); således har tilfældet antagelig også været med
Århustavlen. At der har været mange hænder om arbejdet fremgår af de store
forskelle, der ses såvel i skulpturernes som i maleriernes udførelse og kvalitet.
Billedskærerarbejdet skjules nu under en relativ tyk kridtgrund, og der er
brugt mange »kunststoffer«: storfiguren Annas halsklæde er pergament ligesom
Marias hue, barnets »ble« og Døberens »sjal«, de ophøjede borter i Clemens'
kåbe skjuler indlagte snore etc. Heraf må man slutte, at skulpturerne er noget
summariske, og at mange detaljer har været overladt stafmaleren til modellering i kridtgrunden (øjelåg, negle, rynker, blodårer, ja, store dele af har- og
skægpragt). Men selv om kridtgrunden er svær, selv om maleren har modelleret
nok så meget, har han dog ikke kunnet ændre grundlaget i den grad, at man
ikke endnu kan se, at storligurerne (såvel kridtgrund som maling i pavens og
Annas ansigter er fornyet af Magnus-Petersen) 39 er rutineret og velskåret arbejde. Det samme må gælde de 12 små apostelfigurer, mens de fleste af småfigurerne samt krucifiksgruppen repræsenterer hænder af mindre dygtighed.
Frifigurerne på storbaldakinen, donator og englen, står kvalitetsmæssigt langt
under de øvrige skulpturer.
Ligesom det er muligt at udskille forskellige »hænder« i billedskærerarbejdet,
viser variationer inden for malerierne, at der også her har været liere om arbejdet; mens man vel som oftest kan gå ud fra, at en billedskærer fik lov til at
gøre den figur færdig, han var begyndt på, var malerarbejdet i middelalderen i
langt højere grad undergivet team-work'ets princip, hvad der i mange tilfælde
besværlig- eller umuliggør en mesterbestemmelse. Alle malerier og skulpturer i
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Fig. 274. Høj altertavlen 1479. Jesushoved
fra passionsmalerierne (jfr. fig. 265). Fra
Hudstrygningen. Helt forskelligt fra fig. 273
(p. 499). Efter E. Moltke: Bernt Notkes altertavle. — High altar 1479. Head of Christ
from the paintings of the Passion, cf. fig. 265.
From the Scourging. Quite different from fig.
273. From E. Moltke: Bernt Notkes altertavle.

Århustavlen er utvivlsomt udført eller i datiden velkendte forlæg (kobberstik,
træsnit), muligvis forenklede. Med forlægget i hånden har en maler med trækul eller/og tynd pensel kopieret motivet skitseagtigt over på malerifeltets
glatslebne kridtgrund (den såkaldte undertegning, sml. fig. 275) og har måske
afsat farveprøver her og der (f.eks. på klædedragter); mønstre og trambulérstik
stempledes eller graveredes. De indridsede linjer er anvisninger for guldlæggeren, og først når han var færdig, trådte malerne i funktion med de brogede
farver, der arbejdedes op i flere lag; men om een maler har malet alt i hvert felt,
eller om der har været særlige landskabs-, dragt- eller ansigtsspecialister, véd
vi ikke. Det må også betegnes som usikkert, om man, på grund af tørringsvanskeligheder, kun har arbejdet med een farve ad gangen, f.eks. først brugt af den
røde potte, så af den blå etc. Disse forhold skaber selvsagt stor usikkerhed for
en bestemmelse vedrørende de enkelte »hænder« inden for Århustavlens maleri.
At middelaldermalerne anvendte vidt forskellige forlæg selv inden for samme
seriemaleri, er en velkendt sag, og for Århustavlens vedkommende fremgår det
klart af de otte store passionsmalerier, især de højst forskellige Jesusansigter —
sml. f.eks. det maskuline ansigt i Bønnen i Gethsemane og i Ecce homo med
det blide, næsten feminine Jesusansigt i f.eks. For Pilatus og i I ludstrygningen (fig. 273-4); denne forskel må dybest have sin årsag i forskellige forlægsserier, men visse enkeltheder i malemåden peger også på forskellige malere.
— Vidt forskellig fra malemåderne i passionsbillederne er det tredobbelte
Gethsemanebillede i predellafløjene, hvor en lettere pensel og større naturalisme gør sig gældende, og forskellige fra denne scene er igen de fire småmalerier,
der skildrer Jesu barndomshistorie; atter afvigende er stifterportrættet; men
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her er ansigtet først malet, da tavlen var endeligt opstillet i Århus (jfr. nedenfor). Fælles for alle eller de fleste malerier er en vis kejtethed: hænderne er
kraftesløse og slatne, perspektivet i ansigterne mangelfuldt. Bedst kommer
dette til udtryk ved en sammenligning mellem den malede paradeskikkelse af
den store Johannes Døber og den kraftfulde skulptur af samme,
men set på
afstand ophæves disse forskelle.
Stifterportrættet er et kapitel for sig. Et infrarødt foto (fig. 275) afslører først,
hvorledes undertegningen er ændret, og konservator Steen Bjarnhofs undersøgelse 40 har vist, at hele maleriet har været færdiggjort i Lübeck-værkstedet
undtagen purpurkalotten og ansigtet, der formodentlig først er udført i Århus.
Ansigtet er da formentlig malet efter levende model, men er mesteren den
svend fra værkstedet, der ledede tavlens opsætning, er det biskoppens »egen«
maler, eller er det Notke selv, der så kunne have lagt sidste hand på værket,
da han tre år efter tavlens opstilling, 1482, kom til Århus for at afregne med
bispen? Herpå kan ikke gives et positivt svar, fordi der ikke kendes noget
maleri, der med sikkerhed kan tilskrives Notke. Portrættet, vistnok det tidligste bevarede portrætmaleri i landet, er et af tavlens bedste; men en indtrængende analyse viser, at flere af de skavanker, der præger ansigterne i de
religiose malerier, går igen her.
Altertavlens restaureringer41. Da arkitekt II. Næss 1772 gjorde overslag over
restaurering af snedkerarbejdet i domkirken, skriver han: »NB. paa Alteret har
jeg ej gjort noget Overslag, da jeg synes det ikke er værd at reparere«. Uanset
om dette standpunkt skyldtes arkitektens personlige smagsretning eller tavlens
forfaldne tilstand, er det i alt fald klart, at forfaldet må have været vidt fremskredet. Det fremgår da også af tegneren Sørens Abildgaards beskrivelse fra
1770 42 , at tavlen ikke blot var meget tilsmudset — topfløjenes i virkeligheden
velbevarede malerier af Antonius og Sebastian var »ukendelige« for ham
men når han ikke kunne identificere maleriet af Jesu dåb, skyldtes det ikke
blot smuds, men også forfald og afskalning; i dag står dette maleri som en
nymaling af Magnus-Petersen.
Ved domkirkens hovedrestaurering 1775—78 blev der intet gjort ved den
forfaldne altertavle. Private måtte træde til, og »at Altertavlen blev forfrisket
med nye Malning og Forgyldning i Aaret 1781, dette har man«, skriver Chr.
Vest Hertel 1809 43 , »hin veltænkende Borger Iens Antonisen at takke for...
[som] formaaede den da i Aarhuus boende formuende Enke, Mad. Mørk til at
give 100 Rdl. til ommeldte Domkirkens Altertavles Forbedring og Opmalning«
ved den »habile« maler Knud Madsen Bruun 4 4 , der selv bestred udgifterne til
restaureringen ud over de 100 rdl.
Selv om denne istandsættelse som hovedprincip havde op- og nymaling
det samme gælder, omend i mindre grad, Magnus-Petersens 100 år senere fore-
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Fig. 275. H ø j altertavlen 1479. Infrarød optagelse af altertavlens
donator, biskop Jens Iversen Lange. Billedet viser dels undertegningen - der er først tegnet et
for lille hoved
dels, at farver
og kalot (uden undertegning) er
sat på senere end maleriets øvrige
farver, formodentlig først ved opstillingen i domkirken (p. 500).
Efter E. Moltke: Bernt Notkes
altertavle. — High altar reredos
1479. Infra-red photograph of Bishop Jens Iversen Lange, the donor
of the altar-piece. The picture shows
both the preliminary sketch
in
which the head was made too small
— and also that the colours and
the calotte (no preliminary sketch)
were added later than the other colours on the painting, presumably
not until the altar-piece was set
up in the cathedral. From E.
Moltke: Bernt Notkes altertavle.

I.. L. 1966

tagne restaurering — kan der næppe være tvivl om, at den har været højlig
påkrævet, og at det for en stor del skyldes den, at tavlen i dag er så velbevaret,
som den er 4 5 . Selv om Bruun fjernede de sikkert sørgelige rester af udsmykningen på storbaldakinens underside, så standsede han forfaldet.
Af Magnus-Petersens beretning 1886 46 fremgår, at Bruun ved sin restaurering havde brugt oliefarver (om guldet nævner han intet); store partier af
malerierne var »raat overmalede«, det gjaldt også de små helgeninder og deres
omgivelser og store dele af træværket. Bladrækken på storbaldakinen havde
en gulgrå oliefarve, og »Altertavlens hele Rammeomgivelser« var »overmalet
med en flov, blegrød oliefarve«. At heller ikke Høyen var begejstret for Bruuns
restaurering, fremgår af hans betegnelse af den som »den saakaldte Istandsættelse i 1781«47.
1888—89 blev tavlen hovedrestaureret af Magnus-Petersen med hjælpere 48 ,
dels på stedet, dels i København. Kridtgrunden blev udbedret, eventuelt fornyet, meget guld fornyedes (de fleste baggrunde i malerierne), farverne rensedes, udbedredes, overmaledes eller fornyedes, efter at Bruuns overmalinger
så vidt muligt var fjernet, løse trædele påsattes, manglende blev nyskåret.
Da Magnus-Petersen afleverede tavlen i august 1889, strålede den, som var den
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Fig. 276. Detalje af *figur fra forsvundet sidealtertavle, fra 1400-tallets slutning (p. 503).
Detail of figure from a former altar dating
from the end of the 15th century.

Fot. i NM.

nylavet. Blandt nymalingerne kan foruden den tidligere omtalte dekoration
af storbaldakinens underside nævnes store partier i malerierne på de faste
skabes bagklædninger (Clemens- og Johanneslegenderne
Jesu dåb og Salome
er næsten totalt nymalede) og Marias ansigt i Anna Selvtredie-maleriet under
storbilledet af pave Clemens. I storskulpturerne af pave Clemens og Anna Selvtredie er ikke blot malingen i ansigterne fornyet, men også hele kridtgrunden.
Himmelkroningsrelieffet og de små helgeninder nymaledes. I øvrigt har Magnus-Petersen i beretningen af 10. januar 1890 46 gjort rede for de fleste af sine
indgreb. Hans farver er nu patineret på en fra originalfarverne ret forskellig
måde, og da hans maling i øvrigt er tilsmudset (centralvarmen) og i forfald49,
er en ny hovedrestaurering påbegyndt ved Nationalmuseets konservator, N. J.
Termansen, fortsat 1969 af Verner Thomsen. Himmelkroningsrelieffet og topskabets fløje er færdige; de for største delen velbevarede sarte og meget fine
originalfarver er fremkaldt. Marias ansigt skiftede fra en jævn borgerkones til
en prinsesses.
Altertavlens mester. Bernt Notke nævnes første gang 1467 i Lübeck som maler
uden for lavet. 1493 var han møntmester i Stockholm (måske fra 1491—96).
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1505 døde han i Lübeck som administrativ leder (Werkmeister) ved S. Petri
kirkes store teglværk. Malerværkstedet var tilsyneladende ikke opgivet.
Det vil af det foregående være fremgået, at ligeså sikkert det er, at Århustavlen er udgået fra Notkes værksted i Lübeck, ligeså usikkert er det, hvad
mesteren selv har udført på tavlen. Ikke engang stifterportrættet kan med sikkerhed tilskrives hans hånd. Der foreligger intet i kilderne om, at Notke, som
man har antaget, også var billedskærer. Men den praktiske hovedplan er hans,
udarbejdet i forbindelse med Århusbispens ønsker og planer; det var ham,
der havde taget arbejdet i entreprise og ham, der fordelte de mange enkelte
arbejder til forskellige værksteder (kistemager, snedker, billedskærer, smed).
Selve malerarbejdet, hvori indgår grundbehandlingen og kridering (det vil
bl. a. sige figurernes opmodellering) må formodes at være udført i Notkes eget
malerværksted og under hans egen medvirken.
Kun eet bevaret, kildemæssigt dokumenteret arbejde fra Notkes værksted
er i øvrigt kendt, høj altertavlen i Helligåndskirken, Tallinn, Estland, leveret
1483 50 .
Der er meget påfaldende forskelle mellem denne og Århustavlen, både i
maleri og skulptur, og meget få ligheder. En sammenligning mellem de to tavler
bekræfter det indtryk, en gennemgang af Århustavlen giver: at mesteren var
mere interesseret i at få et godt og solidt arbejde leveret, end i at sætte sit
personlige præg på det 5 1 .
Fra en †sidealtertavle, fra slutningen af 1400-tallet, stammer en figur og to
figurfragmenter af eg, der antagelig har tilhørt en Golgathascene. 1) En stående
krigsknægt (fig. 276), 43 cm høj, der i højre hånd har holdt en genstand (et
spyd?). 2) Overkroppen af en vrængende knægt, 29 cm høj, hvis højre, afbrudte arm har været oprakt, mens venstre fatter om (eddike)spanden. 3) Overkroppen af en knægt, 23 cm høj; bag hans hoved, med rundpuldet hue, ses en
oprakt venstrehånd, der måske har holdt et spyd. De velkarakteriserede ligurer,
der er afrenset for farver (få spor af kridtgrund og rødt bevaret), konserveredes
1959 af N. J. Termansen. 1897 erhvervet til Nationalmuseet (inv. nr. D 3562-64).

504

ÅRHUS DOMKIRKE, INVENTAR

Fig. 277. Oblatæske skænket 1675 (p. 505). — L. L. 1965
Wafer-box donated 1675.

A L T E R E T ST I L B E H Ø R

Altersølv. 1673 blev domkirkens altersølv: kalk og disk, forgyldt »brødske«
og vinkande stjålet 52 (jfr. p. 508). To år senere skænkede nedennævnte kvinder,
med en forhenværende bispinde i spidsen, et nyt altersæt. — Fra 1749 blev
altersølvet opbevaret i de tre skabe 5 3 i høj altertavlens predella (jfr. p. 494);
nu i boks.
Alterkalk (fig. 279), skænket 1675. Indskrift med graverede versaler på foden:
»Gvd Til Ære Kierchen Til Beprydelse Och Menningheden Til Nytte Hafver
Gvdelschende Matrone Kiersten Hansdatter Sl. Nicolay De Brobergwe 20
Forærit Denne Kalch Och Disch Til Aarhvs Dom Kierche Anno 1675«. Kalken,
29 cm høj, ind- og udvendig forgyldt, er 1675 samlet og forarbejdet af ældre
dele, fod, skaft og knop fra o. 1600; bægeret er fra overdragelsesåret. 1948 blev
den øvre rand omdannet og forsynet med halvlåg og hældetud 5 4 . Standkanten
fornyet 55 . Knoppen, der er midtdelt af en bølgelinie afbrudt af ofte ovalbosser
med opdrevne løvehoveder, har på over- og undersiden en drevet og ciseleret
ornamentik bestående af småengle, Neptun med fork og forskellige slange-
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Fig. 278. Alterkande skænket 1675 (p. 505). Wine-jug donated 1675.

L. L. 1965

agtige havdyr. På en fodtunge er med splitter fæstnet et med foden muligvis
samtidigt, støbt krucifiks, hvis slyngbånd har »inri«. På fodtungen ved siden
af fæstnet en jævngammel S. Clemens-figur, kirkens værnehelgen, siddende
foran et anker, med hænderne foran brystet, reb om livet 5 6 . På fodpladen to
ens mestermærker for Bartholomæus Jacobsen Stur (Bøje nr. 1357) og Århus
bymærke (Bøje nr. 1340), under fodpladen stemplet »F. Hingelberg« [Århus],
stammende fra bægertilføjelsen.
Alterdisk, 1730, omlavet af Sønnik Hansen Buxlund, Århus (Bøje p. 194),
af domkirkens gamle kalk 5 7 (jfr. ovfr.). 20,5 cm i tvm, glat, med graveret
cirkelkors på randen; bund og underside forgyldt.
Oblatæske (fig. 277), skænket 1675 af ». . . Margreta Christens Datter S. Hans
Iørgensøn Strømmesøns« 58 . Den 11 cm høje æske, 13,4 cm i tvm., ud- og indvendig forgyldt, hviler på tre kronede løver og smykkes på siderne af store,
drevne og ciselerede barokblomster samt foroven af en rudebort, kopieret efter
kalkens. På lågets yderste, glatte rand giverindskriftens versaler. Under bunden to ens mesterstempler som alterkalkens.
Vinkande (fig. 278), 1675, med graverede versaler: »Hafver Ædle Och Welbivrdige Frve Frv Anne Lavrenti: Sl: Mester Hans Brochmands Forærit
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Fig. 279. Alterkalk skænket i 1675 (p. 504). —
Altar chalice donated 1675.

Denne Sølf Kande Til Aarhvs Domkierche Anno 1675«59. Den 33 cm høje,
særprægede kande, der sandsynligvis er gjort eller Århus Vor Frue kirkes alterkande fra 1667 60 , har fået omdannet fod og låg henholdsvis 1733 og 1761.
Til skaftleddet er loddet tre støbte bøjler af form som renæssancekvindehermer, med hænderne sammenlagt foran brystet. Tuden er formet som en
påfuglehals og -hoved med åbentstående næb, fint ciseleret. Hanken, med
støbt, kogleformet gæk, ender forneden i udtunget, glat plade kronet af muslingeskal. Vindrueklasen på låget er oprindelig. På korpus er foroven graveret
en vinranke, og midtpå står giverindskriften under bispindens våben (skjoldemærket et grenet kors, hjelmtegnet en gren) 6 1 . Foden blev 1733 ændret af
Sønnik Hansen Buxlund 6 2 , Århus (Bøje p. 194). 1761 måtte Johannes Sønniksen Buxlund, Århus (Bøje p. 195) omgøre låget 3 . Ved ændringen af foden er
mestermærket antageligt forsvundet, rimeligvis Bartholomæus Jacobsen Sturs,
der har leveret de øvrige dele fil altersættet (jfr. ovfr.).
Altersæt nr. 2. Kalk, 1907, leveret af juvelerer August Thomsen, København 6 3 . Under bunden mester- 64 , og bymærke samt guardeinstempel for Chr.
Fr. Heise. Tilhørende disk. — Alterkalk nr. 3. O. 1910, stemplet »WMF« for
William Fuglede, København 6 5 .
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Berettelsessæt. Domkirken synes ifølge regnskaberne at have haft mindst tre
sygesæt, beroende hos henholdsvis sognepræsten, øverste og nederste kapellan
og hørende til de pågældende embeder 66 . Da de to kapellanembeder 1811 blev
forenet, blev øverste kapellanens sæt overflødigt og solgt til Vejlby kirke 2 0
(Hasle herred). 1887 anskaffedes en ny kalk til kirkens tredie præst; denne
kalk opbevares i præsteværelset, de to ældre hos de residerende kapellaner.
1) Sygekalk og disk, 1653, antagelig anskaffet af sognepræsten Hans Rhumann ved embedstiltrædelsen nævnte år, men efter hans død 1676 af enken,
Anne Monrad, brugt som udbetaling ved gravlæggelsen af Chr. Monrad 67 .
Efterfølgeren i embedet, Claus Andersen Trondhjem »tog sættet til sig«.
Kalken 15,5 cm høj inclusive vinbeholder og oblatgemme, udvendig forgyldt.
Knoppen har seks glatte rudebosser med graverede versaler: »IHESVS« samt
på over- og undersiden seks glatte tunger på prikket baggrund. Glat bæger hvori
er indsat en vinbeholder med profileret låg og oblatskruegemme, begge dele »forbedret« 1707 20 af Lauge ITagerup3, Århus (Bøje p. 193) (jfr. ndf.) og sandsynligvis tillige ændret senere 68 . Under foden graveret »HR« over »1653« for Hans
Rhumann, samt vægtangivelsen »12 l«[od] 69 . Tilhørende, men omgjort disk, 7,6
cm i tvm., glat og ganske flad, på randen graveret cirkelkors; forgyldt.—†Futteral til sygesættet lavedes 1707 af Johann Zimmerman bogbinder 3 , der fornyede dette og et andet 1739 20 .
2) Nederste kapellanens sygekalk og disk, »omgjort« 1680 20 til embedets
indehaver Melchior Jørgensen Sommerfeld. 11,3 cm høj inclusive vinbeholder,
forgyldt. Sekstunget fod med profilstave på standkanten, sekskantede skaftled
samt knop med rudimentære blade på over- og undersiden samt tre fremspringende bosser med graverede skønskriftsbogstaver »MIS« for ovennævnte
sognepræst. Glat bæger, hvori vinbeholder af samme form, med glat, fladt låg,
kanten skråriflet. Tilhørende disk, nok samtidig med vinbeholderen, glat,
7,4 cm i tvm.
3) Trediepræstens sygekalk og disk70, anskaffet 1887 71 , udført året før af
guldsmed P. Hertz, København. Glat bæger med vinbeholder og oblatskruegemme. Mestermærke »P. Hertz«, Københavns bymærke [18]86 og guardeinstempel for Simon Groth. Tilhørende disk med samme stempler.
†
Altersølv. Om det middelalderlige altersølv og andre †skatte, som uomtvisteligt har været i domkirkens eje, haves kun få efterretninger. Der findes enkelte
summariske oplysninger om de indsamlinger af guld og sølv, der efter reformationen fandt sted for at ophjælpe den kongelige økonomi, især i forbindelse
med besoldningen af soldater. 1535 fik Peder Ebbesen således brev på »17 mark
og et lod hvidt sølv samt 66 mark og 8 lod forgyldt sølv og 30 løde mark sølv. . .
for de thu kaars, huilche komme aff kirchenn och capittell konng. maiets. thill
hiellp« 72 . — 10. maj 1537 kvitteredes for en guldkæde, hvori var 31 gylden, og
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Fig. 280. Alterstage nr. 1, af messing, skænket 1705 (p. 509). - Altar candlestick no. 1
of brass, donated 1705.

13½ lod guld skrabning af monstranser af det sølv, der toges af Århus domkirke 7 3 . Endelig fik rentemesteren 12. september samme år kvittans på 27 lod
guld i en kalk og disk af Århus domkirke 74 .
Eftermiddelalderligt †alt er sølv75. †Alterkalk og disk. 1661, omlavet af et ældre
sæt af »Bartholomæus guldsmed« [B. Jacobsen Stur, Bøje p. 192]. Det blev
gjort større, forgyldt 76 , fik navne »udgravet« under bunden og »nogle Behmske
(bøhmiske) stene . . . omkring i knappen« 20 . Sættet blev stjålet 1673 (jfr. ovfr.).
†Alter kander. 1) Købt 1661 af hr. Johan [sognepræsten J. (Hans) Rhumann];
af sølv, vejede 56 lod 2 0 . Stjålet 16 7 3 77 . 2—3) 1836, fra den kgl. porcelænsfabrik 21 , »sortlakerede«, med låg 7 8 . 4) 1851, af stentøj 7 9 .
†Vinskeer. 1673 blev en forgyldt »Brødeske« stjålet 7 7 (jfr. ovfr.) 1823 anskaffedes hos guldsmed Chr. Fr. Høegh (Bøje p. 199) en lille ske at lægge på
altret til brug ved kommunionen 20 .
†Sygesæt. 1) Lille kalk og disk af kobber, forgyldt, omtalt i inventariet for
1697, var 1711 i nederste kappellanens, Peder Skovs (d. 1707), gemmer. Ikke
nævnt i inventariet 1718 20 . 2) Kalk og disk af sølv, 1713 anskaffet til ovennævnte Peder Skov, udført af Sønnik Hansen guldsmed [Buxlund] (Bøje p.
194). Johan Zimmermand bogbinder leverede †futteral hertil 8 0 .
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Fig. 281. Alterstage nr. 2, af sølv, skænket 1706
(p. 509). — Altar candlestick no. 2 of silver,
donated 1706.

L.L. 1969

†Sygevinflaske, i inventariet 1697 20 omtalt som »1 liden hvid sølvflaske med
tegnet J. K. 1648, på bunden 10 lod«, rimeligvis anskaffet af sognepræsten
Jakob Knudsen ved hans tiltræden (1648). Omlavet 1707 (jfr. sygekalk nr. 1).
Alterstager. 1) (Fig. 280), af messing, givet 1705 af handelsmand Casper Nielsen Brandt, † før 1695, og hustru Anna Kielsdatter. De 87 cm høje, store og
tunge stager (o. 1730: »ungefær 14 lispd.« 81 , dvs. 112 kg tilsammen) hviler på
tre liggende løver (fig. 282). På den flade fodplade lindes giverindskriften i
to linier, med reliefversaler: »Foræret af velfornemme borger og handelsmand
her i aarhvs Casper Nielsen/Brandt saa ogsaa sin kiere hvstrv Anne Kiels daater
anno 1705 til aarhvs 8 2 domkircke«. Lysetorn af messing, der vokser op af en
baluster med to huller til fæstnelse af lysepigge 83 . Den ene løve, der er lysere i
godset og mere plump i udførelsen, er nok efterstøbt eller repareret, muligvis
af »C Dyhr« (graveret på underfladen). Under den anden løve graveret »PH«
(reparation).
2) (Fig. 281), af sølv, skænket 1706 af baron Peder Rodsteen og hans samme
år døde hustru, Sophia Elisabeth Charisius. 70,5 cm høje og 528 lod 2 0 (8,18 kg)
vægtige i sølv med en indvendig afstivning af jern. Tresidet fod dannet af
båndknækkede volutbøjler og med blad- og blomsterornamentik i drevet og
Danmarks Kirker, Århus amt II
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Fig. 282. Løvefod under alterstage nr. 1, jfr.
fig. 280, skænket 1705
(p. 509). — Lion with
ball below altar candlestick no. 1, cf. fig. 280,
donated 1705.

L. L.1967

ciseleret arbejde. Sølvlysetorn. På foden er påskruet tre forgyldte, kronede
kartoucheskjolde: 1) Cirkelfelt med graveret skriveskrift: »Anno 1706 Er desse
Stager, Messehagel og AlterKlæde gifven til Aarhuns(!) Domb Kierchis Alter
af Baron Peder Rodstehen og Hans Sahl. friherinde(!) Sophia Elizabett
Charisius«. 2) Baron Rodsteens våben. 3) Ægteparrets kronede spejlmonogram
PR SEC. Ingen stempler synlige. 1810 brugtes sølvstagerne kun ved højtiderne og på alle store festdage 84 . I sølvboksen.
Et par †alter stager af messing er omtalt i inventariet 1683 som »vel svage« til
at bære 32 mk. voks, dvs. den størrelse vokslys, som dengang krævedes til alterlys. Solgt 1706 for 4 rdl. til biskop Johan Bräem 2 0 .
†Trælysestager, måske anvendt ved begravelser. 1806 omtales en stor, gammel trælysestage til eet lys 2 0 ; forsvundet før 1831 21 . 1871 fandtes ti trækandelabre 7 1 , nævnt endnu 1908 85 .
†Alterbøger. Af kirkens alter- og salmebøger, defekte og forslidte gamle
gradualer, ritualer, choralbøger og messebøger, der endnu på Hertels tid opbevaredes i nordre korskab, skal een nærmere omtales (jfr. i øvrigt biblioteket).
Christian IV.s bibel fra 1632, i folio, skænket 1634 af Jytte Brock. Den lukkedes med to sølvspænder og var på siden smykket med to sølvvåbner for
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Brock og Skeel af omtrent 6 til 8 lods vægt. På bogens første side stod: »Denne
Bibel haver jeg Jytte Broch, salig Hrr. Jørgen Scheels til Soestrup — Grevskabet Scheel — skienket og foerit til Domkirkens Alter. Desligeste en Bliants
Messe Hagel (jfr. p. 522) og en rød Fløyels Alter Klæde (jfr. p. 487), med egte
Guld og Sølv Fryndser og med Kapper dertil, paa min egen og min gode salige
Hosbonds Hrr. Jørgens Veyne, Gud den Allermegtigste til Lof og Ehre, Kiercken til Forbedring og eneste Ihukommelse efter min salige Hosbonde og mig.
Soestrup den 9 Juli Anno 1634 86 .« — 1683 var sølvspænderne »afrøgte«, men i
behold 2 0 ; de repareredes 1699 af Lauridtz guldsmed [L. Christensen Wild, Bøje
p. 103]. Forsvundet efter 1832 21 .
Alterkrucifikser. 1) 1937 87 , af elfenben 88 , udført af billedhugger C. J. Baumbach. 2) Nævnt i inventariet 1907 71 , af bronze, 22,5 cm højt, på trækors og
-piedestal. I præsteværelset.
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Sophus Bengtsson fot.

Fig. 283. Biskop Niels Clausens korkåbe nr. 3. Italiensk arbejde fra 1400'rnes slutning, med bortog rygskjoldsbroderier fra et nordtysk værksted fra 1500'rnes første fjerdedel (p. 515). — Bishop
Niels Clausen's cope no. 3. Italian work from the close of the 15th century. The embroidery on the bucklershaped piece (clipeus) and the orphreys are from a North German workshop producing during the first
quarter of the 16th century.
TEKSTILER

Liturgiske dragter m.m. De mange paramenter, som kirken i lighed med andre
domkirker har ejet, er i tidens løb reduceret til et fåtal, der nu er udstillet dels
i kirken, dels i forskellige samlinger: Nationalmuseet, Kunstindustrimuseet og
Den gamle By i Århus. De bevarede, fuldstændige messehagler og korkåben
nr. 3 findes siden 1961 udstillet i store glasskabe i Sehesteds kapel (nordre apsiskapel). Oprindelig opbevaredes de i korskabene 89 (jfr. p. 535), hvor også
gamle og ubrugelige dele gemtes til omkring 1870. De eksisterende, ældre paramenter, dvs. to bispekåber og fire messehagler 90 , fik 1850 efter krav fra Oldsagskommissionen 91 plads i to skabe med glasdøre i »sakristiet« 92 i koromgangspolygonen (jfr. p. 289). Efter restaureringen 1867—70 overflyttedes paramenterne til glasskabe i Marselis' kapel 9 3 .
Korkåber (pluvialer, jfr. p. 526). *1) Fragmenter af korkåbe 9 4 (fig. 285), fra
12—1300'rne, af guldbrokade med orientalsk præg. Bevaret er fem delvis samhørende stykker og strimler, hvis afskæringer og kantombukninger har dannet
grundlag for rekonstruktion af en kåbe af almindelig, halvcirkulær form;
det fulde mål kan dog ikke oplyses, fordi der mangler stykker både foroven og
-neden 9 5 . Til kappen hører desuden en hætte, sammensyet af mange tøjstykker, der muligvis har været tilovers fra tilskæringen af kåben. Hætten, af samme
stof og sammensyningsteknik som kåben (dog to stykker af andet stof med
geometrisk mønster og bladranke) synes at have været tresidet afskåret forneden, hvor den var syet til kåben 9 6 .
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Sophus Bengtsson fot.

Fig. 284. Rygskjold (clipeus) fra korkåbe nr. 3, fig. 283. Nordtysk arbejde fra 1500'rnes første fjerdedel (p. 517). — Clipeus from cope no. 3, fig. 283. North German work from the first quarter of the 16th
century.

Den fornemme silkebrokade har grøn silkebund for mønsterindslaget af glatliggende, forgyldte membraner (fint skind eller tarmhud skåret i strimler).
Stoffet er efter islamisk skik opdelt i striber med rhombemønster, hjerteformet
bladmønster og det dominerende griffemønster97, to rygvendte griffe, hvis vinger samles i en stiliseret lotusplante. Under konserveringen opdagedes to steder i vævekanten vanskeligt læselige rester af en indvævet, arabisk indskrift,
i den specielle skriftart der kaldes »naskhi«98.
Korkåben er senere blevet brugt på anden måde, måske som alterklæde;
det fremgår dels af mærker efter en listeopdeling i rektangler, dels af små
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Fig. 285. *Korkåbe nr. 1. Detalje af det orientalsk-prægede stof, fra 12- 1300'rne (p. 512). — Cope
no. 1. Detail of fabric showing oriental influence, dating from the 13th — 14th century.

stumper træ med grøn maling, der sidder fast på en ombukket kant. Siden
1870 i Nationalmuseet".
*2) (Fig. 286), 13—1400'rne. Af mørkebrun silkebrokade med guldtrådsmøns t e r 1 0 0 , islamisk arbejde fra middelhavsområdet. De bevarede, ret slidte og
noget falmede stykker udgør største parten af en korkåbe af den almindelige,
halvcirkulære form 94 ; de konserveredes, og kåben rekonstrueredes 1968 1 0 1 ,
hvorefter den måler 140 cm i længden og 312 cm i bredden 1 0 2 . Korkåben er
syet med grøn silketråd, mens blå hortråd er anvendt ved tilsyningen af kantbåndet, som er af blå, satinvævet silke, der muligvis også har dannet foer.
Silkestoffets mønster er vævet af guldtråd, bestående af membranguld i strimler (dvs. pergamentagtig, forgyldt hinde) spundet omkring en »sjæl« eller kerne

TEKSTILER

515

L. L.1966

Fig. '286. *Korkåbe nr. 2. Detalje af stoffet, islamisk arbejde fra 13—1400'rne (p. 514). — Cope no.
2. Detail of fabric, Islamic work from the 14th — 15th century.

af hør. Det fremkomne mønster er lotusblomster og slyngede ranker vekslende
med heraldiske løver, der skiftevis holder krans af rosetter og halvmåne, som
atter indkredser oval med indvævede kufiske skrifttegn for Allah. I Nationalmuseet 1 0 3 .
3) (Fig. 283—284). Af guldbrokade med reliefagtig, rød fløjlsluv, af italiensk
tilvirkning fra 1400-årene, med bort- og rygskjoldsbroderier fra et nordtysk
værksted, fra 1500'rnes første fjerdedel. Rimeligvis skænket af biskop Niels
Clausen († 1536) sammen med messehagel nr. 3 af tilsvarende stof, formodentlig i forbindelse med indvielsen 1531 af S. Christoffers alter i bispens †(grav)kapel (jfr. p. 76).
Den fornemme kåbe, der måler 141 cm i højden (inklusive bort) og 308 cm
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Fig. 287—289. Detaljer af *borter fra liturgiske dragter. 287 og 288. Nr. 2 (p. 525) og nr. 1 (p. 525),
nordtysk arbejde fra o. 1500. 289. Fra korkåbe nr. 3, jfr. fig. 283 (p. 516). — Details of orphreys of
liturgical vestments 287 and 288. No. 2 and no. 1, North German work from c. 1500. 289. Part of cope
no. 3, cf. fig. 283.

i bredden, er sammensyet med dekorativ effekt af fire stofbaner med samtidige
øgninger forneden. På en guldgrund (nu næsten grønlig) med fløjlsluv i to højder er vævet et asymmetrisk mønster bestående af svajende grene, der ender
i granatæbler omgivet af store rose-kronblade; smågrene med ananas- og tidselfrugter skærer tværs hen over hovedgrenene. Langs randen af grene og blade
samt i småfrugterne er guldtråden trukket op i løkker. 1830 1 0 4 bl.a. forsynet
med lærredsfoer, der tillige danner smal kant forneden.
Langs kåbens forkant en 19,5 cm bred, vævet og applikeret bort med to
gange tre felter (intet felt ved nakkestykket) adskilt af småfelter med våbenskjolde. I felterne står helgenfigurer under søjlebaldakiner med krabbeblade.
Rækkefølgen er, regnet fra oven, på heraldisk venstre side: 1) Maria Magdalene med salvekrukke, 2) biskop med stav, 3) Catharina med sværd stukket
gennem hjul; på højre side: 4) Maria med det nøgne Jesusbarn på armen (fig.
289), 6) Barbara med tårn. Våbnerne, med heraldiske farver, er på hver side
parvis: øverst Niels Clausens fædrene våben, derunder hans mødrene, Present,
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Fig. 290. Detalje af messehagel nr. 1, jfr.
fig. 293. Domkirkens værnehelgen, S. Clemens, med donatoren, biskop Jens Iversens våbenskjold (p. 520). — Detail of
chasuble no. 1, cf. fig. 293, showing the
patron saint of the cathedral, St. Clement,
with the coat of arms of the donor, Bishop
Jens Iversen.

L. L.1966

og nederst hans morforældres, Bild og Qvitzow (jfr. †lektorium p. 542). Det
45x45 cm store rygskjold (fig. 284) har baldakiner som bortens med tre helgener, i midten Niels Clausens værnehelgen (?) (jfr. p. 430), S. Christophorus,
stående i vandet støttet til en afgrenet stamme og med Jesusbarnet på ryggen. Til siderne står S. Clemens, domkirkens værnehelgen, med stav, bog og
anker og en anden pave med stav og sværd, muligvis S. Urban I 1 0 5 ( ? ) . Foran
på flisegulvet knæler donatoren selv, biskop Niels Clausen, i bedestilling med
bispestav i armen. Foran ses hans fædrene og mødrene våbenskjold på hver
side af en bispestav stukket igennem en mitra.
Foroven fæstnet til borten er bevaret et 34 cm langt, 4,5 cm bredt lærredsbånd med broderi, der oprindelig har dannet lukke foran; de yderste 6 cm er
en senere tilføjelse i guldtrådsknipling. Den oprindelige dekoration består af
et rankeværk lagt af hvide snore ledsaget af guldtråd nedsyet med rød silke.
Ranken løber ud i en spids hue(?) i guldtråd med blåt endende i guldtrådsring.
Såvel bort som rygskjoldets figurer og arkitekturdetaljer er applikationer
syet på lærred, rygskjoldet tillige foret med papir over to lag grovere lærred.
Fortegninger på lærredet ses på rygskjoldets flisegulv. Figurernes konturer og
andre detaljer er markeret af kraftige, hvide snore ledsaget af guldtråd. Per-
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Fig. 291—292. *Fragmenter af liturgiske dragter. Italiensk arbejde fra 1400'rnes slutning (p. 524). —
Fragments of liturgical vestments. Italian work from the end of the 15th century.

sonerne står på en baggrund af guldtråd nedsyet med rødt, også dragterne er
stukket i guld, nedsyet med rødt, blåt eller grønt, ansigtstrækkene er med forskelligt farvet silke. Søjlerne er af guldtråd, baldakiner og søjleknopper blå.
Rygskjoldet har ligeledes en blå kant inden for den vævede skaktavl-bort i
guldtråd og rød silke. Flisegulvet er foran gult og rødt, bagved rødt og grønt.
4) »Bispekåben«, skænket 1706—07 106 af baron Peter Rodsteen (jfr. alterstager nr. 2, p. 509). Af grålig silkedamask, med indslag (»broschering«) af sølv
og guld og med detaljer i sort silke. Stoffet har et af de såkaldte bizarre mons t r e 1 0 7 (fig. 298) med oprindelse i orienten, men senere efterlignet især i Frankrig og Italien. Kåben er ca. 120 cm lang; forneden har den en 20 cm høj bræmme
af gul silke som underlag for en dobbelt, 11 cm bred sølvtrådsknipling. Monstret på begge lag kniplinger består af en række hjerteformede figurer vendt
skiftevis opad og nedefter. En tilsvarende knipling bræmmede tidligere kåbens
forkant (jfr. bispemaleri nr. 10), men erstattedes 1882 1 0 8 af en hvid silkebort
med et broderet liljebladsmønster i lys- og mørkegrønt, isyet pailletter 1 0 9 ;
samtidig fik kåben nyt spænde og rygskjold af hvid silke med guldfrynser og
guldgaloneret, latinsk kors. Indvendig er kåben foret med tyk, gul silke; 1961
istandsat og forsynet med ny bræmme-kopi 110 . Nu ude af brug.
5) 1963, af guldbrokade fra Firenze; borten kopi efter nr. 4.
Messehagler. 1) (Fig. 293). Rimeligvis skænket af biskop Jens Iversen (1449—
82). Af rødlilla fløjl, italiensk arbejde fra 1400-årenes sidste halvdel, ryggen
med korsbort hvorpå applikationer i guld og silke. Rygstykket er 124 cm højt
og 92 cm bredt over skulderen, der har lukning på venstre side, kantet med et
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Fig. 293. Messehagel nr. 1, skænket af biskop Jens Iversen Lange. Stoffet italiensk arbejde fra
1400'rnes sidste halvdel, rygkorset med applikationer og broderier muligvis udført i Nordtyskland
(p. 518). — Chasuble no. 1, donated by Bishop Jens Iversen Lange. Fabric of Italian origin from
the second half of the 15th century. The cross on the back with applique work and embroidery was probably made in North Germany.
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smalt lærredsbånd. Forstykket, 88 x 78 cm, har brystslidse, der ligesom halsåbningen er bræmmet af rød silke, kantet med røde lærredsbånd. Under brystslidsen en 8 cm bred lærredsbort med tavlet broderi i rødt og guld. Blågrønt foer.
Rygstykkets 16,5 cm brede korsbræmme, guldindvirket på lærredsbund, er
indfældet i fløjlet. Herpå figurapplikationer: øverst Maria med barnet, siddende
over skybræmme; hovederne afskåret af kantbåndet. Maria har grøn, gulskygget kjole og blå kappe. Herunder ses Jesus ophængt på det guldindvirkede
kors; tre svævende engle i grønne og blå kjortler og med blå og røde vinger
opfanger de røde blodsdråber i kalke. Den nederste engel, der holder to kalke
til opsamling af blodet fra tornekronen, sidevunden og fødderne, svæver med
benene anbragt på tværs af korstræet, mellem dette og Jesu ben. Ved korsets
fod knæler Maria Magdalene, i rød, grøntforet kappe, hvorfra blå ærmer stikker frem. Nederst er tilsyet et stykke, men i øvrigt i samme bredde og teknik;
her ses S. Clemens (fig. 290) i rød klædning under sølvkappe, med anker og
patriarkalstav og med Jens Iversens våbenskjold foran sig. Figurerne er stukket på to lag lærred, et grovere under et linere. Broderierne er udført med
mangefarvet silke i ret kraftige farver med fine skyggevirkninger og isyet en
del guld- og sølvtråd, fortrinsvis i glorier, kanter, mitra, lændeklæde etc. Grove
reparationer med hvid silke.
2) *Fragment af messehagel, fra 1400-årenes sidste halvdel. Af mørkegrønt,
kipret uld med gaffelkors af mørkeblåt, tilsvarende stof, begge dele med applikationer af lærred samt broderier i guldtråd og hørgarn. Bevaret er ca. halvdelen af venstre rygstykke med en del af gaffelkorset samt en strimmel af forstykket syet til venstre skuldersøm. Stykkets længde er nu 122 cm, den fulde
skulderbredde har været ca. 92 cm. Både for- og rygstykke har broderede
blomstermotiver 111 (fig. 296), hvide, applikerede blomster på spinkle stængler i
rødt og guld. Bladene, hvis midte er syet overen (læder(?)lap), er broderet halvt
i rødt, halvt i gråt. Gaffelkors-borten, der har haft indlæg af papir, har et tilsvarende rankemotiv. Indleveret til Nationalmuseet 1870 af billedhugger
Fjeldskov sammen med andre tekstildele fundet under restaureringsarbejder.
Inv. nr. D 633 d.
3) (Fig. 294). Antagelig skænket af biskop Niels Clausen sammen med korkåbe nr. 3 (jfr. p. 515). Af samme italiensktilvirkede stof; på rygsiden applikeret et broderi, Kristus på korset over bispens våbenskjold, formodentlig
nordvesttysk arbejde fra 1500-årenes første fjerdedel 112 .
Rygstykket, bestående af to stykker stof sammensyet under korsbroderiet,
er 120 cm langt og 94 cm bredt over skulderen, der lukkes med tre hægter i
venstre side. Forstykket, der har samme halsåbning som messehagel nr. 1, måler 93 cm i længden (øget forneden) og 57 cm i bredden. Overalt kantet af rødt
lærredsbånd; ufarvet lærredsfoer.
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Fig. 294. Messehagel nr. 3, skænket af biskop Niels Clausen sammen med korkåben nr. 3, fig. 283,
af samme italiensktilvirkede stof (p. 520). — Chasuble no. 3, donated by Bishop Niels Clausen, together
with cope no. 3, fig. 283, of the same Italian-made fabric.

Rygstykkets broderede, applikerede kors på lærredsbund er i alt 107 cm
højt og 55 cm bredt. Kristus hænger på et kors formet som livets træ, med afskårne grene; træet er broderet med guldtråd nedsyet med rød silke, der tillige
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er anvendt i snitflader og detaljer. Det vokser op af Golgathahøjens karakteristiske klippeparti syet i guld og silke i grønt og gult; foran korstræets fod ligger et kranium, hvis detaljer er dårligt bevarede. Den plastisk udformede Kristusfigur, 44 cm høj, har mistet hovedparten af de med silke syede detaljer,
der nu kun ses som svage fordybninger i lærredet 1 1 3 . De lidt klumpede arme og
ben er antagelig omstoppede. Fuldt bevarede er derimod den med guldtråd
broderede glorie, den flettede tornekrone istukket hvide perler samt lændeklædet, der har blåt foer; endvidere det brune hår trukket ud i trådspiraler.
Det applikerede bispevåben er i sølv, nedsyet med blåt, og detaljer i hvidt
med sølvtråd.
4) (Fig. 295). 1634 skænket sammen med andre donationer (p. 511) af fru
Jytte Brock til minde om ægtefællen hr. Jørgen Skeel, d. 1631. Af rødlilla brokade med et mønster 1 1 4 af bølgende bånd omkring strøblomster, der er brocheret i guldtråd (fig. 297). Rygstykket 115 x 102 cm, forstykket 98 x90,5, med
skuldersømme; både ryg- og forstykke sammensyet lodret af to længder. Smalt,
guldindvirket kantbånd, rødviolet silkefoer. På rygstykket er applikeret et 89
cm højt kors, vævet af guldtråd i krydsmønster og kantet af bånd snoet i guld,
blåt og rødt. Skriftbåndets »I N R I« er syet med sort fladsyning, kontureret
med guldtråd. Kristusfiguren er udført i kraftigt reliefbroderi hovedsagelig
med sølvtråd (på lærred), kantet af brun tråd; hår og skæg er brunt, tornekronen grøn, lændeklædet, af guldtråd, har blåt foer med sølvtråd. Under korsarmene applikerede våbner i sølv- og guldtråd for Skeel og Brock og med ægteparrets initialer: »H I S« og »F I B« i sølv, kantet af guldtråd.
5) (Fig. 300). 1706 skænket sammen med andre donationer (p. 510) af baron
Peter Rodsteen til minde om hustruen Sophie Elisabeth Charisius, død samme
år. Af mørkegrønt fløjl, sammensyet midtpå af to længder. Rygstykket 114x
100 cm, forstykket 98 cm langt, med skuldersøm og på den ene skulder sammenheftet med tre hægter. Kantet af sølvindvirket bånd; grønt silkefoer. På rygstykket et 92 cm højt kors dannet af et 13 cm bredt sølvbånd med indvævede
sølvtrådsblomster og kantet af kniplinger ligeledes i sølvtråd. Under korsarmene påsyet to drevne sølvvåbner for Rodsteen og Marselis (hustruen gift
1° med baron Marselis), begge med mestermærke for københavnerguldsmeden
Hendrich Reinicke (Bøje nr. 289).
6) Fra 1700'rnes sidste halvdel 1 1 5 . Af rødt silkefløjl, med guldgaloner, der
dels kanter haglen, dels danner et 90,5 cm højt latinsk kors på rygstykket og
på forstykket en midtstribe fra hals til nedre søm. Rygstykket er 106 cm langt,
73 cm bredt over skulderen, men 85,5 cm bredt, hvor stykket tunger ud forneden med en rundet afskæring. Lodret midt- og skuldersøm; venstre skulder
sammenheftet ved tre hægter. Gult silkefoer og her indenfor tyndt lærred.
7) O. 1800(?) Af rødt silkefløjl, kantet af sølvgaloner og på rygstykket et
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Fig. 295. Messehagel nr. 4, skænket 1634 af fru J y t t e Brock til minde om ægtefællen Jørgen Skeel,
død 1631 (p. 522). — Chasuble no. 4, donated in 1634 by Jytte Brock in memory of her spouse Jørgen
Skeel, who died in 1631.

tilsvarende latinsk kors, der når fra hals til den spidst aftungede nedre søm.
Forstykket har blot et lodret dobbeltbånd. Rygstykket måler 12x83—85,5,
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Fig. 296—297. Stofdetaljer. 296. F r a *messehagelfragment nr. 2, fra 1400'rnes sidste halvdel (p. 520).
297. Fra messehagel nr. 4, jfr. fig. 295, skænket 1634 (p. 522). — Details of fabric. 296. From the
fragment of chasuble no. 2, second half of the 15th century. 297. From chasuble no. 4, cf. fig. 295, donated
in 1634.

forstykket 87x77—59 cm. Sømme og lukning som nr. 6. Foeret groftvævet,
ufarvet lærred.
Seks nyere messehagler opbevares desuden i Sehesteds kapel eller i skab i
nordre korsarm.
* Fragmenter af †liturgiske dragter. Tre stykker (de to af samme stof), alle af
grønt silkefløjl fra 1400'rnes slutning, italiensk, med almindelige variationer af
granatæblemønsteret 116 . 1) (Fig. 292), en strimmel (jfr. messehagel i Århus Vor
Frue), 100,5 cm lang, 9,5—10 cm bred; lysbrun-grå æggkant. 2—3) (Fig. 291),
de to stykker har hørt til samme dragt, men har ikke været syet sammen;
begge i fuld vævebredde, 57,5 cm, hvortil en 1 cm bred æggkant, brun med
hvid og grøn midtstribe. Det ene stykke 35,5 cm langt, det andet 23 cm. Siden
1927 i Kunstindustrimuseet 117 .
* Bort-fragmenter (jfr. p. 527) fra †korkåbe eller †dalmatica 1 1 8 . 1) To bræmmer, formodentlig nordtysk arbejde fra o. 1500, med broderier i guld og silke.
Stykkerne (A og B), på lærred, henholdsvis 92 og 94 cm lange, 11,2 cm brede,
er afrevet foroven og -neden, hvor de er stærkt slidt; siderne er delvis afklippede, men små rester er bevaret af et grønt silkekantbånd og af det grønne
fløjlsstof, hvortil borterne har været syet 1 1 9 . Hver stribe har tre felter med:
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Fig. 298—299. Stofdetaljer. 298. Fra bispekåbe nr. 4, skænket 1706—07 af baron Peter Rodsteen
(p. 518). 299. Fra *forhæng eller *dække, fra 1700'rnes begyndelse (p. 527). — Details of fabric.
298. From the bishop's cope no. 4, donated 1706—07 by Baron Peter Rodsteen. 299. From hanging or
cloth, beginning of the 18th century.

A) Kristus på verdenskuglen, velsignende og med åben bog i venstre hånd, den
i Danmark sjældent forekommende S. Hubertus med jagthorn 1 2 0 , og S. Laurentius med palmegren og rist (fig. 288). B) Maria med barnet, biskop med bog
og stav, og uidentificeret (applikationen forsvundet). Figurerne er applikeret,
syet på lærred med farvet silke; glorierne, enkelte konturer og detaljer er udført i guldtråd ligesom baggrunden og søjlearkitekturen. Hvælvene er blå, vinduerne gule med blå sprosser, taget rødt og gulvet gulbrunt. Vævet guldtrådskant. I Den gamle B y 1 2 1 .
2) To bræmmer, fra o. 1500, af rødlilla silke med broderier i guld og silke
og med forbindende tværbånd. Borterne er afrevet foroven og -neden og temmelig slidte; de er 125 cm lange og 14,5—16 cm brede, kantet af hvidt-og-grønstribet bånd og foret med finere lærred over groft. På hver bræmme er broderet fire helgener, men ringere udført end på nr. 1; de står i sekskantede,
fortløbende felter, syet med guldtråd. Ranketråde med silkesyede blade i
grønt-hvidt og applikerede, hvide lærredsblomster med grønne tråde (fig. 287).
Kun få helgener har bevaret deres attributter, den øverste, langskæggede helgen på den ene bræmme er antagelig Paulus med sit sværd, Andreas står næstnederst med korset og nederst Filip med processionskors; enkelte har bøger.
Danmarks kirker, Århus amt II
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Silketråd er anvendt til ansigtstræk og kjortler, mens glorier og kapper er udført i guldtråd. Tværbåndet, 20 cm langt og 6 cm bredt 1 2 2 , er af hvidt lærred
sammensyet på midten, kantet med grønt og brunt og i øvrigt med broderier
som bræmmernes; den applikerede blomst er dog her af rød silke med blå-gul
midte og grønne tråde og bladene brune eller brune på grønt underlag. Fundet sammen med messehagel-fragment nr. 2. Siden 1870 i Nationalmuseet 123 .
†Liturgiske dragter. Til domkirkens forsvundne paramenter har man kun
et ringe kendskab gennem kirkeregnskaber og tilfældige andre oplysninger.
Længst bevaret og derfor bedst oplyst var den †korkåbe, som rimeligvis var
skænket af biskop Bo Mogensen Lang (1395—1423), måske i tilknytning til
hans indstiftelse 1420 af et gravkapel og et alter (nr. 6, p. 75). Abildgaard omtaler 1770 1 2 4 kåben som den ældste af to gamle biskoppelige korkapper (den
yngste biskop Niels Clausens, nr. 3). Den var »vævet og virket med Guld og
Sølv i pallie guule Silke Bund«, antagelig en silkebrokade, med bort langs forkanten, »broderet med adskillige Figurer og Billeder«; kappen var hæftet sammen foran af et bredt stykke, hvorpå var broderet »Et hvit Dyrehoved af et
Svin eller Biørn eller Hund i blaat F e l t 1 2 5 , det vil formodentlig sige biskop
Bo Mogensens våben, et ulvehoved, som Abildgaard tillige har skitseret i sin
dagbog (jfr. alter nr. 34, fig. 17). På ryggen havde kåben en hætte, muligvis
blot et rygskjold (clipeus) 126 med broderi af Kristi hoved. Omtalt endnu 1810
af Hertel 1 2 7 .
Angående de 1658/59 af den svenske oberst Königsmarck 1 2 8 skænkede tekstiler, se p. 487.
Ved 1600-tallets midte synes der at være foregået en oprydning i domkirkens
paramenter, idet overflødige og gamle dragter solgtes til landsbykirker eller
andre interesserede: 1647/48 solgtes en gammel korkåbe til Odder kirke (Hads
hrd.), 1648 en brun fløjls messehagel til Egens (Mols hrd., Randers amt) for
15 sl. dl., 1651 nogle gamle »chors klæder« til bispen, Jacob Mathiesen (1645—
60) for 15 sl. dl., 1652 en grøn fløjls messehagel til »hr. Willadz til Enssløff
kirke« (Enslev, Gerlev hrd., Randers amt) for 9 dl., 1661 en hvid og rød damaskes messehagel til Malling kirke (Ning hrd.), der af »tvende mesterskræddere« vurderedes til 10 dl., 1663 en gammel messehagel til Karlby kirke (Djurs
nr. hrd., Randers amt) for 4 dl., 1668/69 en tilsvarende for 3 sl. dl. til Tilst
(Hasle hrd.) og 1671 en gammel, brun fløjls messehagel til »Tising« kirke (nok
Tiset, Ning h r d . ) 1 2 9 for 6 sl. dl., som hr. Christen i Viby betalte.
I domkirkens ældste inventarium for 1683/84 nævnes en række gejstlige
dragter, der imidlertid ikke med sikkerhed kan identificeres og følges i de senere inventarier: 1) En rød messehagel med krucifiks, som på »højtidelige dage«
bruges af medtjenerne (nr. 1?); 2) en gul gyldensstykkes messehagel, er forslidt og kasseret; 3) i dens sted en anden gammel, brun fløjls messehagel, som
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Fig. 300. Detalje af messehagel nr. 5, skænket 1706 af baron Peter Rodsteen. Rygkorset vævet af
sølvtråd, våbner af sølv for Rodsteen og Marselis (p. 522). — Detail from chasuble no. 5, donated 1706
by Baron Peter Rodsteen. The cross on the back woven in silver thread, armorial bearings in silver representing Rodsteen and Marselis.

hr. Melchior [Sommerfeldt, kapellan 1670—1710] har ladet forfærdige og nu
bruges 1 ; 4) bispens korkåbe (nr. 3). Blandt ubrugelige genstande nævnes:
5) En gul, gammel gyldenstykkes munke-korkåbe; 6) en gammel, liden gyldenstykkes messehagel; 7) en broget munkekjortel af rødt og hvidt; 8) en gul og
blå damaskes bispekåbe; 9) en gammel, sønderreven gyldenstykkes [bispekåbe], 10) en korkåbe med sort og hvidt gyldenstykkes, næsten opslidt, 11) en
grøn kappe af fløjl med frynser ved, 12) to forstykker af en korkåbe (borter
p. 524 f.); 13) en gammel, grøn og gul, forslidt messehagel 20 .
Andre tekstiler. Et *stykke (genanvendt) stof (fig. 299) (dække eller forhæng).
Stoffet, fra 1700'rnes begyndelse, er silkedamask, sandgråt, med storblomstret
barokmønster. Det er 148 cm langt, med buet afskæring forneden, og 139 cm
bredt; sammensyet af tre bredder og med flere øgninger og spor efter ældre
sømme. På vrangen kantet af et 3,5 cm bredt, grønternet lærredsbånd; her tillige fastsyet seks grønne båndløkker til fæstnelse af stoffet. Siden 1926 i Den
gamle By (inv. nr. 293:26).
Et †tæppe til korgulvet skænkedes 1831 af bispinde Charlotte Marie Birch;
fem kvadratalen stort, i gobelinvævning, »et familiestykke«71. Det var foran
alterfoden suppleret med et gammelt, vævet, gulbrunt t æ p p e 1 3 0 . 1884 udskiftet med et brysselertæppe 131 .
34*
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Fig. 301—302. *Signeter. 301. Domkapitlets segl, nr. 1, fra 1300—50. 302. Vikarernes broderskabs
segl, nr. 2, fra o. 1450 (p. 528). — Signets. 301. Seal of the chapter, no. 1, from 1300—50. 302. Seal of
the Brotherhood of the Vicars, no. 2, from c. 1450.

SIGNETER OG RÅBERE

*Signeter. 1) (Fig. 301), domkapitlets segl 1 3 2 , fra 1300—1350, af messing,
spidsovalt 133 , 8,0 cm højt og 5,1 cm bredt; foroven på bagsiden en øsken beregnet til ophængning i snor. Omskrift, mellem perlestave, med majuskler:
»†S' : CAPITVLI . S(AN)C(T)I . CLEMENTIS . ARVSIEN(SIS) . ECCL(ES)IE« (»Århus S. Clemens kapitels segl«) 134 . I overensstemmelse med legend e n 1 3 5 knæler S. Clemens 136 bedende foran klippen, hvor gudslammet med
korsfane viser sig, og peger med foden på det sted, hvor kilden vælder frem.
Helgenens attribut, ankeret, ses foran og over hans hoved en majuskelindskrift: »ORANTE . S(ANCTO) . CLEMENTE« (»på S. Clemens bøn«) 137 . På
bagsiden en sekundær jernplade, fastgjort med tre nitter, synlige på seglpladen; spor af et affilet greb (jfr. nr. 2). Seglet er brugt under breve fra 1407 til
1529. I Nationalmuseet 138 .
2) (Fig. 302), vikarernes broderskabs segl 1 3 9 , fra o. 1450 (jfr. altre nr. 16 og
31, p. 80 og 86), af kobber, spidsovalt, 7,2 cm højt og 4,3 cm bredt. Langs seglranden borter med perlestave og krydser. Omskrift med minuskier på skriftbånd: »Sigill(um) [fr]at(er)nitatis p(er)petuoru(m) vica(ri)or(um) arusien(sium)«
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(»de århusianske evige vikarers broderskabs segl«). Apostlene Peter og Paulus
står med deres attributter, nøglen og sværdet, på en konsol med liljenedhæng 140 .
Mellem dem et skjold med domkirkens værnehelgen, S. Clemens' anker; over
skjoldet pavens tiara og nedenunder fire liljer. På seglets bagside en sekundær
jernplade, med greb, fæstnet med nitter, der bryder indskriften på seglplad e n 1 4 1 . I Nationalmuseet 138 .
*Råbere. 1) (Fig. 303), anvendt til liturgisk brug, formodentlig middelalderlig, af malm, 52 cm lang, åbningernes tvm. henholdsvis 2,7 og 12 cm; den er
glat og forsynet med to runde øskener, den ene med en rest af en jernkæde.
Ifølge traditionen 1 4 2 , bl.a. overleveret af Hertel (I, 2, p. 181), skulle en munk
langfredag fra nordre galleri ved hjælp af råberen »skjelvende, og med en huul
Røst« have råbt Judas' ord (fra Matthæus 27,4): »Jeg gjorde ilde, at jeg forraadte uskyldigt Blod«. Hertel meddeler, at han selv har set malmråberen i
latinskolens bibliotek, hvortil den var hentet af rektor Jens Worm († 1790).
1826 afgivet til »Oldnordisk Museum«, inv. nr. MDXXVI.
2) Anvendt af tårnvægteren (jfr. p. 313f.), fra slutningen af 1700'rne, af kobber, 63 cm lang, mundingsdiameteren 25,5 cm; tildannet af een metalplade
samlet ved en »tandet« søm, flad mundingskrave. I brug endnu 1845 71 , men
lå 1888 på nordre galleri 1 4 3 . 1896 afgivet til købstadmuseet Den gamle B y 1 4 4 .
Råberen, der toges i anvendelse 1706, men først rigtigt kom i brug 1734, blev
da betalt af byen som et led i brandværnet. De ældste †råbere var af blik, der
jævnligt fornyedes og repareredes 145 .

Fot. i NM

Fig. 303. Den middelalderlige »*råber« nr. 1, anvendt ved den katolske liturgi. Nu i Nationalmuseet
(p. 529). — The medieval speaking-trumpet no. 1 used in the Roman Catholic liturgy. Now in the National Museum.
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Alterskranke fra 1871, efter tegning af arkitekt Walther, udført af snedkermester Ziegler6. Tresidet og ved stolper, smykket med englehoveder og blomsterranker, opdelt i 11 felter med snosøjler. Et felt i hver af de ydre, skrå sider
danner låge. Træet står rødbrunt med forgyldning på søjler og detaljer samt
grønt og sølv på bladværk.
Den forrige †alterskranke eller †»Tralverck hvorpaa Communicanter nedknæle« 20 var skænket anonymt 1677 (jfr. mindetavle). Hertel beretter 1 4 6 , at
skranken var anbragt på en forhøjning med tre afsatser, ½ al. 1 kvarter fra
korgulvet, og kunne rumme en snes personer. Den strakte sig tværs over koret
4 al. fra alterbordet (jfr. fig. 150) og havde en åbning til hver side 1 4 7 . »Brystværket« bestod helt af drejede søjler, mens »Kammen« (håndlisten) og »knæleskamlen« var betrukket med rødt ruslæder. Årstallet 1677 og nadverordene
var malet på den side, der vendte ud mod koret. 1810 var skranken marmoreret (Hertel), 1830 bronzeret 1 4 8 ; 1840 blev knæfaldet og den øverste del malet
rød, skammel og fod brun 2 1 . Fjernet 1871.
»Syvstagen« (jfr. fig. 76), syvarmet kandelaber af messing, støbt 1515 af Dirick Kron, Lübeck, på foranledning af biskop Niels Clausen.
Den i alt 342 cm høje kandelaber står på tre liggende løver (fig. 305), hver
med et blankt skjold foran på brystet. Den koniske stamme består af syv
led 1 4 9 , det øverste cylinderformet, de øvrige sekskantede og affasede op mod
de skarptprofilerede, flade skaftringe; nederste skaftled har spinkle, snoede
stave på hjørnerne. Seks spiralsnoede arme støtter en tværliste, der bærer de
syv snoede lysestager. Midtstagen er hævet fem cm over de øvrige; alle har
skarptprofilerede lyseskåle med hulstave. I hver ende af tværstangen er der
indtappet en ca. 26 cm høj halvfigur (fig. 304), der sidder i en skybræmme til
livet; den afsluttende konsol er forsvundet. Hænderne, der er forsynet med tap
og taphul, har antagelig fattet om et forsvundet skjold; højre hånd synes tillige at have holdt om en cylindrisk genstand, måske en kærte.
På skaftleddet mellem det nederste hold arme er fæstnet 1 5 0 et asymmetrisk
skjold, hvorpå er aftegnet tre skjolde af samme form, stiftsvåbnet med gudslammet og Niels Clausens mødrene våben (courtoisimæssigt vendt) og herunder Niels Clausens fædrene våben.
På fodskålens overside reliefskrift i to bånd, gotiske majuskler på skraveret
baggrund: »Hoc candelabrum 1 5 1 reverendvs in chr(ist)o pater ac d(omi)n(u)s
d(omi)n(u)s nicolavs clavson fecit/ fieri anno d(omi)ni mdxv. dirick kron het
dis(s)e(n) lvcter make(t). orate devm pro eo« (»denne kandelaber lod den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Niels Clausen gøre i Herrens år 1515.
Dirick Kron har lavet denne lygte. Beder Gud for ham«). Såvel bogstavernes
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Fig. 304—305. Detaljer fra »syvstagen«, jfr. fig. 76, udført 1515 af Dirick Kron, Lübeck, på foranledning af biskop Niels Clausen. 304. Figur fra tværstangen. 305. Løvefigur under foden (p. 530).
— Details from the seven-branched candelabrum, cf. fig. 76, made in 1515 by Dirick Kron of Lübeck for
Bishop Niels Clausen. 304. Figure from the crossbar. 305. The lion figure at the base.

form og den lidt usikre udførelse som baggrundsskraveringen for den sidste
del af indskriften med bønformularen viser, at denne er en tilføjelse, men at
dømme efter det spejlvendte d i »devm« endnu inden støbningens afslutning 152 .
Indskriften svarer stort set til korskabenes og †lektoriets, begge med samme
bønformular, der da også her må formodes at gælde biskoppen og ikke mesteren.
På en tegning af lysestagen fra o. 1750 1 5 3 ses på tværstangens underside et
†tunge- eller buenedhæng, måske de »kniplinger af messing«, som Mickel Olufsen rodtgyter (messingstøber) 1717 forsynede stagen med 3 . Rundt om på løverne (pande, snude og skjold) er anbragt forskellige stempler stammende fra
reparationer 1 5 4 .
»Syvstagen« tilhører en gruppe syvarmede storstager, der er velkendt i Nordog Østeuropa 1 5 5 . På gammelt dansk område er foruden Århus-stagen bevaret
endnu tre kandelabre 1 5 6 , i Lund og Ribe domkirker fra 1400-årenes sidste
fjerdedel, samt i Viborg domkirke, hvis »lysklove« ifølge sin indskrift er udført
f494 af »Dirc Kron to Lyb« 1 5 7 . Omend Århus-stagen afviger fra de øvrige, findes dog visse lighedspunkter med kandelabren i Viborg, som f. eks. fodskålene,
armenes umotiverede placering midt på skaftleddene og figurudformningen
(løverne, halvfigurens trækfællesskab med læsepultfiguren i Viborg). De for
Århus-kandelabren specielle træk har Dirick Kron formentlig hentet i sin hjemby,
Lübeck, hvor han omtales 1479 til 1528 1 5 8 . De spiralsnoede stave genfindes
flere steder her, bl.a. i Mariakirkens forskellige gitre fra o. 1500 1 5 9 ; til den
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Fig. 306—307. Detaljer fra korskabene 1508, jfr. fig. 308. 306. Dragehoved under gavlens fialespir.
307. Løve under nordre korskabs nordvange (p. 534). — Details of the choir cupboards 1508, cf. fuj.
308. 306. Dragon's head beneath the pinnacle of the gable. 307. Lion at the base of the north side member
of the north choir cupboard.

skjoldbærende løve findes paralleller blandt samtidige akvamaniler og stager
af nedresachsisk oprindelse 160 .
Benævnelsen »syvstagen« findes første gang 1745 i begravelsesprotokollen 67
(nr. 10) under omtalen af Christen Munks gravsten († 1579), på hvis østre ende
den stod i koret. 1646 nævnes dens placering i koret i forbindelse med anskaffelsen af 28 mk. voks til de syv lys 2 0 . Efter at have været fjernet under hovedrestaureringen 1867—71 er den nu genanbragt i koret.
†Bogstole. 1646/47 blev »stolen, som man lægger bibelen på i korsdøren«,
repareret af Jørgen snedker. 1664 nævnes en lysepibe til den. 1699 blev to bogstole (og en læsestol) opbevaret bag koret 2 0 . — En ny bogstol til disciplene
»når der holdes kor (dvs. korsang) udi kirken«, lavedes 1727 af Jacob Chrestensen snedker og maledes af Jens Hansen maler 1 6 1 . Endnu 1786 omtales to
gamle bogstole stående i koret 3 .
Døbefonte med tilbehør, se p. 546.
Krucifiks, se p. 555.
Korskabe (fig. 308) ifølge indskrift skænket 1508 af biskop Niels Clausen. De
to skabe, ændret 1708 og gennemgribende restaureret og fornyet 1871 og
1892ff., fremtræder nu ens, på oprindelig plads på hver side af høj altertavlen
foran korskrankemuren.
De 233 cm lange skabe består af en fremspringende, 78,5 cm høj, på løver
hvilende, kisteagtig underdel, hvis forside er smykket af seks foldeværksfyl-
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Fig. 308. Sondre korskab, skænket 1508 af biskop Niels Clausen (p. 532). — Cupboard in the south
side of the choir, donated in 1508 by Bishop Niels Clausen.

dinger; foroven har den låg, forneden skuffe i skabets fulde bredde; herover
tre høje skabslåger, hvis rammeværk smykkes af fritstående helgenfigurer, der
rimeligvis ligesom beslagene stammer fra restaureringen 1871. Mellem de dekorerede vanger en baldakin, på hvis friser er skåret giverindskriften, med
reliefminuskler, nordskabet: »A(n)no. d(omi)ni. mdoct(av)o. Reuerend(us). in.
(christo). p(ate)r et. d(omi)n(u)s. d(omi)n(us). nic(ola)(us)«. — Sydskabet:
»clausøn. ep(is)c(opus). arusi(ensis) istas. capsas. de(di)t. adlaud(em) dei et.
sa(ncti) clem(en)t(i). o(ra)te. de(um)«. (»I Herrens år 1508 gav den ærværdige
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fader og herre i Kristus, hr. Niels Clausen biskop af Århus, disse skabe til ære
for Gud og den hellige Clemens. Beder Gud [for ham]«).
Begge skabe har bevaret de oprindelige løver 1 6 2 (fig. 307), hvis kroppe er
fuldt udskårne (men forskellige) under de vanger, der vender mod altret, mens
ydersidernes, mod murpillerne, blot har forkroppe med manke. Skabslågerne
har hjørne- og midtkvadratfelter i gennembrudt arbejde samt (fornyede) korsblomstbelag. De tre oprindelige gavle (nordskabets nordvange fornyet), kronet
af korsblomstspir og fialer, har en til korstolene (og kordør-karmene) svarende
udformning og dekoration. Vangernes forkant har en kraftig profil, flad rundstav mellem to hulstave, der under baldakinen løber ud i et dragehoved (fig.
306). På vangernes indvendige sider er en reliefskåret bølgeranke med korsblomster og vindrueklase, der vokser op fra en grenstump. På ydersiderne,
mod altertavlen, er øverst skåret drager, fra hvis mund en ranke med blade
og vindrueklase skyder op (fig. 310). Herunder er et rektangulært felt med stavværksvinduer over en kølbueportal på snosøjler og med korsblomster udgående fra buen. Under denne står en (helgen)figur, i nord en konge, antagelig
fra 1871, i syd en oprindelig Maria Magdalene med salvekrukken, flyttet fra
søndre skabs forside 163 . Vangernes ydersider mod murpillerne er udekorerede.
— Skabenes oprindelige bagklædninger med profileret rammeværk er bevaret,
derimod ingen hylder 1 6 4 .
1708 fik hvert skab et løvværkstopstykke, skåret af Ulrich Mathisøn billedhugger 3 , og det ene skab, antagelig det nordre, tillige en ny d ø r 1 6 5 . Hermed var
skabene, som af Hertel beskrevet 1 6 6 , nok lige høje og brede, men dog »hver i sin
Facon«. Hermand maler stafferede dem med egefarve og forgyldning på lister,
indskrifter, beslag og låseblik, mens »et Blomster« blev forgyldt og skyggelagt
på den nye dør 3 . 1840 blev skabene genopmalet med lys, flammet egefarve6.
Under hovedrestaureringen 1871 foretog snedkermester P. Ziegler efter arkitekt Walthers u d k a s t 1 6 3 en istandsættelse, der omfattede betydelige forandringer 1 6 7 . Topstykkerne fjernedes, baldakinen fornyedes (dog ikke indskriftlisten), ligesom dele af fiskeblæreornamentikken på dørene og figurerne til forside og gavle blev nyskåret. Særlig nordre skab fik flere fornyelser i fyr, såvel
foldeværksfyldingerne (kun den tredie fra nord oprindelig) som skabslågerne,
ligesom hele nordvangen blev nyskåret. Indvendig på midtsprossen malet:
»1871. October. P. Andersen. N.«.
Allerede 18908 ønskede man at gengive korskabene deres oprindelige udseende og opsatte efter Magnus-Petersens forslag 1891 71 et nyt »liljegalleri«168,
som korstolenes. En staffering svarende til den oprindelige farvelægning8 måtte
opgives på grund af manglende spor, hvorefter skabene bonedes 1 6 9 . Efter Det
Særlige Kirkesyns tilskyndelse nedtoges 1925 1 7 0 det opsatte liljegalleri, og skabene fik den nuværende, brogede staffering 171 .
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Fig. 309—310. Beslægtede skæringer fra korets udstyr. 309. Detalje fra søndre korstolerække, østvangens indvendige side (p. 536). 310. Detalje fra søndre korskab 1508, jfr. fig. 308, nordvangens
udvendige side (p. 534). — Kindred carvings from the furniture of the choir. 309. Detail from the south
row of choir stalls, on the inside of the end-panel. 310. Detail from the south choir cupboard 1508, cf.
fig. 308, outside of the north panel.

Korskabene har oprindelig været beregnet til opbevaring af præsternes klæder, således som omtalt 1666 15 . Hertel nævner 1 6 6 , at det søndre skab rummede
alterklæderne, prædikestolens betræk, præsternes messeklæder samt messehagler, skjorter m.m. Det nordre skab indeholdt i de katolske tider altrets »fordums rigere Beklædning«. Siden henlagdes her kasserede alterklæder, hagler,
korkåber etc. (jfr. p. 512) samt forskellige bøger »til Præsternes Afbetjening i
selve Kirken« (jfr. p. 510).
Korstolene (jfr. fig. 76) er antagelig sat i værk som et af de første led i indretningen af biskop Jens Iversens nybyggede kor (jfr. †kordøre p. 540), og har
rimeligvis stået færdige sammen med korskabene og lektoriet 1508.
Stolene står nu på et (nyere) podium i to rækker langs henholdsvis nordre og
søndre korskrankemur. Hver række omfatter 15 sæder, men har tidligere haft
18, hvortil har sluttet sig en †række i vest til prælaterne, afbrudt af kordøren
(jfr. fig. 150), nedbrudt i forbindelse med †lektoriet 1775ff., samt en †pultrække
foran de langsgående stole, fjernet omkring 1653ff. (jfr. nedenfor).
Korstolene, der har mange dekorative træk fælles med korskabene (p. 532ff.)
og korsidedøren (p. 538), er stærkt omdannede, dels i takt med korets inventarændringer 1775 og 1821, dels ved restaureringer 1871 og i 1890'erne. Af op-
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rindelige dele er først og fremmest bevaret de egentlige stole med armlæn og
bagklædninger (dog omplaceret) samt de to gavle mod øst, mens de vestre er
kopier og ligesom rygpanelerne (dorsale) og baldakinerne fra 1871. Et brudstykke af den oprindelige *korsblomsttopliste (fig. 264) findes nu i Nationalmuseet 1 7 2 .
Stolene er udformet efter det traditionelle skema med gennemgående, svungne
arm- og ryglæn, hvis profilerede sidestykker kunne danne støtte for kannikerne
under de forskellige stillinger, de måtte indtage under messen. Hver af vangerne, der adskiller de enkelte sæder, har segmentformet udsparing for de nyere
vippesæder og ottekantede søjler både under armlæn og sæder. Vangerne på
de 11 øverste stole i nord og de 12 tilsvarende i syd har skrå fodkant, resten
vandret, med snoede søjler forneden, over sæderne med knækket forløb. Håndstøtterne, der enten er kraftigt opskårne eller helt fornyede ved restaureringen
1871, er for størstedelens vedkommende formet som skæggede mandshoveder,
et enkelt kvindehoved ses dog i nordsiden som nr. 3 fra vest; på den vestligste
både i nord og syd løber vangens forkant ud i en oprullet knop med sideblade
eller stjerne.
De to oprindelige gavle i øst (jfr. fig. 76) svarer i opbygning og udsmykning
til korskabene og i øvrigt til de samtidige korstole i Horsens klosterkirke. På østsiden af gavlene er der under armlænshøjde et baldakinkronet felt med beskårne relieffer (fig. 311—312), i nord af Johannes Døberen 1 7 3 med lam på bog, i
syd Kristus som verdensdommer siddende foran(!) regnbuen og med sværd og
lilje foran glorieskiven 174 . Over dette felt er der på begge sider af vangerne
reliefskårne drager med bølge- eller vinranker (fig. 309). Ligesom på korskabene ender vangernes forkant i et udskåret dragehoved, vistnok fornyet i syd.
Fialer flankerer topstykkets kølbuefelt, med krabbeblad-spir. I feltet et reliefskåret skjold, i nord med korslammet, domkapitlets våben, i syd et kors. Efter
Walthers tegninger 1 6 3 opsattes et nyt rygpanel med baldakinskæringer i hvertandet fag, hvortil anvendtes rester af oprindelige dele, og ny baldakin med
korsblomstfrise tilføjedes 175 .
Stolene står nu afrensede for farver og blot ferniserede. Baggrunden for gavlenes skæringer veksler mellem rødt, brunt, grønt og blåt, mens figurreliefferne
er ustafferede; forgyldning ses på enkelte lister, på glorier og skjolde.
Korstolene har i tidens løb undergået mange ændringer og istandsættelser.
Et kirkesyn 1770, der konstaterede, at »ved korstolene må meget nyt gøres«,
blev udgangspunkt for det efterfølgende store indgreb, der medførte fjernelsen
af flere stole (jfr. p. 538). Af arkitekt Næss' overslag 4 i forbindelse med restaureringen 1775 (jfr. p. 306f.) fremgår, at man ønskede stolene forbedret og
istandsat med »Affald fra den øvrige Reparation af træe Materialier«; gulvet
skulle føres i vatter, og stolene, der stod krumme og skæve, skulle føres i lige
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Fig. 311—312. Korstolenes to østgavle. 311. Sondre række: Kristus som verdensdommer. 312. Nordre
række: Johannes Døberen (p. 536). — The two eastern end-panels of the choir stalls. 311. South row:
Christ at the Last Judgment. 312. North row: John the Baptist.

linie, underlaget til stolene måske fornys 176 . Panelerne bag ryg og under sædehøjde med de mange årstal, navne og initialer 1 7 7 skåret af latinskolens disciple 1 7 8 er muligvis flyttet ved denne lejlighed eller måske i forbindelse med
den istandsættelse 1821, der var forårsaget af de tre †skriftestoles fjernelse (p.
538). Arbejdet herved og andetsteds i koret udførtes af snedkermester Albech,
således at det svarede aldeles til det gamle, »der bærer Oldtidens herlige Præg«6.
1809 1 7 9 var stolene anstrøgne med cinnoberfarve; i hvert af rygpanelets fag
var i hjørner og i midten, »hvor Jesu Navn er afbildet paa Catholsk Maneer«,
belagt med guld. Vangernes skjolde havde sølv som baggrund for korset samt
et hvidt anstrøget lam. Ifølge Schytte 1 4 8 blev korstolene 1830 malet mørkebrune, tidligere havde de været blå. 1840 fik alt træværket i koret en lys, flammet egefarve6. — Den istandsættelse af korstolene, der 1871 var foretaget under arkitekt Walther, ønskedes allerede 1890 revideret i lighed med korskabene 1 8 0 . Men undersøgelser viste, at »næsten ingen del« af dem var gamle, ligeså
lidt som oprindelige farver var bevaret 1 8 1 . Man indskrænkede sig derfor til at
opsætte et nyt liljegalleri 1 8 9 6 1 8 2 .
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†Korstole. Den vestre række med »Prælaternes Stol« (for den der celebrerede
messen og hans to hjælpere) samt stole til »Dignitarerne«, var ifølge Hertel 1 8 3
anbragt på tværs, lige mod altret. De blev borttaget 1775ff. ved †lektoriets
omdannelse 1 8 4 (jfr. nedenfor). Allerede 1653 var dog fire stole »under korsdørene« blevet nedbrudt og indsat i det »inderste kapitel« (jfr. p. 285 f.), antagelig de samme stole der »begæredes til købs« af sognepræsten Jacob Bondesen
til Skivholme kirke 1 8 5 .
1646/47 solgtes fra domkirken for 2 mk. fire gamle egefjæle stammende fra
»de gamle munkestole« og hidtil opbevaret bag koret. Endnu i inventarierne
for 1711/12 og 1736 20 omtales »en gammel, lang, udhuggen munkestol« og to
stykker udskårne endestykker, af eg, sidst opbevaret i materialhuset (jfr. fig.
150). Disse stolerester har antagelig udgjort en del af det lavere panel med
pulte, der sædvanligvis står foran korstolene 186 .
Stole. 1903—04 85 opstilledes foran korstolene de eksisterende løse, højryggede stole. To tilsvarende, men i lidt finere udgave, skænkedes 1905 af leverandøren, brdr. Hoffmann, snedkere og billedskærere i Århus 1 8 7 . Foran hver korstolegavl, i øst.
†Skriftestole. 1666 fandtes i koret skriftestole til hver af de to residerende kapellaner. Dette år flyttedes stolene højere op i koret, og billedskæreren lavede
til »den nedre kapellan« en tredie stol af de »deller«, der havde været anvendt
til stillads for prædikestolen. Claus maler anstrøg stolene 20 . 1710 fornyede snedker Jens Rasmussen de tre stole, der blev forsynet med vinduer og stafferedes
af Hans Laursen. Deres placering ved korets næstøstligste piller i nord og syd
og ved den tredieøstligste i syd fremgår af begravelsesplanen 1745 (fig. 150,
ved pillerne q, u og t).
1767 gjorde snedker Ch. Mortensen stolene større med karnisser, døre, sæder og gulv, og uden for hver stol anbragtes en knæleskranke til seks personer.
De maledes med perlefarve af Søren Jensen Fræer 3 og genopmaledes 1781 på
kirkeværgen, Jens Antonisens bekostning. Ifølge Hertel 1 8 8 var de tre stole lige
store, 4 al. i længden, 3 i højden og 2 i dybden, hver med to fag vinduer på
begge sider og tre brede fløjdøre på forsiden. Knæleskranken med skammel var
delt i to dele, der hver kunne skilles ad og gemmes i stolene.
1821 solgtes de tre stole 1 8 9 , efter at snedker Albech 1819f. 20 havde opstillet
to nye, med lænestole, mod korets østvægge i henholdsvis nordre og søndre
koromgang 1 9 0 . De havde læderbetrukne rækværk og knæfald i form af en halvcirkel, hver til en snes personer 1 9 1 , udvidet 1827. 1840 maledes stolene »i stenkulør« og beklædningen rød 2 1 . Stolene fjernedes 1867—70.
Degnestol, 1871, i nygotik, udført af snedkermester Ziegler 6 ; egetræsmalet,
med lidt grønt og rødt. I korets sydside.
Korsidedør (fig. 314), fra o. 1508 (jfr. p. 535), i søndre skrankemur, med samme
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Fig. 313—314. Korsidedør. 313. Udsnit af østre dørkarm (p. 540). 314. Dørens side mod højkoret
(p. 538). — Side door of the choir. 313. Section of the east doorframe. 314. Side of the door facing the
choir.

skårne profiler og motiver som korskabe (p. 532) og korstole (p. 535) og antagelig fra samme værksted.
Mens de to dørfløje foroven indeholder et gitter af krydsende rundjern, har
den nederste del fyldinger, der er rigest udskåret på indersiderne; her er de
opdelt i 2 x 2 fyldinger, de øvre med varieret fiskeblæreornamentik, de nedre
med stavværksvinduer. Ydersiderne har derimod hver blot een rektangulær
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fylding med bredt foldeværk; i den ene et udskåret bomærke. Jerngitteret har
midtpå til hver side en fladt udhamret rose. Mod kannikekoret findes kraftige
dørkarme med svungen, profileret forkant ligesom på korskabe og -stole og med
en tilsvarende reliefskæring. På østkarmen (fig. 313) står nederst en vinget drage
på sin takkede hale, og fra dens mund vokser en vinranke med korsblade og
slyngtråde og bærende vindrueklaser, der formindskes i størrelse opefter. Vestre karms vinranke skyder op fra en afhugget grenstump.
Hængsler, beslag og dørknop er antagelig fra Walthers restaurering 163 , da
der opsattes en profilgesims, dørkarmene forhøjedes og forbandtes af en vandret bjælke med fiskeblæreudskæringer. — 1809 meddeler Hertel 1 9 2 , at døren
var overstrøget med »Bergzinober«. Nu rødbrun med forgyldt gitter.

K O R S K R A N K E OG - G I T R E

Korskranken (jfr. fig. 37) har undergået mange ændringer i tidens løb. Den
består nu af en smedejernsdør med tilhørende øvre buefelt fra 1643, flankeret
af et lavere messinggitter fra 1697, alt opstillet i nyt rammeværk 1925. På gesimsbjælken står fire ligurer fra det 1508 opsatte †lektorium (jfr. p. 544).
Den tofløjede smedejernsdør (jfr. fig. 76) bærer årstallet 1643 og er ifølge en
forsvundet indskrift 1 9 3 over døren bekostet af »Christian Sckiel Jørgensen til
Sorstrop« (d. 1688), hvis våben ses midt i buefeltet over døren (fig. 315). Herren til Sostrup har herved ret pretentiøst villet gøre koret, der i forvejen var
vel domineret af Skeel-slægten, til en art gravkapel for sig selv.
De rektangulære fløje er indrammet af spinkelt jernrammeværk, der tillige
midtdeler fløjene; på tværlisternes ydersider er påsmedet reliefårstallet »Anno
1643«; på søndre fløj sidder den trekløverformede låsekasse. Hver af de fire
dørfelter har forskelligt udformet smedejernsarbejde, roset-, volut- eller krydsslyng i rundjern og med fladt udhamrede fantasiblomst- eller bladudløbere.
Fløjene kan være udført af den kongelige klejnsmed Caspar Fincke, der har
leveret smedejernsdøre til liere af domkirkens gravkapeller (jfr. afsnittet om
gravminder), bl.a. til Jørgen Skeels portalepitaf fra 1634 i koret; men arbejdets grovere karakter og enkelte detaljer taler snarere for en lokal efterligner,
så meget mere som dørene savner det indflettede smedeværktøj, der normalt
er Caspar Finckes »signatur«.
Den foregående, middelalderlige †»chorsdør«, som ifølge Rhumann-håndskriftet 1666 bar biskop Jens Iversens våben, de tre roser, dannede midtpartiet i
det †»tralværk«, der 1682 udførtes af billedhugger Rasmus Christensøn. Smeden heftede »piller og tralværk« med tolv ankre, og Claus maler stafferede det 2 0 .
Tralværket, der i delvis ændret skikkelse ses på Købkes maleri fra 1830 (fig.
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Fig. 315. Detalje af smedejernsdørfløjen fra 1643 i
korskranken, med giveren,
Christian Skeels våben (p.
540). — Detail of wroughtiron door leaf from 1643 in
the chancel railing with the
coat of arms of the donor,
Christian Skeel.

L. L. 1965

152) og en tegning fra o. 1869 af Heinrich Hansen, havde mellem fire piller et lavt
fyldingspanel, der bar det egentlige gitter; en kraftig gesims med dekoreret
arkitrav støttedes af krumknægte.
1697 blev »pillerne« erstattet af de nuværende to gange syv messing klædte
træsøjler; en forsvundet indskrift 81 på gesimsen meddelte, at »Borgemester
Michel Michelsen Malling og hans husfrue Margrete Christensdatter har forærit
disse Messing Piller paa begge Sider Chorsdøren«. Hertel 1 9 4 har tillige »i Aaret
1697«. De 145 cm høje, koniske søjler er dekoreret med rundstave og prydbælter med drevet og ciseleret, akantusbladlignende mønster og rudefelter.
I forbindelse med fjernelsen af det middelalderlige †lektorium 1776—77 (jfr.
p. 542) har man rimeligvis foretaget ændringer ved selve korskranken. Kirkeregnskaberne nævner imidlertid blot, at »den nye afdeling mellem koret og
storkirken« blev overstrøget med lys perlefarve4. 1830 1 4 8 blev tralværket marmoreret og fløjdørene forgyldt 195 . 1871 ændredes skranken (jfr. planche 10 og
19) 1 9 6 . Gitterfronten blev gjort lavere ved at fjerne panelet under søjlerne, hvis
gesimsbjælke herved kom til at ligge under dørens overkant. Da hele korskrankepartiet dog stadig forekom for højt og dækkende for udsynet til koret,
ændredes dette endeligt 1925. Nye piller opstilledes til Hankering af messingDanmarks kirker, Århus amt II
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søjlerne, der rykkedes længere fra hinanden, og gesimsbjælken sænkedes igen 1 9 7 .
Træværket står nu marmoreret i gråt-rødligt, smedejernet forgyldt.
†Lektorium med †prædikestol, tømret, men hvilende på fire granitsøjler (jfr.
p. 275ff.), opsat 1508 foran de østre korsskæringspiller af biskop Niels Clausen; nedrevet 1776—77. Tolv figurer herfra er bevaret: de fire kirkefædre placeret oven på det nuværende korgitter, samt Maria, Johannes og seks helgener,
siden 1896 i Den gamle B y 1 9 8 (jfr. ndf.).
Det søjlebårne, »konstigt udarbeidede Pulpitur«, målte ca. 10 m i længden
og godt 5 m i bredden og havde en firkantet udbygning i midten til prædikestol 1 9 9 , (der ikke ses på planen fig. 136). Opgangen var fra søndre koromgang.
På fodlisten var ifølge Abildgaard en i træ udskåret, forgyldt »Munkeskrift«200
[minuskier]: »Anno domini millesimo qvingentesimo Octavo Reuerendus in
chr(ist)o/ Pater et dominus d(omi)n(us) Nicolaus Clausøn divina gracia episcopus arusiensis fieri fecit hune pulpitum in laudem et honorem super b(e)n(e)/
dicte et in diuidue tr/initatis patris et filii et spiri/tus sancti beate vir/ginis
marie sancti que dementis et Omnium sanctorum pro qva notabili qvidem
structura dominus noster Ihesus / Christus dabit ei graciam in presenti et perennem gloriam in futuro. Orate Deum pro eo et pro p(ar)entibus ei(us) amen«.
(»I Herrens år 1508 har den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. N. C. af
Guds nåde biskop i Århus, ladet gøre dette pulpitur til pris og ære for den højvelsignede og udelelige treenighed, faderen og sønnen og den hellige ånd, den
salige jomfru Maria og S. Clemens og alle helgener, for hvilken anselig bygning
Vor Herre Jesus Kristus vil give ham nåde i det nærværende og evig ære i det
tilkommende. Beder Gud for ham og hans forfædre. Amen«).
Brystværnet, der efter Herteis 2 0 1 erindringer var 1½ al. højt på alle sider,
var ifølge Rhumann I smykket med 24 helgenfigurer, 12 på hver side af prædikestolsfremspringet. På dettes forside fandtes en afbildning af Kristus som
verdensdommer mellem Maria og Johannes som menneskenes forbedere (jfr.
ndf.). Alle de ovennævnte figurer stod ifølge Hertel »i et, med konstigt Snitværk rummelig forsynet, Ciborium (rimeligvis en søjlebåret baldakin som på
korskabsgavlene) prægtig udarbeidede og ægte forgyldte«. Oven over de fire
granitsøjler var der nicher med de fire endnu bevarede figurer af kirkefædrene
(jfr. ndf.), og på pulpiturets nord- og sydside, tæt ved hjørnenicherne, sås en
engel, der med begge hænder holdt et våbenskjold foran brystet, med biskop
Niels Clausens henholdsvis fædrene og mødrene (Present) våben, mens skjolde
med hans morforældres våbner, Bild (Strangesen) og Qvitzow, var anbragt
under fødderne på de to midterste kirkefædre 202 .
Pulpiturets udsmykning med bl.a. de fire kirkefædre, der havde tolket kirkens lære, er helt i overensstemmelse med pulpiturets funktion som tribune
og prædikestol for præsten, der herfra læste evangeliet og holdt sine prædikener
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Fig. 316—318. Tre kirkefædre, figurer fra det nedrevne lektorium fra 1508. 316. Hieronimus. 317.
Gregor den Store. 318. Ambrosius (p. 543). — Three Fathers of the Church, figures from the demolished pulpitum from 1508. 316. Jerome. 317. Gregory the Great. 318. Ambrose.

— og hvorfra kordrengenes sang lod. Samtidig knytter den forbindelse til de
nederlandske lektorier, der traditionelt var udsmykket på denne v i s 2 0 3 .
Af pulpiturets snitværk er som ovenfor nævnt kun levnet 12 figurer: 1—4)
De fire kirkefædre, ca. 105—115 cm høje, med forholdsvis flade, men dog detaljeret udførte rygsider. 18716 stærkt opskåret, suppleret og nystafferet. —
De nævnes her i Rhumann-håndskriftets rækkefølge 204 :
1) Augustin, i bispeskrud, hænderne var afbrudt 1770 2 0 2 , men tilsattes 1871
sammen med attributtet, et hjerte. 2) Ambrosius (fig. 318), i bispeskrud, nu
uden stav i højre hånd. 3) Gregor den store, pave, med bog og nyere stav (fig.
317). 4) Hieronimus (fig. 316), fremstillet som kardinal, med bog og tidligere
pen i højre h å n d 2 0 5 ; en lille løve springer op ad ham.
5—12) Brøstningens seks bevarede helgenfigurer er ca. 76,5—79,5 cm høje,
figurerne fra prædikestolsfremspringet henholdsvis 77,5 og 83 cm høje. Alle figurerne, skåret af samme hånd, har et borehul i hovedet for at hindre sprængning af træet, samt på ryggen et senere påsat brædt. Under en perlemaling fra
17774 ses kridering og lidt lærred samt enkelte farver, guld, blåt og r ø d t 2 0 6 . 5—6)
35*
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Fig. 319—321. Helgenfigurer fra det nedrevne lektoriums brystværn. 319. Johannes Evangelisten
(p. 544). 320. Maria og Johannes, fra prædikestolsfremspringet (p. 544). 321. Elisabeth af Thüringen
(p. 544). — Figures of saints from the parapet of the demolished pulpitum. 319. John the Evangelist.
320. Mary and John from the projecting pulpit. 321. Elisabeth of Thüringen.

Maria og Johannes (fig. 320), der på prædikestolsfremspringet har flankeret den
forsvundne figur af verdensdommeren. 7) Maria Magdalene med salvekrukke
og »oksemulesko« (de øvrige har spidse sko eller bare fødder). 8) Barbara med
tårn. 9) Elisabeth af Thüringen (fig. 321) med bog og krukke. 10) Johannes (fig.
319) med kalk. 11) Andreas med korset foran sig. 12) Bartholomæus med kniv.
1776—77 blev lektoriet nedrevet, efter at det ved et syn 1770 var konstateret 4 , at pulpituret og kordøren måtte repareres og ændres. Dette ville ifølge
arkitekt Næss' overslag koste mere end at flytte pulpituret til indgangen i
søndre korsarm 2 , hvor det »for dets ældes skyld« burde opsættes, og hvor det
kunne blive en zir for kirken. Da man imidlertid anså pulpituret for at være
»til ingen Nytte«, blev det nedtaget. En del af søjlerne lå endnu på Herteis tid
i nordre koromgang 2 0 7 . Ifølge Høyens 2 0 8 oplysninger o. 1830 2 0 9 var da 12 figurer tilbage, anbragt »pêle mêle« over korgitteret (jfr. Købkes maleri fig. 152),
dvs. både over gitteret mellem højkor og tværskib og over de †koromgangsgitre (jfr. nedenfor og fig. 322).
†Koromgangsgitre, bekostet af domkirken 1624 for at hindre larm etc. i koret under prædiken. 1635 var »det fornemste arbejde« herpå ikke fuldt færdig-
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Fig. 322. Sondre koromgang set fra vest, med forsvundet koromgangsgitter fra 1624, hvorpå figurer
fra det nedrevne lektorium. Efter litografi af Heinrich Hansen, i Danske Mindesmærker I, 1871,
tavle XI (p. 544). — South ambulatory seen from west, with screen (no longer in existence) from 1624
on which are figures from the demolished pulpitum. After lithograph by Heinrich Hansen.
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Fig. 323. Detalje af *fontehimlen 1612, jfr. fig. 327. Del af giverindskriften med Willum Worms
våben, initialer og bomærke (p. 551). — Detail of canopy over the font 1612, cf. fir/. 327. Part of donor's
inscription with the coat of arms of Willum Worm, his initials and mark.

gjort, skønt forlængst og »dyrt nok« betalt med i all 130 dl. 2 1 0 . Af Herteis beskrivelse 211 og en tegning af Heinrich Hansen 2 1 2 (fig. 322) fremgår, at de to ens,
5½ alen høje egegitre bestod af panel under balustrade; de lukkede helt for
omgangen i syd og nord ud mod korsarmene. Hvert gitter var ved slanke,
hermesmykkede pilastre i fuld højde opdelt i fire afsnit, hvoraf de to midterste
dannede fløjdøre. Gitterets nedre panelværk var smykket med arkadefyldinger
med fladsnit i bueslaget og friser med rudebosser; det egentlige gitterværk
havde i hvert afsnit tre høje, slanke, drejede søjler, der bar gesimsen med gennemløbende frise og profilerede bøjleknægte. Efter †lektoriets nedrivning
1776—77 anbragtes seks af figurerne herfra oven på de to †gitre (jfr. p. 543f.).
Fjernet 18646.

DØBEFONTE

MED T I L B E H Ø R

Døbefonte. 1) (Fig. 324), 1481, af malm, skænket af bisp Jens Iversen Lange
og støbt af Peter Hansen, Flensborg, i store træk svarende til samme mesters
fonte i Haderslev Vor Frue (DK. Haderslev p. 142) fra 1485 og den fornemmere og mere gennemarbejdede font fra 1497 i Flensborg Nikolaikirke (DK
SJyll. p. 2921).
Den nu i alt 105 cm høje font består af en keglestubformet kumme, 84,5 cm
i tvm. og 63,5 cm dyb indvendig, hvilende på fire nu 52,5—53 cm høje evangelistfigurer med dyrehoveder svarende til deres tegn. Kummen har ved rand
og bund omløbende skriftbånd med reliefminuskler, foroven et enkelt bånd
med 2,5 cm høje bogstaver, forneden et dobbelt med 4,5 cm høje bogstaver.
Indskriften lyder, foroven: »Ivcas † marcvs † mathevs † iohannes † ihesvs †
maria † sanctvs iohannes baptista † sanctvs petrvs — sanctvs pavlvs † sanctvs
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Fig. 324. Døbefont støbt 1481 af Peter Hansen, Flensborg, skænket af biskop Jens Iversen Lange
(p. 546). — Baptismal font cast 1481 by Peter Hansen, Flensborg, donated by Bishop Jens Iversen
Lange.
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iacobvs † sanctvs — bartolomevs — sanctvs — tomas —- sanctvs matias †
nomen hvivs . magistri. peter — hansen †« (efter apostelnavnene står »denne
mesters navn P H«), Forneden, indledt med Lange-våbenets tre roser: »† ad
lavdem omnipotentis . dei
beate — marie — virginis — et — honorem —
sancti — clementis pape — patroni
nostri — gloriosi † / an(n)o — d(omi)ni
. m.cccc. lxxxi † h(a)nc — fo(n)tem - fecit fv(n)di † revere(n)dvs i(n) chr(ist)o
p(ate)r et † d(omi)n(u)s — i(o)h(ann)es — ep(iscopu)s arvsie(n)sis«. (»Til den
almægtige Guds og den salige jomfru Marias pris og til ære for den hellige
pave Clemens vor berømmelige skytspatron / i Herrens år 1481 har den i Kristus ærværdige fader og herre Jens, biskop af Århus, ladet denne font støbe«).
Den øvre indskrift afbrydes af to diagonalstillede, fremspringende og oprindelig opragende hoveder til fastgørelse af et låg som på Flensborg-fonten 213 ,
men afskåret (muligvis sammen med et øvre profilled), således at kun den nedre
del med næse, mund og lidt af håret er bevaret (jfr. fig. 324). Kummen prydes
af en reliefudsmykning, der består af religiose scener og apostelfigurer under
kølbuebaldakiner båret af knippesøjler: den korsfæstede (uden angivelse af
korset, men med »inri« i skriftbånd foroven og under fødderne Jens Iversen
Langes hjelmede våben), på hver side af Jesus en apostel, muligvis Peter med
nøgle(?) og Paulus med lille sværd, men her som ved de andre apostle så upræcise i støbningen og uklare i angivelsen af attributterne, at bestemmelsen er
usikker. Ubestemmelig, med bog og sværd, Jacob major med rejsetaske og hat
(dog uden muslingeskal), Kristus, i mandorla, som verdensdommer med sværd
og meget ufuldkomment udført lilje 2 1 4 . Bartholomæus med kniv og sin altrukne hud med hovedhår, Johannes Evangelist med kalk i venstre og velsignende højre hånd, der holder kappen, Marias himmelkroning, antagelig Thomas med vinkel, apostel uden attribut, Jesu dåb og apostel med ubestemmeligt attribut. Hverken antallet af eller rækkefølgen af apostle svarer til den
øvre indskrifts.
Kummen bæres af fire evangelistfigurer, med hul rygside og i hovedsagen
svarende til Haderslev-fontens, men afvigende i detaljen. Markusfiguren, med
åbent gab, holder lukket bog i højre hånd og bispens våbenskjold i venstre,
Johannes har lukket bog og giftbæger i højre hånd, Matthæus og Lukas står
med henholdsvis bog og blækhus. Alle figurernes nederste 9—10 cm bærer spor
af at have været forsænket i gulvet (for at gøre den høje font nemmere tilgængelig); metallet er her irret uden den bronzering 215 , der skæmmer de øvrige
dele. Det nederste stykke af Matthæusfiguren har tillige været oversavet og
er tilloddet igen. 1809 var figurernes kjortler hvidmalede og indskrifterne forgyldte 2 1 6 , det sidste dog allerede omtalt af Abildgaard 1770 2 1 7 .
Døbefonten 218 , der er den produktive klokkestøbers første fonte-arbejde,
slutter sig i form og motivvalg nøje til forskellige arbejder udført af den kendte
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Fig. 325. Dåbsfad nr. 1 fra 1625, af messing, nederlandsk arbejde, skænket 1697 af borgmester Mikkel
Mikkelsen Malling og hustru (p. 550). — Baptismal basin no. 1 from 1625, of brass, Netherlandish
work, donated 1697 by Burghermaster Mikkel Mikkelsen Malling and his wife.

klokkestøberslægt Klinghe fra Bremen, hvis overhoved, Ghert Klinghe, antagelig har været Peter Hansens læremester 219 . Specielt kan henvises til Hinrich Klinghes Pilsum-font fra 1469, der ligeledes bæres af evangelister med de
karakteristiske dyrehoveder 220 .
Efter en prøveopstilling i søndre apsiskapel blev fonten 1926 2 2 1 opstillet på
en sort kalkstensplade i midtskibets femte hvælvfag, over for prædikestolen.
På gravkortet fra 1745 (fig. 150) er den vist vestligst i søndre sideskib, antagelig på sit oprindelige sted (jfr. †fontelukkelse p. 552), hvor den omtales 1646 i
kirkens ældste regnskab 20 . 1840 rykkedes den op i koret 5 .
2) »Hjælpedåben« fra 1800, af træ, med tilhørende †låg og †skammel, udført
af snedker Meyer 20 . Den 89 cm høje font er formet som en empire-søjle med
kanneleret skaft på rundstav-hulkel-base over kvadratisk plint og med æggestavsmykket kapitæl; over kannelurerne fire påsatte rosetter. Et forsænket
tinfad danner bund for det tilhørende dåbsfad (nr. 3). 1801 malede maler Bøgh
skammelen og antagelig også fonten, der blev hvid med forgyldt kapitæl, base
og kanneluresammenstød. Også det rillede låg blev forgyldt. Fonten med til-
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behør opstilledes ifølge Hertel 2 2 2 1802 i koret nær »syvstagen« for at lette vejen
for dem, der holdt børn over dåben, idet de da sparedes for at gå »fra det ældre,
ordentlige Daabsted Sydvest nede i Kirken« den lange vej op til kor og alter
og tilbage igen. Da malmfonten 1840 blev flyttet op i koret 2 2 3 , anbragtes træfonten i ligkapellet 21 (o: Lindenovs kapel). Nu ude af brug, på galleriet i nordre korsarm.
Dåbsfade. I domkirkens inventarielister omtales dåbsfade først 1697. — Kirken ejer tre dåbsfade: 1) (Fig. 325), 1625, af messing, nederlandsk arbejde,
skænket 1697 af borgmester Mikkel Mikkelsen Malling og hustru Margrethe
Christensdatter (d. 1689), der på samme tid betænkte kirken med flere gaver
især vedrørende dåben, således med begge metal-dåbsfade og (†)fontelukket.
Det store fad, 92 cm i tvm., har en drevet, graveret og stemplet udsmykning.
I det konvekse bundfelt ses inden for en cirkel en syndefaldsscene, hvor Eva
rækker Adam æblet, mens en hund og en ged ser til. Herudenom ornamentborter, den indre med mandelformede bukler mellem blomster, den ydre med
radiærtstillede, solsikkeagtige planter; herimellem den stemplede skriftbort
med reliefversaler: »Had. adam. gedaen. gots. woort. wis soo. waer. hy. gebleven. ynt. paradis, anno 1625« (»hvis Adam havde gjort efter Guds ord, var
han forblevet i paradis«). I årstallet har bækkenslageren først fejlslået og ombyttet de to midterste cifre, så der kom til at stå 1265, hvilket ses under de
nuværende tal. På ladets brede rand er forskellige ornamenter, dels mandelformede (her skråtstillede og modvendte), som er karakteristiske for nederlandske fade 2 2 4 , dels halvrosetter. Midt mellem disse borter er graveret årstallet 1697 og herover giverens initialer med små versaler: »M.M.S.M«. og
»M.C.D.« — 1840 blev fadet overtrukket med guldfernis 21 . I malmfonten.
2) (Fig. 326), af sølv, skænket 1696 af messingfadets givere, men omlavet
1721 af Århus-guldsmeden Sønnik Hansen Buxlund, der for arbejde og tillagt
sølv fik 22 rdl. 1 mk. 2 sk. 3 . Fadet, der er 43,7 cm i tvm., har ret dyb, glat
midtskål, foroven ved randen prydet af en graveret bort af æselrygbuer med
nedhængende klokkeblomster. Den ca. 7 cm brede, let opadbuende rand, afsluttet af smal, tværriflet kant, smykkes af en drevet og ciseleret ranke med
storakantusblade, knækkede bånd og småblomster. Graveret giverindskrift
med skriveskrift (store begyndelsesbogstaver): »Anno 1696 er dette daabe fad
givet af borgem: Michel Michelsøn Malling og Margrete Christens datter som
da vog 57 lod men anno 1721 omgiort og forbedrit med 26 lod«. Midt under
bunden to ens stempler »SHB 1718« for ovennævnte guldsmed (Bøje nr. 1369).
Hertel beretter, at sølvfadet var anbragt i fonten oven på messingfadet 225 ,
og at den idelige brug havde gjort det så tyndslidt, at det var blevet omlavet
1721. »I de tvende sidste Decennier«, dvs. ca. 1790—1810, blev det kun sjældent anvendt, fordi hjemmedåb da blev almindelig i hele byen, »saa den endog
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Fig. 326. Dåbsfad nr. 2, af sølv, skænket 1696
af messingfadets givere, omlavet 1721 af Århusguldsmeden Sønnik Hansen Buxlund (p. 550).
Baptismal basin no. 2, of silver, given in 1696 by
the donor of the brass basin, altered 1721 by the
Århus goldsmith Sønnik Hansen Buxlund.

L. L. 1965

paafordres af Dagleiere og Sjouere« 226 .
1835 opbevaret i et af korskabene 227 ,
nu i altertavlens relikvieskab.
3) Af træ, hørende til »hjælpedåben« (p. 549), leveret 1802 af drejer Niels
Holm for 3 mk. Glat, med riflet kant og kun svagt konkav bund, 36,5 cm i
tvm. Sortmalet; på randens underside hvidmalet kursiv: »Paa Aarhuus DomKirkes Bekostning 1802«. Malet samme år af maler Bøgh for 3 mk. og nok
samtidig pyntet med de forsølvede kanter, der omtales i inventariet 1806 20 . I
gravkrypten under koret.
†Håndklæder, seks, i damaskes mønster, skænkedes 1748 af stiftsprovst Nannestad til brug på altret, ved kommunionen og ved dåben (Hertel II, 1, p. 20).
* Fontehimmel228 (fig. 327), skænket 1612 af rådmand Willum Worm og hustru Inger Olufsdatter. Den ottesidede, 87 cm høje himmel består af en nedre
træramme med indsatte messingplader, hvorover baldakinen med volutsvungne bøjler hvorimellem messingplader. De stærkt fornyede bøjler har på
forsiden udskårne frugtklaser, perlestave og småspiraler samt gips-englehoveder fra restaurering. Ifølge Hertel (II, 233ff.) kronedes baldakinen af en †Johannes-Døber-figur. I rammens messingplader er giverindskriften 229 graveret med
versaler: »1) [bomærke] Wilm Worm 2) raadmand vdi arh/vs med sin kierre
3) hvstrve Ivnger(!) 01/lvffsdaalter(!) 4) (Fig. 323) Gvd till erre den/ W [bomærke] W 5) hellg daab till bepr/ydellse haffver 6) ladet bekoste och giffvit
7) dette fvnte loeg/ till s. Clementis 8) kircke anno / 1.6.12«. Den forgyldte indskrift står med skraveret baggrund på et bånd, der løber ud i lille blad, som i
de fleste tilfælde er dækket af konsolknægte. Over indskriften i fjerde lag et
graveret våben (jfr. fig. 323) for slægten Worm (jfr. våbnerne på epitafiet 1572);
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Fig. 327. *Fontehimmel skænket 1612 af rådmand Willum Worm og hustru (p. 551). — Canopy of font donated 1612 by Councillor Willum
Worm and his wife.

L. L. 1972

det er delt, med oprejst løve mellem ni ruder i første felt, træ på lille høj i andet.
Hver af baldakinens forgyldte metalplader har i et felt en sorttegnet dydefigur,
med tilhørende latinsk benævnelse: »fortuna, pacientia, justitia, charitas, temperantia, spes, fides og prudentia« (»lykken, tålmod, retfærd, kærlighed, mådehold, håbet, troen og klogskab«). Fortuna, charitas, spes og prudentia nymaledes helt 1893 (se ndf.).
Ifølge Hertel var dydefigurerne tidligere blåmalede og de nu afrensede egetræsbøjler broget stafferet. Himlen var ophængt i en jernkæde med forgyldte
»Trækloder«, fastgjort under fire store bøjler, der mødtes under hvælvets midte;
den var frithængende og forskydelig.
Ved malmfontens flytning til koret 1840 blev fontehimlen overflødig og forsvandt for først at dukke op igen 1893 som tårnkuppel på et lysthus i Løveapotekets have. Apoteker Reimers lod træværket istandsætte af brødrene Hoffmann, der tillige nyskar en senere atter forsvundet Johannes-Døber-figur 230 .
L. Kruse foretog restaureringen og nymalede de fire fornævnte dydefigurer
efter tegninger af Magnus Petersen, mens gørtler R. Hald udførte de fire nye
messingplader og genfremstillede de manglende indskrifter, antagelig efter
Hertel. Herefter skænkedes himlen til købstadmuseet Den gamle B y 2 3 1 .
(†)Fontelukkelser. 1) Et †fonteværk omtales 1646—47 i forbindelse med reparationer, rimeligvis efter branden fire år for, hvorved bl.a. hvælvet over fonten var beskadiget, dvs. søndre sideskibs vestfag (jfr. p. 293f.). Murmanden
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Fig. 328. Gavlstykke fra nedtaget fontelukke nr. 2, skænket 1697 af borgmester Mikkel Mikkelsen
Malling og hustru, nu opsat over søndre korsarms vindfang (p. 555). — Pediment of the font enclosure
no. 2, donated 1697 by Burghermaster Mikkel Mikkelsen Malting and his wife, taken down and now
erected over the porch of the south transept.

murede under fonteværket, hvis østre, sunkne part blev opløftet og repareret.
Jørgen snedker slog liste og drejede knapper på, og smeden reparerede dørlåsen. Et stentrin til trappen foran døren udbedredes 20 .
(†)2) 1697, skænket af borgmester Mikkel Mikkelsen Malling og hustru og
opsat på det gamle †fontelukkes plads (jfr. gravplan 1745, fig. 150, og grundplan 1863, pl. 4). Seks ligurer og tre gavlstykker, typiske repræsentanter for
stilen o. 1700, er endnu bevaret.
Af Herteis beskrivelse 232 fremgår, at »det aabne Capel«, af træ, har været
5 alen langt, 4 alen bredt, 3½ alen højt og var forsynet med fløjdøre, der kunne
aflåses. Fontelukkelsens tre sider har hver bestået af et nedre panel med malerier og herover en »Balustrade«, dvs. en række korintiske søjler, hvorimellem
13 apostle, »hver med sit Henrettelses-Redskab«. Hver side kronedes af en gavl
med billedskærerarbejde. De nedre panelfyldinger var på begge sider smykket
med malerier »i Ciboriis«, dvs. under søjlebaldakiner, med scener fra Kristi
dåb. Søjlerne ovenover var »anstrøgen som Marmor og Granit«, kapitæler og
antagelig også figurer forgyldte ligesom gavlenes billedskærerarbejde. På »den
første Afdelings« gesims læstes, med forgyldte bogstaver, dåbens indstiftelsesord samt, »at Borgemester Mikkel Mikkelsen Malling haver med sin kiære Hu-
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Fig. 329. Krucifiks rimeligvis fra o. 1685 (p. 555).
— Crucifix probably from c. 1685.

strue, Margrethe Christens Datter, bekostet dette Daab-Capel Aar 1697« 233 .
— 1835 betegnedes det som gammelt og ubrugeligt 2 3 4 ; efter malmfontens flytning (jfr. p. 549) fik det dog efter en maling og fernisering 235 lov at stå til
hovedrestaureringen o. 1870 (jfr. ndf.).
Bevaret er nu blot seks (senere omdannede) apostelfigurer samt de tre gavle.
Apostelfigurerne er 68—78 cm høje, alle fladt afskårne på rygsiden og med en
tap under fødderne. Ingen af dem kan identificeres, fordi de har mistet de
oprindelige attributter bortset fra deres bog. En af dem holder en skriftrulle
med indskåret tre gange »pax« (»fred«). De er iført enkle kjortler og har store,
klumpede hænder. På det lokkede hår har fire af apostlene fået påsat bispehuer, der antagelig stammer fra billedhugger Fjeldskovs omdannelse af figurerne 1880 2 3 6 ; stafferingen er rimeligvis fjernet ved samme lejlighed. De omdannede figurer blev herefter sal på de seks søjler på balkonen over vindfanget
i våbenhuset 2 3 7 (jfr. p. 326 og planche 11). Da vindfanget ændredes ved restaureringen 1921 (jfr. p. 330) nedtoges figurerne, der nu er anbragt i »stiftskisten«. Resterne af panelet blev 1880 henstillet på det øvre pulpitur i nordre
korsarm 71 .
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De tre bevarede gavle blev af Mogens Clemmensen 1921 anvendt på søndre
korsarms vindfang (jfr. fig. 167). Hoveddørens gavlstykke, der er det største
(123x160 cm), har rimeligvis kronet fontelukkets langside ud mod sideskibsgangen, de to mindre (111xl90 cm) kortsiderne. På de ens topstykker sidder
hårfagre putti, der støtter sig til en kartouche, som foroven munder ud i storakantus og flankeres af palmegrene. I kartoucherne ses relieffer af bebudelsen
(fig. 328), tilbedelsen af barnet og dåben, det sidste detaljrige relief fra langsiden. — Gavlstykkernes nuværende staffering domineres af gråt med forgyldning, bladværket er grønt, og drengebørnene har hudfarve.
Krucifiks (fig. 329), så nær beslægtet med triumfkrucifikset fra 1685/86 i Århus Vor Frue af Rasmus billedhugger, at man må antage, at de to krucifikser
stammer fra samme værksted. Den ca. 163 cm høje figur har markerede halssener, ribben og mavefolder, ligesom underarmenes blodårer er stærkt fremtrædende. Hovedet med de lukkede øjne og den høje, flettede tornekrone er
typisk for 1600'rne. Glat korstræ med let oprullet skriftbånd. Karnationen er
gulgrå med mange blodspor fra naglegab og sidevunde, tornekronen grøn, hår,
skæg og lændeklæde gyldne. Brunt korstræ med sortmalede versaler: »inri« på
det gulnede skriftbånd. På nordvæggen ved nedre galleri i nordre korsarm,
hvor det også hang før restaureringen 1921—24 (jfr. planche 19).
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Fig. 330. Prædikestol 1588, set fra nordøst (p. 556.) — Pulpit 1588, seen from north-east,

PRÆDIKESTO L
Prædikestol (fig. 330-337), i høj renæssance, med reliefskåret årstal 1588, tilskrevet billedskæreren Mikkel van Grønningen (jfr. nedenfor).
Omkostningerne ved prædikestolens udførelse blev dækket af kongen og af forskellige
ydelser fra landsbykirker på Samsø og i Skanderborg og Århus len (jfr. p. 66f.).
Prædikestolen (fig. 330), med samtidig opgang og himmel, er bygget op ad
tredie østligste arkadepille i midtskibets sydside, med adgang fra sideskibet
gennem en dør fra 1869, der har afløst den oprindelige, som nu befinder sig i
Den gamle By. Stolen består af ni fag, hvoraf de tre østligste ud for trappen
danner repos til selve stolen, der med sine fire fag springer karnapagtigt frem
foran pillen; de to sidste fag slutter stolen til pillens vestside 2 3 8 .
Storfelterne smykkes af arkader med reliefskårne scener af Jesu liv; hjørnernes kannelerede dobbeltsøjler har kartouche-prydbælter med småfigurer.
De lave frise- og lidt højere postamentfelter bærer reliefindskrifter med kursivversaler, afbrudt af retkantede fremspring med bosser i frisen og løve- eller
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Fig. 331—332. Prædikestol 1588. Storfelter med verdensdommen og syndefaldet (p. 557f.). — Pulpil
1588. Large panels with the Day of Judgment and the Fall.

groteskehoveder i postamentet (afbildet i noterne). Stolen har lave kartouchehængestykker og under hjørnerne englehoveder (fig. 335—6), fantasifuldt skårne
barnehoveder, som med deres vinløv, drueklaser og blomster i håret synes
hentet fra tidens Bacchusfremstillinger.
Arkadernes enkelte scener er skåret på konkav baggrund, der fremhæver
den perspektiviske rumvirkning, stedvis yderligere understreget af kassettelofter (jfr. fig. 334).
Regnet fra opgangen er scenerne anbragt i kronologisk orden, med tilhørende
indskrifter i postamentfelterne: 1) Syndefaldet (fig. 332), som hovedscene, i
baggrunden Adams skabelse. »Sicvt in adam omnes mor/ivntvr ita in christo
om/nes vivificantvr 1 cor 15« (»thi ligesom alle dø i Adam, således skulle også
alle levendegøres i Kristus. 1. Kor. 15 [kap. v. 22]«). 2) Bebudelsen. »Spiritvs
sanctvs svperveniet/ in te et virtvs altissimi / invmbrabit te Lvce 1« (»helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Lukas
1 [kap. v. 35]«). 3) Hyrdernes tilbedelse, i baggrunden forkyndelsen for hyrderne. »Cxloria in excelsis deo / et in terra pax hominib(us) / bonæ volvntatis
Danmarks kirker, Århus amt
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Fig. 333. *Frontispice over prædikestolsdøren, fra 1588, jfr. fig. 337, nu i Købstadmuseet Den
gamle By, Århus (p. 561). — Pediment above the door to the pulpit, from 1588, cf. fig. 337, now in the
Museum »Den gamle By«, Århus.

Ivc 2« (»ære være Gud i det højeste og fred på jorden i mennesker velbehag.
Lukas 2 [kap. v. 14]«). 4) Jesu dåb; i skyer ovenover svæver Vorherre, en replik af figuren på dør-frontispicen. »Hic est filivs mevs / dilectvs in qvo mihi /
complacvi matth: 3« (»denne er min søn den elskede, i hvem jeg har velbehag.
Matth. 3 [kap. v. 17]«). 5) Nadveren. »Pascha nostrvm / immolatvs est / christvs
1. corinth: 5« (»vort påskelam er slagtet, nemlig Kristus. 1. Kor. 5 [kap. v. 7]«).
6) Kristus på korset, ved foden Maria og Johannes. »Livore eivs / omnes sanati /
svmvs. isai. 53« (»ved hans sår fik vi alle lægedom. Esajas [bog] 53 [kap. v.
5]«). 7) Opstandelsen, i baggrunden kvinderne [ved graven]. »Memento chri/
stvm svrrex/isse 2 tim: 2« (»kom i hu, at Kristus er opstanden. 2. Tim. 2 [kap.
v. 8]«). 8) Pinseunderet (fig. 334). »Effvndam de spiritv / meo svper omnem /
carnem actor: 2« (». . da vil jeg udgyde af min ånd over alt kød. [Apostlenes]
gerninger 2 [kap. v. 17]«). 9) Kristus som verdensdommer mellem Maria og
Johannes og over de døde, der står op af deres grave (fig. 331). »Venite benedicti
/ possidete regnvm / paratvm vobis mat 25« (»kommer hid I velsignede, arver
det rige, som er eder beredt. Matth. 25 [kap. v. 34]«).
I prædikestolens frisefelter står: »Ad legem et / testimonivm esai: 8 / amen
amen dico / vobis si qvis / sermonem mevm / servaverit / mortem non / videbit
Fig. 334. Prædikestol 1588. Storfelt med pinseunderet (p. 558). L. L. fot. 1966. — Pulpit 1588. Large
panel with the Whitsun miracle.
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Fig. 335. Prædikestol 1588. Englehovedhængestykke (p. 557). — Pulpit 1588.
Pendant of angel's head.
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in I æternvm ioan: 8« (»til loven og vidnesbyrdet. Esajas 8 [kap. v. 20]. Sandelig, sandelig siger jeg eder, dersom nogen holder mit ord, skal han i al evighed
ikke se døden. Joh. 8 [kap. v. 51]«).
I hjørnesøjlernes kartoucher (jfr. fig. 334) indgår frugter, blade og rovfugle
omkring et ovalfelt, der omfatter ca. 12 cm høje småfigurer forestillende, fra
opgangen, fem planeter i skikkelse af romerske guder: Jupiter med sværd,
Luna med halvmåne, Sol med scepter og solansigt, Venus med flammende
hjerte og pil og Mars med sværd; dernæst Paulus med sværd, Peter med nøgle,
Kristus med verdenskuglen samt de 12 apostle.
Prædikestolen har tre underbaldakiner, en større under karnappen, den
egentlige stol, og to mindre under sidepartierne (jfr. fig. 330). Den store, sekssidede, listedelte baldakin 2 3 9 , forneden afsluttet af kassetteprydet hængeknop,
omsluttes af seks volutsvungne bøjler, hvoraf de to inderste, der vender mod
pillen, er glatte 2 4 0 , de øvrige har profilkanter og på forsiden skiver trukne på
snor. De to mindre baldakiner har drejede midtbalustre hvorom tre volutbøjler samt nydrejet hængeknop.
Opgangspanelet, smykket af arkadefyldinger med riflede pilastre, er i hovedsagen fornyet ved restaureringen 1869, da man ligeledes udskiftede den oprindelige dør med en fyldingsdør, af eg, med et kraftigt fremspringende englehoved midtpå.
Den oprindelige *dør med indfatning flyttedes til landemodesalens indgang,
hvorfra den senere overførtes til Den gamle B y 2 4 1 . Dørfløjen (fig. 337) har glat,
omløbende rammeværk omkring to fyldinger, hver med dobbeltarkade over
riflede pilastre. Den fintprofilerede dørindfatning har riflede pilastre med ko-
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Fig. 336. Prædikestol 1588. Englehovedhængestykke (p. 557). — Pulpit 15S8.
Pendant of angel's head.
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rinthiske kapitæler og profilbaser med løvemasker svarende til prædikestolens.
En smal frise med retkantfremspring over søjlerne bærer trekantgavlen (fig.
333) hvori kartouche-relief med Gudfader (jfr. storfelt nr. 4).
Prædikestolens sekskantede lydhimmel svarer i plan fil stolens karnap og
slutter sig til hvælvpillens nordside (jfr. fig. 143). Den har kraftig profileret
tandsnitgesims som stolen og frisefelter med skråversaler i relief: »Beati qvi
avdi/vnt sermonem / dei et cvsto: / divnt illvm Ivc: xi / anno dom: 1588«
(»Salige er de, som høre Guds ord og bevare det. Lukas 11« [kap. v. 28J). Hjørnefremspring med løvemasker hvorunder englehoveder som stolens og herimellem små volutknægte på hver side af roset. Undersiden er prydet af kassetteværk, med et sekssidet, profileret midtfelt, hvorunder helligåndsduen hænger
med udbredte vinger. Himlen har store, gennembrudte kartouchetopstykker
mellem volutbøjler, der på forsiden har løvemasker med åbent gab, og som
foroven holdes sammen af en ring med diademhoveder; kronet af trompetblæsende engel. I topstykkernes kartoucheværk ovaler med dyderne, fra øst: 1)
Tro med kors og kalk, 2) Styrke med søjle og bog, 3) (midtfor) Kærlighed med
to born og siddende hund, 4) Klogskab med sværd, øjenbind og lovtavle samt
5) Håb med anker og fugl. Himlen er fæstnet til muren og holdt i stilling af
tre snoede smedejernsstænger.
Prædikestol og himmel er udført af et værksted under ledelse af en mester,
der har præget alle væsentlige detaljer. Storfelternes relieffer er velskårne, omhyggelige i de mindste detaljer og som vanligt udført efter grafiske forlæg 242 .
For enkelte af søjleprydbælternes figurer som Venus, Luna og Jupiter har Virgil
Solis' planeter dannet forbillede 243 . Figurerne er i øvrigt ret karakteristiske ved
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Fig. 337. *Prædikestolsdør 1588, nu i Købstadmuseet Den gamle By (p. 560). — Door
to pulpit 1588, now in the Museum »Den
gamle By«.
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deres rygsvaj og høje »barnepander«, der ses både i storfeltsreliefferne og hos
himlens flade dyder med de »vådt« udseende draperier. I hængestykkernes englehoveder (fig. 335—6) er mesterens fantasi og billedskærerkunst kommet til
fuld udfoldelse.
Af Chr. Axel Jensen 2 4 4 er prædikestolen tilskrevet billedsnideren Mikkel van
Grønningen (med oprindelse i det nederlandske Groningen), der på sin signerede altertavle fra 1598 i Kristrup (Randers amt) har omtalt sig selv som
boende i Hornslet ved Rosenholm. I egnen omkring Rosenkrantzernes Rosenholm og Skaføgård har Mikkel van Grønningen udført arbejder, der har flere
træk fælles med Århus-stolen, der i øvrigt senere kom til at danne forbillede
for flere andre jyske prædikestole.
Fra stolens opførelsestid er ingen regnskaber bevaret, blot nogle indirekte
oplysninger om dens finansiering (jævnfør ovenfor). Først 1661 kan regnskaberne meddele 20 , at Peter billedsnider i Horsens [Peder Jensen Kolding?] måtte
nedtage og genopsætte stolen efter at have forsynet den med en ny bund og
forfærdiget det brøstfældige. Claus maler foretog den efterfølgende renovering
og staffering. Sandsynligvis har stolen oprindelig blot haft en sparsom snedkerstaffering med forgyldning, hvilket også synes at fremgå af arkitekt Zubers
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Fig. 338. »Malmhånd« med anker, opsat på pillen bag prædikestolen, muligvis fra o. 1588 (p.
564). — »Hand-of-ore« with anchor, set up on the
pillar behind pulpit, presumably from c. 1588.

L.L.1967

ønske om atter at fernisere og forgylde stolen i forbindelse med hovedrestaureringen 17774. 1840 lod man påny stolen fernisere og forgylde 21 . 1869 gennemgik
den en større istandsættelse ved snedkermester S. Ørum, der bl.a. fornyede
døren og dele af opgangspanelet.
Ved en mindre reparation 1955 fandtes fragmenter af et middelalderligt missale245 (jfr. løsfund m.v.), der havde været anvendt som fugestrimler i prædikestolen.
Stol og himmel står nu som tidligere mørkt ferniseret med forgyldning på
indskrifter, lister og enkelte detaljer.
†Prædikestole. Det af biskop Niels Clausen 1508 skænkede †lektorium havde
på forsiden en udbygning, der tjente som prædikestol (jfr. p. 542f.), og som i
1600-tallets regnskaber kaldtes »den lille prædikestol«. Nedrevet 1776f. sammen med lektoriet.
Den såkaldte »prædikestolstrappe«, der 1921 opdagedes i pillen mellem nordre
apsiskapel og koromgangen, har muligvis givet adgang til en middelalderlig
†prædikestol på korsarmsvæggen (jfr. planche 24 og p. 259f.). Trappen genåbnedes 1923 efter det Særlige Kirkesyns ønske.
†Timeglas ved prædikestolen istandsattes 1741 1 6 1 . Det bestod af fire glas i et
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træstativ og var smykket med roser og blade, der nævnte år forgyldtes af
Knud M. Bruun. Ifølge meddelelse fra Hertel 2 4 6 var timeglasset tredelt og
skænket af Hans Schultz (jfr. lysearm nr. 1). — 1780 reparerede Jesper Bagge
et helt og et halvt †timeglas, der brugtes i tårnet 3 .
†Prædikestolsomhæng skænket 1779 af forhenværende kirkeværge, købmand
Jens Antonisen og hustru Maria Christina Johansdatter Sonberg 80 . Af rødt
fløj] med sølvfrynser og -tresser. Ifølge gavebrevet 71 skulle det bruges ved de
tre store højtider, samt når bispen prædikede, ved ordination, landemode,
konfirmationsdagen etc.
»Malmhånd« med anker (fig. 338), fra 1500'rnes sidste fjerdedel og muligvis
skænket i forbindelse med prædikestolens opsætning 1588. Af messing, støbt,
og af samme art som de hænder, der undertiden holder lysearme. I prædikestolspillen, fastgjort med en træprop. Ved væggen har hånden et hul-led og
omkring håndleddet en kruset manchet 2 4 7 ; neglene er tydeligt markerede. Hånden holder et 25 cm langt anker med store ankerflige 248 (jfr. kalkmaleri af S.
Clemens på søndre korsarms vestvæg, fig. 195). På krydset mellem de buede
ankerflige er graveret et lille gudslam med fane, antagelig domkapitlets mærke
(jfr. bl.a. kalkmalerier og korstole). Ankret, der rimeligst kan tolkes som kirkens værnehelgen, S. Clemens', attribut 2 4 9 , har lige over (egentlig under) den
fortykkede ende, hvori ankerringen er stukket igennem, en lille flig til hver
side (til fæstnelse af den vandrette (træ)stok?). Herpå er graveret giverens(?)
versaler M P T, muligvis for Magister Peder Terkildsen (Abildgaard) 250 , † 1605,
hvis †gravsten omtaler ham som »kannik og pastor til S. Clemens kirke« 251 .
Tidligst omtalt i et håndskrift fra 1700-tallets m i d t e 2 5 2 på samme, nok oprindelige sted.
(†)Præstekammer. 1692 bekostede sognepræst Ludvig Pontoppidan indretningen af et lille aflukke i søndre sideskibs stolerække bag prædikestolen (jfr.
gravkort 1745, fig. 150), hvor præsten kunne opholde sig, for han gik op på
prædikestolen. 1777 kaldtes det præsternes »Meditations-Stoel« 253 . Hertel 2 5 4
beskriver det som et på en forhøjning anbragt, firesidet, grønt anstrøget kabinet af brædder med åbent loft, på siderne omgivet af forskellige påhæftede
trækolonner og udskårne zirater, med en høj gesims af billedhuggerarbejde, i
hvis frontispice over døren der læstes med forgyldte bogstaver: »Gud allene
Eren. Anno 1692«. I østsiden var to fag vinduer med grønne gardiner.
*Dørfløjen255 til kammeret er bevaret og findes nu i Den gamle By (inv. nr.
615). Den er af eg, med glat rammeværk om de to fyldinger, hvoraf den nederste
har profileret kantliste, mens den øverste omfatter en ottekantet ramme med
perleliste. Låsebeslag med fligede kanter. På bagsiden er det nederste, fligede
gangjern med bølgeranke bevaret, og spor ses efter det øvre. I den øverste fylding står med forgyldt fraktur:
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»Til Læseren.
Lad andre gaae, til Rom at faae,
Sit Aflads bref forklaret!
Her har en Siel, Gud kiender vel,
Sin andact Aabenbaret!
Gack nu min ven, du ogsaa hen,
Og schierven din forære,
Til Sion her, som Bruden er,
Din Løn schal Gud dig være.«

Ifølge Schive I I 2 5 6 var verset »giort af Mag. Ludvig Pontoppidan«.
Efter Herteis beskrivelse var kammeret møbleret med en stor ruslæders lænestol og et bord med skuffer, lås og nøgle samt et »Skriver-Apparat«, der endnu
er bevaret. Det er en 8 x 15 cm stor æske inddelt i tre rum til skriveredskaber;
rødmalet og med påskriften: »Aarhuus Dom-Kierke Tilhørende 1770«. Under
bunden indbrændt de sammenskrevne initialer »JM«, muligvis for underdegn
Jens Mundelstrup. Nu på nordre korsarms nedre galleri.

STOLEVÆRK,

KISTER

OG SKABE

Stoleværket stammer i hovedsagen fra restaureringen 1867—71, dog med
bevarelse af en del gavle, dels fra 1587, dels fra senere fornyelser og istandsættelser (jfr. ndf.).
Det gedigne stoleværk med døre i brunbejdset eg med sorte profillister er
udført af snedkermester August Petersen 2 5 7 efter tegning af arkitekt Walther 2 5 8 , der foretog en ensretning af de eksisterende stole. De står nu med rektangulære fyldinger i profileret rammeværk på døre og gavle, der for største
partens vedkommende over et smalfelt er afsluttet af trekantgavl med et englehoved i relief, enten kraftigt opskåret eller helt fornyet (jfr. fig. 340). Af gavltopstykker fra domkirkens ældst bevarede sæt fra 1587 findes i alt 11 med reliefskårne årstal, navne og våbner, nu anbragt i midtskibets østende ud mod
nordre og søndre sideskib, men tidligere placeret anderledes (jfr. ndf.).
Ud mod nordre sideskib er opstillet otte gavle med ensartede topstykker
(fig. 339), rimeligvis udført i samme værksted som den samtidige prædikestol.
I frisefeltets blad- og frugtsmykkede kartouche står, varieret udformet: »Anno
1587«; i topstykket er der beslagværk med blad- og frugtophæng og i midtcirklen et løvehoved i kraftigt relief. Disse daterede gavle har ifølge Abildg a a r d 2 5 9 været anbragt for enderne af de lange mands- og kvindestole både ud
mod midtergangen og mod nordre og søndre sideskib. Enkelte gavle mod
søndre sideskib har under den fornyede trekantgavl et oprindeligt smalfelt med
reliefskårne navne og i fyldingen nedenunder det tilhørende adelsvåben med
hjelmklæde og hjelmtegn: »Mandervp Pa[rsberg]«, »Erik Paadebvsk 1587« (fig.
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Fig. 339. Stolestadegavl 1587 (p. 565). — Gable to pew 1587.

340) og »F. Mergret Gyldenstiern«. Abildgaard optegner i sin dagbog 1770 tillige navn og våben for lensmanden på Århusgård, Manderup Parsbergs, hustru
»Ingeborig Hertvis datter« (nr. 5 fra øst). På et stolestade »næst oven for
prædikestolen« (nr. 7 fra ø s t ) 2 6 0 på både mands- og kvindesiden fandtes tre
våbner for lensmanden på Havreballegård Carl Bryske og hans to hustruer,
Ide Ulfstand (†1579) og Else Bille, samt deres initialer: »CB IW EB«. På den
11. kvindestol fandtes foruden det nævnte bevarede for Podebusk navnet på
dennes hustru »Sidtzel Oxxe 1587«. På et mandsstade længere mod vest stod
»[Fol]mer Rosenkrantz« (†1586) og hustruens, førnævnte Margrethe Gyldenstjerne 2 6 1 . Ud over disse navne og våbner omtaler Hertel 2 6 2 en række, som dog
ikke er afhjemlet andetsteds: Mette Urne, Barnekov, Juel og Krabbe.
Allerede 1586 2 6 3 var arbejdet i gang på dette stoleværk, hvilket fremgår af et
brev af 30. maj dette å r 2 6 4 , hvorved domkirkens værger indtil videre fik ret til
at oppebære afgifterne af kronens korntiende i Malling sogn, Ning herred, »til
hjælp til det arbejde på stolene i domkirken«. Dette stolesæt må dog have
afløst et endnu ældre, der nævnes i et missive 2 6 4 til kapitlet 29. marts 1588.
Heri anmodes kapitlet om, »da der er lavet nogle nye stole, der går noget længere ud (dvs. mod midtskibet) end tidligere« at lægge Jørgen Barnekovs ligsten (†1567) i lige linie med gulvet, da den ligger højt hævet over jorden midt
foran koret, »sognefolket til stor hinder« (jfr. begravelsen store korsgang nr. 1).
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Fig. 340. Stolestadegavl 1587 (p. 565). — Gable to pew 1587.

Ifølge håndskrifternes 261 oplysninger, i hovedsagen overensstemmende med
domkirkens ældste »stolebog« 265 og med gravkortet fra 1745 (jfr. fig. 150),
bestod stoleværket af fire rækker: dels de lange mands- og kvindestole, der
havde døre til midtskib og sideskib, dels de »stackede« eller korte mands- og
kvindestole i søndre og nordre sideskib, blot med een dør til sideskibsgangen.
Hver af de fire rækker havde 24 å 26 stader, et antal der senere reduceredes
bl.a. ved opstilling af †fontegitter og †præstekammer. Stolene var forsynet
med numre og bogstaver (jfr. gravkortet fig. 150).
Staderne havde i tidens løb skiftende betegnelser efter de (øvrighedspersoner, der havde fri brugsret til d e m 2 6 7 . De østligste stole i midtskibet på henholdsvis mands- og kvindesiden var forbeholdt lensmanden (senere amtmanden
på Havreballegård) og hans frue. Fra 1752 fik stiftamtmanden imidlertid plads
i den til ham opførte †pulpiturstol over for prædikestolen. Nr. 2 på kvindesiden blev kaldt »brudestolen« og anvendt som sådan indtil 1685, da den
overdroges sognepræstens hustru og børn. Den 3. østligste stol tilkom den
biskoppelige familie, men ombyttedes 1752 med 4. kvindestol, der tidligere
havde været forbeholdt læsemesterens familie. I den 6. kvindestol var der fripladser for familierne til latinskolens rektor, konrektor og domkirkens kapellaner. »Hørerne« sad under gudstjenesten i koret for at have opsyn med
disciplene 20 , til hvem der 1781 opstilledes to lange bænke lavet af snedker
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Berent Meyer 80 . Enkelte lærerfamilier havde plads i de korte fruentimmerstole 2 6 8 . Til de fattige blev der 1709 indrettet fire bænke »på det store gulv« 20
[midtskibet]. I 1700-tallets sidste halvdel anbragtes en del skamler i midtskibsgangen 3 .
Stoleværket synes ikke at have gennemgået større reparationer før 1720,
da Rasmus Pedersen snedker med to svende i otte uger foretog en istandsættelse
med anvendelse af brugelige paneler og materiale andetsteds fra i domkirken 3 .
Trods løbende istandsættelser 269 og en større reparation 1767 ved L. P. Sveistrup 3 viste synsforretningen 1770, at der flere steder manglede døre, rygpaneler og gulve i staderne 4 . 17722 fremsatte arkitekt Næss, i forbindelse med
sin almindelige bedømmelse af domkirkens tilstand, forslag om grundig forbedring, specielt af døre, paneler og låse. Den ønskede reparation fuldførtes
17774, hvorefter stolene stafferedes med lys perlefarve. 1840 fik stoleværket,
som alt kirkens inventar (jfr. p. 484), en lys, »flammet egefarve«, dog blev
stolene mod midtgangen strøget med mat, hvid oliemaling 6 . Samtidig udførte
malermester Jørgensen 40 nye englehoveder og 62 reparationer »med dels
halve hoveder, næser, kinder og hager« 21 .
Ved de faste stolestaders instandsættelse og omdannelse 1867—71 fjernedes
en del stole- og panelværk, især i forbindelse med frilægningen af de nederste
partier af murpillerne 270 . En del løse bænke og stole opstilledes i årene herefter 2 7 1 , men en vis utilfredshed 272 hermed rådede dog. 1923 godkendte Det
Særlige Kirkesyn 2 7 3 en omordning af kirkens stoleværk, hvorved nye bænke
opstilledes langs sideskibenes ydermure. 1956 anskaffedes til korsarmen en del
stole af eg betrukket med oksehud, tegnet af arkitekt C. F. Møller 274 . — En
stadegavl øst for prædikestolsopgangen bærer en indskrift med reliefversaler
for den tidligere biskop: »1940 Kaj Jensen 1962.«
To barokke *stole, fra o. 1700, af bøg, 110,5 cm høje, med drejede ben, der
for forbenenes vedkommende har firkantede led samt dyrepoter; mellem forbenene volutformet, knækket sprosse svarende til kopstykket (ryggens afslutning). Betrukket med narvpresset skind, ryggen dog med malet lærred.
På ryggen stemmejernsmærket med »III«. Skal have været anvendt som forloverstole ved vielser i domkirken, hvilket dog ikke kan dokumenteres ifølge
regnskaberne. Senere i biskop Braminers eje (1845—81). 1955 erhvervet af Den
Gamle B y 2 7 5 .
Stole i koret, se p. 538. — De to nyere »kongestole« opbevares i krypten under koret.
*Hynde til knæleskammel, fra o. 1700, ca. 48 cm lang og 27 cm bred, af
ubleget hørlærred med flammemønster syet med hvidt hørgarn og uld i mange
schatteringer; vaskeskindsfoer. En kort, mangefarvet frynse om de tre sider.
I Den gamle B y 2 7 6 .

† » L U K K E D E STOLE«, K I S T E R
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Fig. 341. Jernbunden kiste fra 1600-tallet (p. 569). — Iron-bound chest from the 17th century.

†)»Lukkede stole«. 1) 1714 indrettet af biskop Hans Ocksen i søndre sideskib
nær prædikestolen og tæt ved søndre indgangsdør (jfr. p. 199). Placeringen var
ifølge Hertel 2 7 7 valgt af bekvemmelighedshensyn, fordi biskoppen »havde en
tung gang«. Stolen var 3 alen lang, 7 kvarter bred og forsynet med vinduer på
de tre sider og dør ud til sidegangen. Efter biskoppens bestemmelse skulle
stolen efter hans død tilfalde kirken.
2) 1735 opsat af stiftamtmandens fuldmægtig, Christian Foss, til datteren
Anne Cathrine, »oven for de stakkede kvindestole, lige for pillen 265 « [nordvestre korsskæringspille], med betegnelsen Aa (jfr. fig. 150).
3—8) 1763f. opførtes nogle lukkede gulv- og pulpiturstole i de nordre midtskibsfag over for prædikestolen (jfr. †pulpitur) 2 7 8 . Til opbygningen, der svarede til en 1752 opført †pulpiturstol, var skænket i alt 1000 rdl. af fru Grønvold. De nedre, lukkede stole bestod af tre stolestader i hvert af de to pillefag,
hvert stade forsynet med to vinduer, hvoraf det ene sad i døren. I det enkelte stade var dels bænke langs siderne, dels et par løse stole 2 7 9 . — Alle
lukkede stole fjernedes ved restaurereringen 1867—71 2 7 0 .
Kister. 1) (Fig. 311), fra 1600'rne, muligvis identisk med »den nye kiste i
capitlet«, der omtales i domkapitlets regnskabsbog 1650 280 , og som måske an-
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skaffedes efter kgl. befaling 1647 om indretning af en stiftskiste eller et arkiv
til at gemme stiftets dokumenter i 2 8 1 . Kisten er rektangulær, 128 cm lang,
62,5 cm bred og 66,5 cm høj inklusive det flade låg, der rager lidt ud over siderne.
Den er samlet af egeplanker og sammenholdt af lodrette jernbånd, fæstnet med
mange nagler. Tre af lågets tværbånd ender i kraftige hængsler, der lukker
over kramper til hængelåse. På forsiden sidder to bærehåndtag med midtring
mellem balusterformede led, hvorimod håndgrebet for hver ende er snoet.
Midterste hængsler dækker over et noglehul til den indvendigt anbragte låsekasse, der har en hjerteformet afslutning forneden. På lågets underside ses et
liljeformet, ciseleret beslag med seks låsetappe. I kistens ene ende findes en
smal lædike, et rum afgrænset af et profileret brædt og forsynet med jernbunden lås; fliget låsebeslag. I kistens modsatte ende er der foroven anbragt en
rektangulær kasse med profileret låg svarende til lædikens. Kisten er brunlakeret, beslagene sortmalede. I tårnrummets søndre arkade.
2) Fra 1600'rne, måske en af de to gamle kister, der ifølge inventariet 1699 20
stod i det gamle kapitel. Den er 180,5 cm lang, 66 cm bred og 73,5 cm høj
med det let buede låg. Kisten består af store egeplanker, der hver danner een
af kistens sider, bund eller låg; de sammenholdes af lodrette, naglefæstede
jernbånd, der løber op over låget, som fastholdes af to, nu afbrudte hængsler
over kramper. For enderne danner jernene et kors; en kraftig bærehank er
fæstnet til det vandrette korsbånd. På lågets overside nær midten af forkanten
fire store naglehoveder til fastgørelse af den på undersiden anbragte jernplade, med fire låsetappe, beregnet til at gribe ned i den store, rektangulære
låsekasse på forsiden. Tværbåndene på lågets underside har graverede rankemønstre. Kisten er rødbrun med sorte jernbånd. På forsiden hvidmalet kursiv:
»Aarhuis Stiftes Skrive Kiste«. Opstillet i Sehesteds kapel ved nordvæggen.
(†) Kister. I domkirkens regnskaber omtales 1664 2 8 2 to kister, den ene i
kapitlet, den anden i brevkammeret, måske de ovenfor behandlede. 1711 stod
de gamle kister »på hvælvingen af det gamle kapitel 2 0 (jfr. p. 285ff.). 1810 regnedes de til de »saa kaldte Stiftskister«, som opbevaredes i »arkivets kapel«
(søndre vestkapel), hvor de også bemærkedes af Schytte 1835 283 . Desuden opregnedes 1649 2 8 0 dels en rød kiste, hvori opbevaredes »bænkedyner« (ɔ: puder),
hynder og lammeskind, dels en udskåret kiste med bolster- eller olmerdugsdyner. 1720 fik »lysekisten« lås og nøgle. 1765 bortsolgtes på auktion nogle
stykker af en »gammel munkekiste« 3 . 1810 beskriver Hertel den »nyeste« af
stiftskisterne, hvis »fiirkantede jevne Jernlaag udgjør Laasen, som bestaaer af
4 Gjekke, een til hver Side, der med et behændigt Tryk springe alle 4 paa een
Gang ud og tillukke Kisten, som er uopbrydelig«. På kisten stod malet »Aarhuus Stifts almindelige Enke Pensions Selskabs Kasse« 284 .
Skabe, se korskabe fra 1508, p. 532ff.
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Fig. 342—343. Klingpung, med skaftbeslag fra 1600-tallet formet som dyrehoved (p. 572). —
Collection bag with handle-fitting from the 17th century, in the shape of head of animal.

†Skabe. 1) Et bogskab til koret lavedes 1698/99 af snedker Palli Jensen 2 0 ;
Jost smed forsynede det med hængsler og lås 2 9 4 . 2) Et aflåseligt egeskab stod
1664 i brevkammeret over kapitlet 2 8 2 (jfr. p. 285 og afsnittet om »det gamle †kapiteks indretning). I skabet opbevarede kapitelherrerne deres egne og kirkens
breve 2 0 . 1742 blev dele af det anvendt i landemodesalens nye †kapitelskab, der
imidlertid atter omdannedes 1880 og 1920 (jfr. afsnit om landemodesalens indretning). 3) To skabe med glasdøre, anskaffet 1850, til udstilling af domkirkens
liturgiske dragter, var ophængt i †sakristiet (jfr. afsnit om dettes indretning
og p. 512).
PENGEBLOKKE

OG

DØRFLØJE

†Pengeblokke. Fra 1600-tallets midte omtales tre pengeblokke: 1) kirkens,
2) de fattiges og 3) Helsingør skole og hospitals blok, de to første nævnt fra
1653 20 , den sidste fra 1662 285 , som oftest i forbindelse med opbrydninger og
plyndringer. I blokkene blev nedlagt penge, der var indsamlet i de tilhørende
pengetavler, jfr. ndf.
Blokkene var af træ, sikret med låse og »jerntøj«, dvs. jernbundne, og med
jernlåg og pengeslidse. Fattigblokken, der repareredes 1653 efter et tyveri, blev
da forsynet indvendig med et langt rør, som pengene skulle falde igennem 20 .
Også 1810 2 8 6 beskrives de daværende tre blokke som overalt beslagne med
jernblik og forsynet med dobbelte taskelåse. Det er rimeligvis de samme, der
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er afbildet på Købkes interior fra 1830 (fig. 152); blokkene fjernedes 1857 24 og
er siden forsvundet. Een blok, anskaffet 1852 21 , havde 1861 sin plads i materialhuset 1 7 . På det ovennævnte maleri ses de tre blokkes placering i korsarmen,
nr. 1 og 2 ved indgangen til koret, nr. 3 nordligt i korsarmen, hvor den også
fandtes 1710 20 .
*Klingpung og †»pungetavler«. Klingpung, med skaftbeslag fra 1600-tallet,
rimeligvis en af de to »punge til at samle kirkens og de fattiges penge udi«, der
ifølge regnskabet for 1653 blev fornyet med rød »caffa« (o: en art mønstret uldplys eller fiøjl) og små klokker støbt af Rasmus rotgieter, efter at de forrige
punge var »formoltnede«. I inventariet 1683 kaldes de »pungetavler«, de to med
klokker 20 . — Den bevarede klingpung (fig. 343) har afbrudt træskaft med pånittet skaftbeslag af jern, der i den ene ende er formet som et dyrehoved (fig.
342), der bider over pungringen, og i den anden ende afsluttes med snoning og
spydblad; graverede dobbeltlinier mellem nitterne. Pungen, fra o. 1700, er af
rødt silkesatin med svage spor af indvævede, sorte fløjlsblomster og foret med
vaskeskind. 1896 71 overdraget til købstadmuseet Den gamle B y 2 8 6 .
†Pengetavler. Inventariet 1697 opregner foruden de ovennævnte gamle pungetavler tillige tre nye tavler med sølvbjælder 20 . De var bevaret endnu på
Hertels tid og beskrives 287 som ens af størrelse og udformning, med indlagt,
farvet arbejde, hver med et rum dækket af et »Ruf Messing«, dvs. messinglåg
med åbning til pengene. Alle forsynet med lås og håndgreb. På »Opsatsen«
(ɔ: brædtet ved bagkanten) var fastgjort en sølvbøjle, med giverindskriften,
hvori hang en klokke med knebel, hvis sølv tilsammen vejede 10 l o d 2 8 8 . Pengetavlerne blev ombåret til forskellige tider under gudstjenesten, og indholdet 2 8 9
tømtes som nævnt bagefter over i de tilhørende blokke, se ovenfor. Tavlerne
opbevaredes i nordre korskab, hvori de fandtes endnu 1861 17 . Om de enkelte
tavler kan yderligere oplyses 2 8 7 : 1) Kirkens tavle, skænket af Magdalene Vildfang († 1723), enke efter landsdommer Rasmus Enevoldsen Randulf 2 9 0 († 1671).
På bøjlen, som var omstøbt 1794, var fejlagtigt indgraveret navnet »Vilsong«.
2) De fattiges tavle, skænket af fru Luttemella, enke efter justitsråd Hoffmann († 1754) 29
3) Helsingør hospitals og skoleholdernes tavle, givet 1692 af fru Medea Harboe († 1709), gift med biskop Johannes Bräem († 1713). På bøjlen fandtes indskriften: »Til Skoleholderne«. Oprindelig var indholdet af denne tavle med tilhørende blok bestemt til Helsingør hospital, men efter oprettelsen 1792 af tre
danske skoler i domsognet blev tavlen tilkendt skolelærerne her, efter at et
beløb til Helsingør hospital var fradraget. — 17193 og 1745 1 6 1 reparerede guldsmedene Sønnich Hansen Buxlund (Bøje p. 194) og Johan Sønnichs Buxlund
(Bøje p. 195) en sølvbøjle på en af tavlerne, og 17523 ordnede Anders Jensen
Busted (Bøje p. 196) en fjeder.

PENGEBØSSE, DØRFLØJE
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Hude fot. 1901
F i g . 344. K o r s s k æ r i n g e n og m i d t s k i b e t , set m o d s y d v e s t .

—

Crossing and nave, looking south-west.

4—5) Foruden de linere pengetavler fandtes 1736 to »træskuffer at tage offer
udi af kapellanerne« 2 9 2 ; 1827 i nordre korskab, men 1842 ude af brug 2 1 .
Pengebøsse, nyere, af blik, med tragtformet overdel og øsken til hængelås.
På nordre galleri. Allerede 1697 20 omtales tre gamle blikbøsser med låse, der
stadig fornyedes, således også 1894 af kobbersmed Wilson 2 7 1 . Ifølge inventariet
1861 ff. stod de på små borde i †sakristiet 1 7 (כּ: koromgangens østre del). I brug
endnu 1925 85 .
†Kæp. 1648 fik Jens Lassen, »der går med kæppen i domkirken«, 10 mk. 2 9 2 .
Dette skete i overensstemmelse med forordningen af 17. m a j 1646, hvorefter
nogle mænd skulle gå om i kirkerne med lange kæppe og slå dem på hovedet,
som sov under prædikenen 2 9 3 .
Dørfløje (jfr. fig. 133), til de to kortårne, rimeligvis udført i forbindelse med
indretningen 1709 af »sakristiet« i den østre del af koromgangen 2 9 5 (p. 579) og
samtidig med istandsættelsen af kortårnene (jfr. p. 298). I den fladrundbuede
åbning er indsat en glat træramme, hvori den rektangulære dørfløj er anbragt.
Det er en barok enfyldingsdør, hvis spejl har konkave indskæringer i hjørnerne.
I fyldingens øvre del er indsat en rektangulær, grøn flaskebundsrude. Bukkehornsbeslag og fliget låseblik fra restaureringen o. 1870; rødbrun malet.
D a n m a r k s Kirker, Århus a m t II
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F i g . 345. D e t a l j e af s m e d e j e r n s g e l æ n d e r til l a n d e m o d e s a l e n , r i m e l i g v i s f r a 1692 (p. 575). — Detail of
wrought-iron railing from entrance to the diocesan conference chamber, probably from 1692.

Se i øvrigt korsidedør fra o. 1508 (p. 538), smedejernsdør til koret, fra 1643
(p. 540) og *dørfløj 1692 til †præstekammer (p. 564). Vedrørende smedejernsdørene i Skeels portalepitaf fra 1643 og til de forskellige begravelseskapeller
og krypter, se afsnittet om gravminder. — Domkirkens øvrige døre stammer
i hovedsagen fra de to sidste restaureringer.
†Døre og dørfløje. Af kildernes og specielt regnskabernes omtale af domkirkens mange porte og døre 2 9 6 kan nævnes »kapitelsdøren«, vel døren til det gamle
kapitel i søndre apsiskapel (jfr. p. 108, 286 og 578). Den omtales i en pantesag
1497, hvor skyldneren forpligtede sig til at lade panthaveren, biskop Niels
Clausen, »advare for kapitels dør i Aars domkirke«, når han ville indløse sit
gods 2 9 7 . Da konventsalen i »kapitlet« 1692 var overflyttet til søndre vestkapel,
ombyggedes kapellet 1702 (jfr. p. 298), og en ny (øst)dør lavedes hertil af Morten Christensen 3 .
1730 udførte snedkrene Christen Mortensen og Jacob Christensen et panelværksvindfang foran nordre og søndre indgangsportal, hver med tre døre.
Samtidig anstrøg Jens Hanssen vestre kirkeport ud- og indvendig med rød oliefarve, listerne dog med hvid 1 6 1 . 1752 malede K n u d Madsen Bruun et gardin
»oppebåret« af engle omkring vestportens indvendige side 3 .

SÆRLIGE

575

RUMINDRETNINGER

K.deF.L.

1969

Fig. 346. Detalje af skranke i landemodesalen, rimeligvis fra 1692 (p. 576). — Detail of railing in the
diocesan

conference
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Landemodesalens indretning. Søndre vestkapel eller Jens Iversens kapel har
i tidens løb både rum- og møbleringsmæssigt undergået liere ændringer i overensstemmelse med dets funktioner (vedr. bygningen se p. 223f., betegnelser
herfor p. 287f.).
Den nuværende indretning svarer stort set til den udformning, kapellet fik,
da biskop Braem 1692 lod det indrette til konventhus (jfr. p. 297); det istandsattes og fornyedes delvis 1880 og 1920 298 .
Adgangen til landemodesalen var tidligere dels fra t å r n r u m m e t (»våbenhuset«), dels gennem den nuværende indgang fra søndre sideskib. Dørfløjen 2 9 9 ,
opsat o. 1920, har erstattet prædikestolsdøren, der blev placeret her 1880 (jfr.
p. 560). På hver side af trappen, der fører op til døren, sidder et smedejernsgelænder (fig. 345), rimeligvis fra 1692, med fladt udhamrede blade og blomster
mellem de volutsvungne rundjern. Gelænderet afsluttes af dråbeformet messingkugle. Forgyldte blomster, i øvrigt sortmalet.
Kapellets indre er — som på Braems tid — ved en skranke delt i to dele,
forrest, mod sideskibet er der et mindre arkivrum, mens den største og inderste del tjener til landemodesal, tidligere også benævnt »synodal-sal« eller »con-
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venthus«. Den ca. 130 cm høje skranke (fig. 346), der består af udsavede balustre, har i midten en tofløjet låge; 1880 istandsat og forsynet med nyt lodt ø m m e r i gulvet 3 0 0 .
I »arkivrummet« er langs væggene anbragt skabe fra ca. 1920; de tidligere
skabe blev kraftigt omdannet 1880 302 (jfr. planche 11 og p. 571). Oven på skabene står to modelforslag til tagværker på vesttårnet.
Langs den egentlige »sals« tre sider løber et omtrent m a n d s h ø j t fyldingspanel, der delvis stammer fra 1692, men som blev stærkt ændret ved restaureringen 1880. Ved denne lejlighed tilføjede man en kreneleret gesims (fjernet
1920) og tildækkede søndre skabsniche med panel, hvorimod man bevarede,
men ændrede skabslågen foran vestre niche (jfr. p. 224). De samtidige, omløbende, polstrede bænkesæder udskiftedes imidlertid allerede 1902 med faste,
snedkrede bænke langs væggene 3 0 1 . Bord og stole er nyere.
Alt vægfast inventar er rødbrunt stafferet med gråhvide lister.
Kapellets tidligere indretning. Bygningen er som ovenfor nævnt opført af biskop Jens Iversen, der 1477 lod indrette et kapel og et alter her, begge viet
jomfru Maria og flere andre helgener (jfr. p. 77). Kapellet må imidlertid også
betragtes som biskoppens gravkapel, idet hans gravsten fandtes nedlagt midt
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Fig. 347 (til venstre). Nedtagne pulpiturstole
fra 1763, i midtskibets nordside (p. 580). Detalje af opmåling 1863, jfr. planche 9. — Demolished pew-galleries from 1763, northside
nave. Detail of survey 1S63, c f . plate 9.

of

Fig. 348 (til højre). Ikke anvendt forslag til
lukket pulpiturstol, tegnet 1751 af snedker
Johan Meyer. 1 Århus bispearkiv C 3.488,
L a n d s a r k i v e t i Viborg (p. 580).

Design (not

used) for closed pew-gallery, made 1751 by the
cabinet maker Johan
Meyer.
The
Archives,
Viborg.
N. E . 1 9 6 4

i gulvet. E f t e r kapellets omdannelse til landemodesal 1692 ifølge biskop Braems
forslag, erhvervede også han plads til begravelse og epitaf her. 1710 overflyttede han tillige gravstenen over den første lutherske Århus-biskop, Mads Lang
(† 1557) hertil. Begge bispegravsten anbragtes 1910 i domkirkens vestende.
1775 havde også biskop Hans Ocksen opnået plads til både epitaf og begravelse i kapellets sydvestre hjørne 3 0 3 (jfr. afsnit om gravminder).
Om landemodesalens tidligere indretning beretter inventarierne, at der 1736 5
stod et rødmalet bord med et »ryslæders« 304 bordklæde og seks »ryslæders«stole;
1786 3 var de seks gamle stole rykket uden for skranken, hvor der tillige stod
to røde bænke, mens »salen« var møbleret med det store røde bord samt fem
borde og seks bænke, alle rødmalede. Denne møblering er i hovedsagen overensstemmende med Herteis beretning 1810, hvorefter salen til de tre sider havde
»beqvemme« bænke med foranstående (fem) borde, hver med »et Slag ved«,
dvs. en klap, »for at give frie Gang«; hvert bord 5 al. langt og 1½ al. bredt.
Om det store midtbord stod stole til stiftamtmanden, biskoppen og stiftsprovsten. Salens rødmalede brystpanel blev b r u d t af fløjdøre til murskabet i syd,
hvor der lå rekvisitter til landemodet, »Lovbogen, flere Bind Anordninger in
4to, Skriver-Apparater til 30 Personer og en Malm Bordklokke o.s.v.« 305 .
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R u m m e t foran skranken, ud mod sideskibet, har antagelig efterhånden antaget karakter af »stiftsarkiv«, som beskrevet af Hertel. Da den gamle, »i Capitulet« stående stiftskiste (jfr. p. 569f.) ikke længere kunne r u m m e de til stiftet hørende dokumenter, og man fillige behøvede en ordentlig »Forfatning«
over brevskaberne, befalede kirkeværgen 1741 at lade lave et †skab af gode
og tørre »Fyrre-Fiel«, med rum og skuffer apteret 3 0 6 . Snedker Christen Mortensen lavede 1742 et stort skab med fire lange »låger« for, 16 store skuffer forneden og det øvrige med hylder, hvortil brugtes dele af kirkens gamle eges k a b 1 6 1 (jfr. p. 571). Skabet, der var 7 al. 1 kvarter højt og 6 al. 1 kvarter
bredt, maledes 1747 rødt med hvide lister af K n u d Madsen Bruun. I 1786-inventariet 3 omtales stadig kun eet skab, mens Hertel 1809f. 3 0 7 nævner endnu
et, 3 al. bredt, til dokumenter, protokoller etc. — 1847 blev alt inventaret,
inclusive to kister (jfr. p. 570) egemalet af S. L. Hiernøe 2 1 . 1849 lagdes nyt
gulv af brændte fliser 6 (jfr. p. 336), og året efter anskaffedes 12 †stole til brug
ved landemodesalens anvendelse som venterum for dåbsfølget 2 4 .
Indretningen af præsteværelset i sydligste østkapel (jfr. p. 285) stammer i
hovedsagen fra 1920—21, dog med visse ændringer 1935, da bl.a. paneler og
†bænke opsattes 3 0 8 .
Det »gamle kapitels« indretning. Domkirkens ældste regnskaber fra 1645f. 20
betegner det sydligste østkapel og søndre apsiskapel i fællesskab som »kapitlet« (jfr. p. 285f.); i det førstnævnte eller »inderste kapitel« f a n d t kapitelsmøderne antagelig sted. Begge lokaler 2 8 2 t j e n t e undertiden som oplagsrum, hvor
man f. eks. 1645 f a n d t grydestøberens »kobberkrads« fra branden tre år for, de fire
stole, som 1652 var nedtaget i koret (p. 538) og 1656 en gammel klokkeknebel 2 0 .
Kapitelsalens inventar istandsattes i årene efter 1645. Jørgen snedker satte
2½ alen lange lister om kapitelsbordet, og slagbordet »til at lukke op og i« maledes. 1660 stafferede Claus maler panelerne, skiven [bordet], døren og bogstolen, som 1674 repareredes af Jens snedker 2 0 .
E f t e r at biskop Braem 1692 havde omdannet søndre vestkapel til landemodesal (jfr. p. 577), forsøgte man 1696 at sælge de to ovennævnte r u m til gravkapeller (jfr. p. 286), men da dette ikke lykkedes, blev det gamle kapitel eller
konventhus anvendt som materialhus 3 0 9 (jfr. gravkortet 1745, fig. 150). Allerede 1699/1700 20 v a r her opstillet »en gammel munkestol, to gamle kister, en
del allehånde gammelt panel«, dele af sønderbrudte stole og to stk. polske blyvåbner (jfr. gravminder).
L o f t s r u m m e t over kapellets søndre side, 1661 kaldet »brevkammeret 2 0 eller
»brevskabskammeret« 3 1 0 må betragtes som kirkens daværende arkivrum. Her
stod 1664 282 en aflåset kiste og et †egeskab, som ifølge inventariet 1699/1700 20
fordum af kapitelherrerne blev anvendt til kirkens breve (jfr. p. 5 7 0 f . ) .
Om rummenes senere anvendelse, se endvidere p. 285f. og p. 298.
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Fig. 349. Ikke anvendt forslag til lukkede pulpiturstole, i midtskibets sydside, tegnet 1763 af
snedker Christen Mortensen. L a n d s a r k i v e t i Viborg (p. 580). — Design (not used) for closed pewgallery on south side

of nave, made

1763 by the cabinet maker Christen Mortensen.
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†Sakristi i koromgangen hag altret 3 1 1 (jfr. p. 289 og fig. 150) indrettedes
1709 ved opstilling af et 5 alen højt panelværk med aflåselige døre mod nordre
og søndre koromgang 3 1 2 . Korskranken bag altret blev gennembrudt ved en dør 2 0 ,
der ad en syvtrins t r a p p e med gelænder gav adgang til sakristiet fra koret. De
to døre til kortårnene fornyedes antagelig ved samme lejlighed (jfr. dørfløje).
R u m m e t var møbleret med et rundt, rødmalet egebord med tre aflåselige skuffer 3 til kirkens tre præster, samt tre stole, der 1861 var erstattet af en læderstol 1 7 . 1850 ophængtes her to skabe med glasdøre til udstilling af domkirkens
liturgiske dragter (jfr. p. 512) 90 . Alt fjernet ved restaureringen 1867—71.
Tårnrummets indretning til våbenhus. I forbindelse med hovedistandsættelsen i 1770'erne indrettedes t å r n r u m m e t s nedre stokværk til våbenhus (jfr. p.
311); som vindfang opsattes en bræddeskillevæg under orglet mellem de to
vestligste hvælvpiller. Fløjdøre ud for midtskibsgangen gav adgang til kirken 3 1 3 . Skillevæggen maledes på begge sider med »moralske Sindbilleder i lyse
og stærke Farver« 3 1 4 . Da alt inventaret 1840 blev malet, blev »våbenhusets«
træværk overstrøget med en lys oliefarve, panel og bjælker under orglet med
limfarve 3 1 5 . Allerede o. 1867 synes panelet nedtaget 3 1 6 .
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†»Lukkede pulpiturstole« (fig. 347). 1752 opførtes »stiftsbefalingsmandens
stol« 317 efter k o n t r a k t med snedker Christen Mortensen, Århus 3 1 8 , under
næstøstligste arkade i skibets nordside med t r a p p e og opgang fra nordre sideskib. Ifølge Herteis beskrivelse 3 1 9 suppleret med Nebelong og Dahlerups opmåling 1863 (planche 9) sprang stolen frem som en karnap med fire smårudede
skydevinduer i hver side over et fyldingspanel med lisener og forkrøppede lister; den kronedes af en kraftig, forkrøppet gesims. Et forslag fra snedker Johan Mejer 3 2 0 (fig. 348) synes ikke fulgt, men har en udformning, der i hovedsagen synes at have svaret til den opførte stol.
1752 gav K n u d Madsen Bruun stolen en staffering 2 0 , på forsiden zinnoberrødt, metalguld og sølv overstrøget med guldfernis, på bagsiden en hvid-grårød marmorering, mens underside, gelænder og trappe blev perlemalet. Indvendig blev stolens loft dekoreret med »skygger« (dvs. skyer), hvori svævede
engle med forskellige forgyldte symboler i hænderne: kalk, kors, olie- og palmegrene og »andre smaa Engler, hvoraf ickuns sees Hoved med Vinger i Skyggen«.
På begge vægge maledes et gardin holdt af engle — alt udført i limfarve som
det billigste 3 .
1762 skænkede Anna Catharina Grønvold 3 2 1 , f ø d t Schubart, 1000 rdl. til opførelse af pulpiturer (jfr. †lukkede stole på gulvet, p. 569). Året efter lod kirkeværgerne, efter »idelige besværinger« over de manglende stole, snedker Christen Mortensen udarbejde plan og overslag til tre pulpiturstole i arkaderne i
skibets nordside og to i skibets sydside på hver side af prædikestolen 3 2 2 (fig.
349). Mens udførelsen af de to sidste ikke blev til noget, opførtes de tre førstnævnte stole på nordsiden, den ene øst for, de to andre vest for stiftsbefalingsmandsstolen. Adgangen til stolene var ad to rummelige t r a p p e r i nordre sideskib, den ene fra korsarmen, den anden fra sideskibets vestende, ad en 30 alen
lang og 3½ alen bred gang med rækværk. Stolene var opbygget i lighed med
den i 1752 opførte, »men uden Zirater« og forsynet med fire store, lyse skydevinduer 3 2 3 . Indvendig bestod »bispens stol«, antagelig den næstvestligste, af eet
stort r u m ligesom stiftsbefalingsmandens, mens de to andre pulpiturer var midtdelt, hvert dog så rummeligt, at fire til fem familier havde rådighed herover,
idet der kunne anbringes fire til seks stole foruden de faste bænke.
1765 maledes såvel de to lukkede stole på gulvet (p. 569) som de tre 1763
opførte pulpiturstole af maler Christian Bruun med »blåagtig perlefarve«; listerne udvendig fik en uægte forgyldning overtrukket med fernis ligesom de
†lukkede stole i Vor F r u e kirke 3 . 1782 skænkede kirkeværgen, Jens Antonisen,
100 rdl. til opmaling af alle kirkens stole indbefattet pulpiturstolene 3 2 4 .
Allerede i hovedrestaureringens indledende faser omkring 1859 diskuteredes
fjernelsen af pulpiturstolene 3 2 5 , men først 1867 blev de »hæslige« pulpiturer og
lukkede stole nedrevet, efter at det Særlige Kirkesyns tilladelse v a r givet 3 2 6 .

ORGLER*

Orgelværk (fig. 350), bygget 1730 af L a m b e r t Daniel Kastens. Medens den
originale façade er bevaret, er kun ganske få af Kastens' registre i behold. De
øvrige er, sammen med samtlige ikke-klingende dele, gået t a b t ved de mange
ombygninger og reparationer, instrumentet har gennemgået. De to ombygninger, der mest radikalt har ændret den tekniske og klanglige beskaffenhed, blev
foretaget henholdsvis 1876 af J . A . D e m a n t og 1927—28 af Th. Frobenius & Co.
K o n t r a k t e n 3 2 7 med Kastens sluttedes den 16. august 1728 og omhandlede
bygningen af to orgler i Århus: ét til domkirken og ét til Vor Frue kirke (jfr.
p. 592f.). For domorglets vedkommende omtaler kontrakten et nyt instrument
med 42 stemmer, fordelt på tre manualer og pedal:

I Manual Vercket
1 Principal af tin
2 Qvintadena
3 Gedact
4 Octav
5 floit
6 Nassat
7 Octav
8 Qvinta
9 Mixtur 4 à 5 à 6 fod 3 2 8
10 Cimbel
11 Trompet
12 vox humana
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bryst Vercket
Block floit
floitedus
Nasat
Octav
Walt floit
Cedecima
Sesqvialter
Scharf
Dultcian

I Oververcket
1 Principal af tin

8 Fuss
16
8
4
4
3
2
1½
3
18
8

-

2 Weitpfeif

329

3
4
5
6
7
8
9
10

Spitzfloit
Octav
Octav
Gemshorn
Siefloit
Cedecima
Scharf
Tromet

8 Fuss

8
4
4
2
2
l½
1
4
8

-

-

331

330

8 Fuss
4
3
2
2
1
2 - 332
3 - 329
8

* Afsnittet om orgler skyldes Ole Olesen.

I Pedal eller Fod Vercket
1 Principal af tin
2 Subbas
3 Rorqvinta
4 Octav
5 Octav
6 Octav
7 Nachthorn
8 Posaune
9 Tromet
10 Tromet
11 Cornel

16 Fuss
16 12
8
4 2
2 16 8
4 2
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Hertil kom en tremulant, en cymbelstjerne 3 3 3 og en spærreventil til hvert
af de fire værker. De tre manualer skulle hver have 47 tangenter (C, D, E - c ' " )
og pedalet 25 (C, I), E - d ' ) 3 3 4 . Udover kontrakten forsynede Kastens orglet
med endnu et register, således at stemmetallet kom op på 43 1 6 1 ; det fremgår
af senere dispositionsoptegnelser, at den tilkomne stemme har været en Mixt u r 6 Fach i pedalet 3 . Med angivelsen »af tin« ved de tre principalstemmer
menes, at der til disse skulle anvendes en mere tinholdig tin-blylegering end
til de øvrige metalpiber 3 3 5 . Disse façadeprincipaler står i overværket (øverst),
hovedværket (midterst) og pedalværket (de to sidetårne), og har alle været
klingende i modsætning til pyntepiberne i brystværkets låger (nederst). Hovedparten af de originale façadepiber er stadig bevaret, for de størstes vedkommende dog i stærkt ombygget skikkelse.
De fleste af piberne har været af metal; en bevaret Spidsfløjte 8' (fig. 589)
har dog baspiber af eg. Også de fem vindlader og otte store bælge ( 8 ' x 4 ' ) med
tilhørende vindkanaler har været af eg.
Orgelbyggerens pris for de to Århus-orgler var 3.000 rdl. samt fri bolig i to
år. Hertil lagdes 50 rdl. for de to stemmer, der var indsat udover kontrakten
— én i hvert af orglerne 3 3 6 .
Den 21. og 22. september 1730 blev orglet besigtiget af organist J. Bohtsen
fra Vor F r u e kirke i København 3 3 7 .
Et reparations- eller ombygningsarbejde påbegyndtes 1747 af Kastens-eleven Benjamin Wulff 3 3 8 , men blev brat a f b r u d t ved en ulykke, hvor lynet slog
ned i kirken og dræbte orgelbyggeren og den ene af hans to arbejdskarle 3 3 9 .
1750 sluttede domkirken k o n t r a k t med orgelbygger Amdi Worm, København, om reparation af orglet. Bælge og vindlader skulle istandsættes, overværkets Principal 8' forsynes med nye pibefødder og alle beskadigede piber
omstøbes. Dispositionen, der nævnes i kontrakten, udviser to ændringer fra
den ovenfor anførte: i pedalet er Mixtur 6 Fach tilføjet og Nathorn 2 Fuss
erstattet af Quint 1½ Fuss 3 4 0 .
1806, da orglet igen trængte til istandsættelse, valgte man trods visse betænkeligheder at lade Amdi Worms søn Caspar Worm, Engum ved Vejle, udføre arbejdet 3 4 1 . Tvivlen om hans evner som orgelbygger viste sig at være berettiget. Da samme 1851 —52 foretog en hovedistandsættelse af orglet, var der
så alvorlige synsudsættelser på hans arbejde, at han nødsagedes til at frafalde
300 rdl. af den akkorderede sum på 754 rdl. 3 4 2 .
1855 blev det overladt orgelbygger P. U. F. Demant, Dalum mølle, at underkaste orglet det »nødvendigste eftersyn samt den allernødvendigste omdannelse af 4 stemmer«. For at billiggøre dette arbejde, der havde foreløbighedens
karakter, valgte man at sætte en stor del af stemmerne ud af drift; den eneste
nye stemme var en (stadig bevaret) Gamba 8 Fod i overværket. I sit overslag
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Fig. 350. Orgel 1730. Værket oprindelig bygget af L. I). Kastens, façaden, af billedskærer Ulrich
M a t h i s s e n og son, f u l d f ø r t 1736 (p. 581ff.). — Organ 1730. The work originally built by L. D. Kastens,
the faade by the woodcarver Ulrich Mathissen and son, finished 1736.

af 1. m a j 1855 anfører Demant orglets disposition, idet han understreger de
22 stemmer, han agter at bibeholde, samt den nye Gamba 8' 3 4 3 (her kursiveret):

584

ÅRHUS

DOMKIRKE,

Hoved Manual
1 Principal 8 Fod
2 Qvintadena 16 Fod
3 Gedact 8 Fod. Omdannes af Qvintgedact 5 1 / 3 Fod med tilsætning af 6 nye
piber
4 Octav 4 Fod
5 Tertz 31/5 Fod
6 Qvinte 3 Fod
7 Octav 2 Fod
8 Sifløite 1½ Fod
9 Mixtur 4 Fach. Omdannes af de nuværende 6 Fach
10 Simbel 3 Fach
11 Trompet 8 Fod. Omdannes af den nuværende 16 Fuss
12 Vox h u m a n a 8 Fod
Brystværk
13 Gedact 8 Fod
14 Blokfløite 4 Fod
15 Octav 2 Fod
16 Gemshorn 2 Fod
17 Nasat 3 Fod
18 Siflote 1½ Fod
19 Sedicimi 1 Fod
20 Scharff 4 Fach
21 Dulsien 8 Fod at omintoneres med nye
blade hvor mangler

INVENTAR

Oberværk
22 Principal 8 Fod
23 W e i t f e i f f 8 Fod
24 Gamba 8 Fod ganske nye af metal går
i dybe oktav over i Weitfeiff
25 Octav 4 Fod
26 Fløite 4 Fod
27 Gemshorn 2 Fod
28 Octav 2 Fod
29 Sifløte 1½ Fod
30 Sedecima 1 Fod
31 Scharff 4 Fach
32 Trompet 8 Fod

Pedal
33 Principal 16 Fod
34 Untersatz 16 Fod
35 Octav 8 Fod
36 Rohrqvint 12 Fod
37 Octav 4 Fod
38 Octav 2 Fod
39 Qvinte 1½ Fod
40 Mixtur 6 Fach
41 Posaune 16 Fod
42 Trompet 8 Fod
43 Cornet 4 Fod
44 Ditto 2 Fod

Tilsyneladende har det under arbejdet vist sig, at yderligere to af stemmerne
kunne genanvendes, idet D e m a n t året efter i en k o n t r a k t om bygningen af et
n y t bælgeværk omtaler orglets brugbare 25 stemmer; disse to stemmer har
utvivlsomt været pedalets Rohrquint 12 Fod og Mixtur 6 Fach, der begge er
bevaret i det nuværende orgel (jfr. p. 589 nr. 71 og 80) 344 .
Under domkirkens restaurering 1867—68 forårsagede håndværkerne forskellige skader på orglet 3 4 5 . I forbindelse med en nødtørftig reparation foretog
orgelbygger J. A. Demant, Århus, et par ændringer ved hovedværket, hvor en
ny Fugara 8' indsattes i stedet for Trompet 8', og Principal 8' og Oktav 4'
forsynedes med nye piber, da principalens konduktværk var defekt og oktavens piber sammenklemte. Netop som dette arbejde var tilendebragt, led orglet endnu en gang overlast, idet prospektpiberne blev alvorligt beskadiget under malerarbejdet 3 4 6 .
Først ved J. A. Demants gennemgribende ombygning 1876 blev disse façadepiber repareret. K o n t r a k t e n vedrørende ombygningen er gået t a b t , men
1876-dispositionen kan alligevel rekonstrueres ret nøjagtigt ud fra register-

585

ORGLER

trækkene i det gamle spillebord (lig. 351) og et tidligt ombygningstilbud fra
1872 347 ; det må dog tages i betragtning, at flere af registrene tilsyneladende
kun blev forberedt i 1876 og enten blev indsat senere eller forblev v a k a n t e :
Manual I (C-f''')
1 Principal
2 Bordun
3 Principal
4 Hulflöite
5 Fugara
6 Qvintflöite
7 Octav
8 Spidsflöite
9 Qvint
10 Octav
11 Mixtur
12 Trompet

16 Fod
16
8
8
8
5^3 4
4
22/32
3 Chor
16 Fod

Manual II (C-f''')
13 Qvintadena
14 Principal
15 Basethorn
16 Gamba
17 Rörflöite
18 Regal
19 Gemshorn
20 Qvint
21 Flautino
22 Trompet

16 Fod
8
8
8
8
4
4
22/3 2
8

Manual

23
24
25
26
27
28
29

Forto

30
31
32
33
34
35
36

(C-†''')

Pedal

8 Fod
8
8
8
4
4
8
-

(C-d')

Principal
Qvintbas
Diapason
Octav
Mixtur
Bassun
Trompet

Piano

37
38
39
40
41
42

III

Gemshorn
Salicional
Dolce
Teetus
Dolce
Flöite
Oboe

Pedal

16 Fod
10 2 / 3 —
8
4
3 Ghor
16 Fod
8
(C-d')

Violon
Subbas
Violoncel
Tectus
Flöite
Tuba

16 Fod
16
8
8
4
16
-

H v e r t af værkerne var forsynet med en spærreventil, idet pedalet dog af
praktiske grunde havde t o : én til de kraftige og én til de svage stemmer. Manual I og II kunne sammenkobles.
Til trods for den omstændighed at 15—30% af pibematerialet i denne disposition stammede fra 1700-tallet, har den dog i alt væsentligt været et udt r y k for Demants klanglige intentioner; så godt som alle de gamle piber blev
omintoneret og fik nye kærner, og de bærende principalstemmer bestod næsten
udelukkende af n y t pibemateriale. På nær bælgeværket og en del af vindladen
blev alle instrumentets ikke-klingende dele fornyet 3 4 8 .
I perioden 1876—1914 349 foretoges enkelte mindre ændringer i orglets disposition, men bortset fra oplysning om en udbetaling 1901 til orgelbygger Frederik Nielsen, Århus 3 5 0 foreligger intet, der nærmere kan datere disse omdisponeringer, hvis resultat fremgår af registertrækkene i det gamle spillebord.
Manual II har her en Fugara 4' (nyt registerskilt) i stedet for Gemshorn 4' 3 5 1 ,
og piano-pedalet har en tilføjet F a g o t t 16 Fod 3 5 2 . Det eneste værk, der for alvor ændrede karakter, v a r manual III, der fik følgende disposition:
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Waldfløjte
2' (nyt
Oboe
8' (gl.
Vox humana 8' (nyt
Tremolo
(nyt

registertræk)
registertræk)
registertræk)
registertræk)
registertræk)

registertræk)
registertræk)
registertræk) 3 5 3
registertræk)

Dette manuals stemmer blev muligvis tillige indbygget i en svellekasse 3 5 1 .
Forud for den store ombygning og udvidelse, der 1927—28 blev foretaget af
orgelbygger Th. Frobenius, gik liere års drøftelser. En væsentlig indflydelse på
det endelige projekt udøvedes af Albert Schweitzer; denne havde på en rejse
1922 spillet på domkirkens orgel, som han blev så begejstret for, at han affattede en erklæring vedrørende retningslinierne for dets eventuelle restaurering 3 5 4 .
Selv om erklæringen tilrådede en nænsom restaurering, valgte man en radikalere løsning; alle ikke-klingende dele fornyedes, 10 af de gamle stemmer kasseredes, og 47 nye kom til. Alligevel blev klangen fra Demants orgel videreført
på væsentlige punkter, idet alle principalerne i manual I, II og pedalet bevaredes. Takket være Schweitzers indflydelse valgte man at anvende mekaniske
sløjfevindlader, hvilket var et særsyn i en tid, hvor de fleste anså denne klassiske vindladetype for forældet. Den mekaniske forbindelse fra spillebordet til
vindladerne blev dog ikke ubrudt, idet der undervejs blev indskudt en pneumatisk kobbelmaskine samt — for de fjernestliggende vindladers vedkommende — længere pneumatiske mellemled. Det gamle spillebord midtfor i fagaden erstattedes af et fritstående, forsynet med pneumatisk registratur, frie
kombinationer, generalcrescendo, oktavkobler og andre hjælpemidler 3 5 5 .
1928-dispositionen så således ud (de genanvendte stemmer fra det gamle
værk kursiveres):

Manual I (C-c'''')
1 Principal
2 Bordun
3 Principal
4 Principal-Fløjte
5 Viola di Gamba
6 Bordun
7 Quint
8 Oktav
9 Spids fløjte
10 Quint
11 Oktav
12 Cornet 5f
13 Mixtur 4f
14 Cymbel 4f
15 Bombarde
16 Trompet

16'
16'
8'
8'
8'
8'
51/3'
4'
4'
22/3'
2'
8'
2'
1'
16'
8'

Manual II (C-c'''')
17 Rørfløjte
18 Principal
19 Spids fløjte
20 Fugara
21 Salicional
22 Rørfløjte
23 Principal
24 Gedaktfløjte
25 Quint
26 Fløjte
27 Terts
28 Larigot
29 Sivfløjte
30 Dulcian
31 Krumhorn
32 Skalmeie

16'
8'
8'
8'
8'
8'
4'
4'
22/ 3'
2'
l3/5'
11/3'
1'
16'
8'
4'
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Manual III (C-c'''') i svelle
33 Bordun
34 Principal
35 Nalhorn
36 Violoncel
37 Flute harmonique
38 Celeste
39 Vox retusa
40 Oktav
41 Flute traversiére
42 Octavin
43 Sesquialtera
44 Plein jeu 5f
45 Fagot
46 Trompéte harmonique
47 Fagot-Obo
48 Clairon
Manual IV (C-c'''')
49 Violin-Principal
50 Harmonika
51 Unda maris
52 Quinlatøn
53 Tectus
54 Fløjte
55 Fugara
56 Nazard
57 Waldfløjte

22/3'

16'
8'
8'
8'
8'
8'
8'
4'
4'
2'
13/5'
11/3'
16'
8'
8'
4'

i svelle
8'
8'
8'
8'
8'
4'
4'
22/3'
2'

58 Mixtur 4f
59 Engelsk Horn
60 Vox humana
Pedal (C-g')
61 Subbas
62 Principal
63 Salicetbas
64 Violon
65 Subbas
66 Gedaktbas
67 Quint
68 Principal
69 Dulciana
70 Fløjte
71 Violoncello
72 Bordun
73 Quint
74 Oktav
75 Fløjte
76 Terts
77 Fløjte
78 Kontrabombarde
79 Basun
80 Fagot
81 Trompet
82 Bassethorn
83 Corno
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11/3'
8'
8'

32'
16'
16'
16'
16'
16'
10 2 / 3 '
8'
8'
8'
8'
8'
51/3'
4'
4'
32/5'
2' 3 5 6
32'
16'
16'
8'
8'
4'

1940 foretog Th. Frobenius & Co. en mindre omdisponering af manual IV
og pedalet. I manualet blev nr. 57 erstattet af en Principal 2', og øverst oppe
i orglets søndre side anbragtes i en svellekasse fem ekstra stemmer til manualet: Tertz l 3 / 5 ', Kleinfl. 1', Zimbelfl. ½ ' , Tertscymbel 3 f. 1 / 4 ' og Regal 4'.
I pedalet udgik nr. 63 til fordel for en Mixtur 5—6f. Stemmerne i manual IV's
to afdelinger ville imidlertid ikke blande sig, så man foretrak ved ombygningen 1958—59 at opdele manual IV i to selvstændigt disponerede afdelinger,
således at orglet fik et femte værk, kaldet manual IVb eller »kronpositiv« 357 .
Denne sidste store ombygning udførtes ligeledes af Th. Frobenius & Co., der
i nært samarbejde med domorganist Georg Fjelrad foretog en omdisponering
og omintonering, hvorunder instrumentet mistede nogle af sine romantisk
farvede registre til fordel for mere barokt prægede. Adskillige af de bevarede
stemmer fik endvidere deres klang retoucheret 3 5 8 .
I nedenstående oversigt over domorglets nuværende disposition anføres for
hver stemme orgelbyggerens navn og bygningsåret; i de tilfælde, hvor flere
orgelbyggere har ydet væsentlige bidrag til en stemmes pibemateriale, anføres
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disses navne sideordnet; en parentes betyder, at piberne er stærkt omdannede
(f. eks. forkortede):
Manual I
1 Principal 16'
2 Gedakt 16'
3 Principal 8'
4 Spidsfløjte 8'
5 Viola di Gamba 8'
6 Gedakt 8'
7 Octav 4'
4'
8 Spidsfløjte
9 Quint 2 2 / 3 '

(Kastens 1730) / J. A. Demant 1876
Kastens 1730 / J. A. Demant 1876
J. A. Demant 1869 og 1876
Kastens 1730
P. U. F. Demant 1855 / Frobenius 1927-28
Frobenius 1927—28
J. A. Demant 1869
J. A. Demant 1876
Caspar Worm 1806? / J. A. Demant 1876

10
11
12
13
14
15
16

Kastens 1730
Frobenius 1940
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28 og 1958--59
Frobenius 1958—59
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28

Superoctav 2'
Fladfløjte 2'
Rauschquint III
Mixtur VI
Cymbel IV
Trompet 16'
Trompet 8'

Manual II
17 Principal 8'
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Quintatøn 8'
J.
Rørfløjte 8'
J.
Gedaktquint
51/3'
Octav 4'
Gemshorn 4'
Gedaktfløjte 4'
Octav 2'
Blokfløjte 2'
Larigot
l1/3'
Octav 1'
Sesquialtera II

omdannede piber i façaden: Kastens 1730) / J. A.
Demant 1869 og 1876
A. Demant 1876 / Frobenius 1927—28
A. Demant 1876
Kastens 1730
J A. Demant 1876
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Kastens 1730 / Frobenius 1927—28
Kastens 1730 / Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
(J. A. Demant 1869) / Frobenius 1927- 28 og 1 9 5 8 - 5 9

29
30
31
32

Scharf IV
Dulcian 16'
Krumhorn 8'
Zink 4'

Frobenius
Frobenius
Frobenius
Frobenius

Manual III
33 Bordun 16'
34 Principal 8'
35 Salicional 8'
36 Flute harm. 8'
37 Vox celeste 8'
38 Rørgedakt 8'
39 Violinprincipal 4'
40 Fugara 4'
41 Tværfløjte 4'

(7

1927—28
1927—28
1927—28
1927—28

Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Fr. Nielsen 1901?
Frobenius 1927—28
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42
43
44
45
46
47
48

Octavfløjte 2'
Cornet II
Mixtur V
Fagot 16'
Tromp. harm. 8'
Obo 8'
Clairon 4'

Manual IV a
49 Hulfløjte 8'
50 Spidsgamba 8'
51 Principal 4'
52 Fløjte 4'
53 Nasat 2 2 / 3 '
54 Nathorn 2'
55 Spidsfløjte 2'
56 Terz 1 3 / 5 '
57 Sivfløjte 1'
58 Mixtur IV
59 Skalmeje 8'
60 Vox humana 8'

Frobenius
Frobenius
Frobenius
Frobenius
Frobenius
Frobenius
Frobenius
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1927—28
1927—28
1927—28
1927—28
1927—28
1927—28
1927—28

Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
(Frobenius 1927 -28)
(Fr. Nielsen 1901?)
Frobenius 1927—28
(Fr. Nielsen 1901?) / (Frobenius 1927—28)
Frobenius 1958—59
Frobenius 1940
Frobenius 1940
Frobenius 1927—28
Frobenius 1927—28
Fr. Nielsen o. 1910?

Manual IV b
61 Tectus 8'
I. A. Demant 1876
62 Rørgedakt 4'
(Frobenius 1927 -28)
63 Principal 2'
Frobenius 1940
64 Spidsquint 1 1 / 3 '.....................(Frobenius 1927—28)
65 Cymbel II
Frobenius 1940
Pedal
66 Bordunbas 32'................................Frobenius 1927—28
67 Principal 16'...................................J. A. Demant 1876
68 Violone 16'.....................................J. A. Demant 1876 / Frobenius 1927—28
69 Subbas 16'......................................Frobenius 1927—28
70 Gedaktbas 16'.................................J. A. Demant 1876
71 Rørquint 10 2 / 3 '...............................Kastens 1730
72 Octavbas 8'.....................................J. A. Demant 1876
73 Violoncello 8'.................................J. A. Demant 1870 359
74 Gedakt 8'........................................J. A. Demant 1876
75 Octav 4'..........................................J. A. Demant 1876
76 Quintatøn 4'....................................(Frobenius 1927—28)
77 Træfløjte 4'.....................................J.A. Demant 1876
78 Hulfløjte 2'.....................................(Frobenius 1927—28)
79 Flautino 1'......................................(Frobenius 1927—28)
80 Septima III ....................................Kastens 1730 / Amdi Worm 1750?
81 Mixtur IV—VI...............................Frobenius 1940
82 Kontrafagot 32'..............................Frobenius 1927—28
83 Basun 16'........................................Frobenius 1927—28
84 Fagot 16'.........................................Frobenius 1927—28
85 Basun 8'..........................................Frobenius 1927—28
86 Serpent 8'........................................Frobenius 1927—28
87 Trompet 4'.......................................Frobenius 1927—28
88 Regal 2'...........................................Frobenius 1940
D a n m a r k s Kirker, Å r h u s a m t II

38
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De klingende piber i façaden hører til registrene Principal 16' i manual I
og Principal 8' i manual II.
Orgelfaçade (lig. 350) o. 1730—36; snedkerarbejdet udført af Christen Mortensen 3 2 7 og billedskærerarbejdet af Ulrich Mathissen samt, efter dennes død 1736,
af sønnen Mathias Ulrichsen. Sidste udbetaling for billedskærerarbejde på orglet f a n d t sted j a n u a r 1737 360 .
Façadens midtparti, der deles i tre stokværk (brystværk, hovedværk og overværk) af to gennemløbende, forkrøbbede gesimser, flankeres af to store pedaltårne. Den øverste gesims brydes af midttårnet, der foroven bærer en urskive.
Pedaltårnene har udskårne vinger og krones af Frederik 4.'s monogram.
Det gamle spillebord (lig. 351), der fornyedes 1876, sidder på oprindelig
plads midt i façadens enkle panelværk, men har siden ombygningen 1927—28
været ude af funktion. Over dette ses de to med attrappiber forsynede brystværkslåger. I hovedværksetagen er fire småfelter grupperet om det kraftige,
facetterede m i d t t å r n ; på hver side af disse findes et mindre tårn med trekant e t grundplan og, mellem de små tårne og pedaltårnene, et større sidefelt. De
to øverste småfelter bærer hver en cymbelstjerne (jfr. p. 582). Overværkets
opbygning er i hovedtrækkene en gentagelse af hovedværksetagens, dog uden
dennes sidefelter. Midttårnet, der har samme højde som hovedværkets, skyder
sig op gennem den øverste gesims og krones af en urskive i akantusbladramme.
Urskiven har nu Lo visere, men har oprindelig kun h a f t én. (Vedr. sejerværk,
se p. 618f). De to facetterede pedaltårne hviler på det nedre panelværks pilastre, der har korintiske kapitæler. Foroven bærer tårnene Frederik 4.'s kronede spejlmonogram i gennembrudt arbejde og med akantusbladramme 3 6 1 .
Storvingerne har båndakantusornamentik og putti, i nord med opslået bog
(fig. 354), i syd med blæseinstrument. Som hængestykke har hvert af tårnene
en stiliseret vindrueklase (fig. 353). Pibefelter og tårne er udsmykket med båndakantusornamentik 3 6 2 .
Panelværket blev ved orglets udvidelse 1927—28 forlænget i nord og syd.
Foran orgelfaçaden, øst for det gamle spillebord, står et nyt, fra 1927—28 363 .
Orgelfaçadens enkle staffering svarer rimeligvis til den oprindelige. Alt
ramme- og panelværk er ferniseret, medens lovværk, monogrammer og vindrueklaser er forgyldt; de to p u t t i er brune. Urskivens midtparti er blåt med
forgyldte stråler. Romertallene, på sort bund, er forgyldte ligesom de to visere. 1772 2 ferniseredes façaden, og 1840 364 samt 1868 71 ferniseredes og forgyldtes den (jfr. p. 584).
Orgelpulpitur fra 1729 ff., udført af tømrerne Christen Abilskov, H a n s Fog,
H a n s Hansen og J u s t 1 6 1 . Pulpituret, hvis indadbuede forside er forsynet med
en balustrade med panelbagklædning, bæres af to egesøjler med udskårne kompositkapitæler. Balustraden havde udskårne †hængestykker (jfr. planche 10),
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Fig. 351. Orglets oprindelige spillebord, 1730, ombygget 1870, stadig på sin plads midtfor i façaden,
men nu ude af brug. Foroven ses brystværkets pibefelter (p. 590). — The organ's original console,
1730, rebuilt 1876, still in the same place in the middle of the

façade,

but no longer in use.

udført af Mathias Ulrichsen o. 1736—37 20 . I midten sad Århus bys *våben 3 6 5 .
Foroven på balustraden er anbragt et udskåret, kronet rigsvåben, omgivet
af dannebrogs- og elefantordenens kæder, og holdt af to vildmænd med køller 3 6 6 (fig. 352). Da rigsvåbnet 1961 restaureredes af Lucien Hecklen, konstateredes, at der har været ophængt et draperi bag rigsvåbnet og vildmændene. Desuden fandtes rester af de heraldiske farver på selve skjoldet og af guld på
monogrammerne og elefantordenens kæde 3 6 7 . Pulpiturets søjler og balustre er
gråmalede, kapitælerne delvis forgyldt.
Kororgel, med 22 stemmer, 1 transmission, 2 manualer og pedal, bygget
1970 af Bruno Christensen og Sønner, Terkesbøl. Façaden tegnet af Rolf Graae
og Arne Karlsen. Ophængt i vestligste arkade mellem højkoret og søndre koromgang 3 6 8 .
†Orgelværker. 1) Det første vidnesbyrd om et orgel i Århus stammer fra 1505,
men det anføres ikke, i hvilken kirke det har stået. Da der skulle flere bælge38*
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F i g . 352. O r g e l p u l p i t u r 1729ff. D e t a l j e af r i g s v å b e n og s k j o l d h o l d e r (p. 591).
Detail of royal arms and supporters.

Organ gallery) 1729ff.

trædere til at sørge for luft til instrumentet, har dette næppe hørt til de allermindste 3 6 9 . 1589 foretog domkirken forskelligt arbejde med inventaret, herunder orglet; rimeligvis blev dette blot repareret 3 7 0 (jfr. p. 483).
2) 1592 forberedtes anskaffelsen af et n y t orgel 371 , hvis bygmester rimeligvis har været H a n s Brebus, der på dette tidspunkt var praktisk talt enerådende
i dansk orgelbygning.
Ved branden 1642 (jfr. p. 293) blev orglet sandsynligvis beskadiget; 1645f.
blev det repareret eller ombygget af orgelbygger Peder Karstensen, Viborg 3 7 2 , og
1653 repareredes det igen af samme. I denne forbindelse omtales »værket, rygpositivet og pedalen«, dvs., at orglet har h a f t to manualer og pedal 3 7 3 .
1662 omtaler J o h a n organist »syv af orglets principale stemmer« i en fortegnelse over, hvad han har »taget på orgelværket« [repareret?]; hver af disse
stemmer havde 41 piber 3 7 4 . 1688 oplyser organisten, at kirkens orgel har 30
stemmer og fem bælge 3 7 5 .
Da kirken 1730 fik nyt orgel, fremgik det af kontrakten med orgelbyggeren,
at dele af det gamle — piber så vel som tømmer
skulle genanvendes i et n y t
instrument i Vor Frue kirke sammen med dele fra denne kirkes eget gamle
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Fig. 353—354. Orgelfaçade fuldført 1736. 353. Detalje fra nordre pedaltårn. 354. Detalje fra nordre
s t o r v i n g e (p. 590). -

Organ

façade

finished 1736.

Details from north pedal lower and north wing of organ.

orgel. Tilsyneladende skulle kun tre af domorglets stemmer genanvendes i Vor
Frue kirke: manualets Principal 8' og pedalets Subbas 16' og Cornet VI 3 7 6 .
Det højtsiddende †orgelpulpitur var bygget på egebjælker og anbragt under
nordsidens vestlige høj kirkevindue ud for en murgennembrydning fra loftet
over nordre sideskib (jfr. planche 13 og 16) 377 . Adgangen til pulpituret skete ad
vindeltrappen ved det nuværende Marselis' kapel og en gangbro over hvælvinger og murværk 2 0 .
Det ene af instrumentets to manualværker, rygpositivet, havde sin plads i
pulpiturets brystning bag organistens ryg. Resten af orglet — hovedværket og
pedalet — har været anbragt i et orgelhus på selve pulpituret; dette hus blev
1712 forsynet med låger på bagsiden 3 , velsagtens til erstatning for et gardin,
der 1645/46 v a r blevet opsat bag orgelværket på en seks alen lang gardinstang 2 0 . Et hul i muren over orgelværket 1 6 1 har givetvis t j e n t til gennemføring
af vindkanalen fra et bælgeværk på sideskibets loft. 1645/46 opsatte Jørgen
snedker et skillerum med dør til forvaring for bælgene 3 7 8 , og desuden indrettedes et vindue »uden for bælgene« 20 . Et nyt bælgehus med to døre byggedes
1695/96 af Anders Frantzen 3 7 9 .
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3) 1807 omtales »det i domkirken hensatte positiv«, der skal vedligeholdes af
Caspar W o r m 3 8 0 .
4) Under kirkens restaurering 1867—68 anvendtes midlertidigt et positiv
med fire stemmer, opstillet af orgelbygger D e m a n t 7 1 .

FORSKELLIGE

TAVLER

Salmenummertavler, dels ophængte, fra o. 1880, dels på fod, til at flytte, fra
1941. 1784 leverede snedker B. Meyer tre †tavler, hvorpå degnen med kridt
kunne optegne salmenumrene; de ophængtes ved kirkedørene 3 . 1790 suppleredes de med fire andre. 1820 lavede snedker Albech otte nye tavler til skydetal 2 0 ; regnskaberne 1859 omtaler, at maler I. F. Dresler forsynede dem med
inskription og malede 640 numre hertil 2 1 .
Mindetavler. 1) 1632, opsat af sognepræst Niels Christensøn Spentrup til
erindring om indstiftelsen af en evigvarende løverdags aftensangspræken, i lighed med en tilsvarende stiftet 1619 for Århus Vor Frue.
Sognepræsten ved »S. Clementis« kirke i Aarhuus og kannik ved kapitlet
sammesteds lod ifølge stiftelsesdokumentet af 13. nov. 1632 381 »stenen« opsætte, for at fundatsen ikke enten på grund af alder eller »anden uformodentlig Tilfald skal forkommes eller forkvakles«. Tavlens indskrift 3 8 2 meddeler, at
dette skete, »Gud den hellige Trefodighed til loff oc ære« og giverens tre hustruer til amindelse: 1) Dorothea Pedersdatter Abildgaard, 2) Anna J e n s d a t t e r
og 3) Magdalena H a n s d a t t e r . Aftensangsprædikenen 3 8 3 skulle evig 3 8 4 holdes
»under den poen oc straff«, som fundatsen ommeldte, og hvortil »godvilligen« var
givet 200 rdl., som superintendenten over Århus stift Morten Madtzøn og prælaten ved domkirken Mathias Iacobsøn og efterkommere skulle udsætte på
rente. Denne skulle årlig juleaften tilstilles kirkens kapellan, som skulle holde
prædikenen.
Tavlen er af kalksten, 1 0 7 x 8 6 cm, med rektangulært skriftfelt i smal kartoucheramme, p y n t e t med trambulérstiksbehugning. Indskriften, der nogle
steder, især mod slutningen, er galt opmalet 3 8 5 , står med forgyldt f r a k t u r og
enkelte versaler på sort baggrund, rammen er gråmalet med forgyldte detaljer.
På oprindelig plads på nordøstre korsskæringspilles vestside.
2) (Fig. 355), for Christian IV, fra 1600-årenes anden fjerdedel, af lysgrå
kalksten, 4 0 x 6 1 , 5 cm, med et 1 cm h ø j t relief af kongens kronede monogram.
Herom versaler »R. F. P.«, Christian IV.s valgsprog Regna F i r m a t Pietas
(»fromhed styrker rigerne«), et motiv, der muligvis er overtaget fra mønter
slået 1619 og 1622 386 . R a m m e n s slyngbort med den fembladede roset i hjørnerne genfindes på liere af domkirkens gravsten fra 1620—40, der sandsynlig-

FORSKELLIGE

TAVLER

595

Fig. 355. M i n d e t a v l e for C h r i s t i a n IV, f r a 1600'rnes 2. f j e r d e d e l (p. 5 9 4 ) . — M e m o r i a l tablet to King
Christian IV, from the second quarter of the 17th century.

vis er udført i samme værksted søm mindestenen. Den er muligvis opsat i forbindelse med et besøg af Christian IV i domkirken eller med en kongelig gunst
måske i relation fil genopbygningen efter branden 1642 387 (jfr. p. 347). I korpolygonens østmur under vinduet.
3) (Fig. 356), 167 7 20 , med indskrift vedrørende †alterskrankes opsætning (jfr.
p. 530): »Dette Guds Huus till Zirath Oc Prydelse, andre till et got Exempel
Oc den Suage Communicant till nogen Hielp, h a f u e r e n Med Christen Ladet Dette
fralværch her neden for Alteret bekoste hannem med Hustru oc Børn at maae
vorde med Naade, Lyche, Salighed Af Jesu Velsigned Maae ynske huer den
som dette seer Oc Læser, oc sige: Amen!« 3 8 8
Den rektangulære trætavle, der nøje svarer til en mindetavle i Vor Frue
kirke, måler 1 1 2 x 8 8 cm; den har en bred profilramme med bolgeliste mod
skrifttavlen, og foroven er påsat et skåret englehoved. Sortmalet, med forgyldte lister, bladmotiver i hjørnerne samt frakturindskrift. Englehovedet er
gråt med mørkebrunt hår og gyldne vinger. På sydøstre korsskæringspilles
vestside, på Herteis tid dog »inden for Rækværket«, dvs. †koromgangsgitret,
på pillens sydside.
4—5) Marts 1893, opsat »for faldne Kamerater« i felttogene 1848—50 og 1864
af »Selskabet De danske Vaabenbrødre«s afdeling i Århus 3 8 9 . De to tavler er ens,
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Fig. 356 (til venstre). Mindetavle nr. 3 for den
tidligere alterskrankes opsætning 1677 (p. 595).
Memorial tablet no. 3 to the erection
of an earlier altar rail.

in

1677

Fig. 357 358 (til højre). Portrætmalerier fra o.
1800, af grev H. Fr. Fædder-Charisius, død 1829,
og hustru, baronesse E. M. H. S. Rosenkrantz,
død 1832. I præsteværelset (p. 5 9 6 ) . — Painted portraits from c. 1800 of Count H. Fr. Fædder-Charisius, died 1829, and his wife, Baroness
E. M. H. S. Rosenkrantz, died 1832.
L. L.1965

af hvidt marmor, rektangulære, 1 0 8 x 6 3 cm, med fordybet, forgyldt konturlinie og antikva. I nordre sideskib, på nordsiden af 3. pille fra øst.
6) 1936 390 , for L. Hammerich, domkirkens værge 1894—1931 391 . Kalkstenstavle 3 9 2 i søndre vægniche på korets østmur.
MALERIER

To portrætmalerier (fig. 357—358) fra o. 1800, af H a n s Frederik FædderCharisius (1769—1829), rigsgreve til Constantinsborg, og hustru Else Margrethe Hedevig Sofie baronesse Rosenkrantz (1768—1832), blev i m a j 1833 3 9 3
ophængt i Marselisborg kapel på østvæggen sammen med malerier af baron
Constantin Marselis og hustru Sophie Elisabeth Charisius (jfr. nedenfor). Nu i
præsteværelset.
Malerierne, udført som pendanter, olie på lærred, er ovale, 6 3 x 4 7 , 5 cm i
lysmål. Forgyldte profilrammer med perlestav.
Mandsportrættet. Halv figur mod højre. Brune øjne, paryk med bukler ved
ørerne. H v i d t halsbind med sløjfe og kalvekrøs. Grønblå kjole med opstående
krave og metalknapper. Gul, åbentstående vest med perlemorsknapper. Mørkebrun baggrund.
Kvindeportrættet. Halv figur mod venstre. Blå øjne, krøllet, lysblondt hår,
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hvori er stukket en lysrød rose. Lysblå, nedringet silkekjole med sjal af gennemsigtigt stof over skulderen og slør over håret. Mørkebrun baggrund.
To †(?)portrætmalerier af baron Constantin Marselis (1647—99) og hustru,
Sophie Elisabeth Charisius (1647—1706), oliemalerier i firkantede rammer,
blev m a j 1833 ophængt i Marselis' kapel (jfr. ovenfor). Ikke omtalt i senere vejledninger etc.
Bispebilleder. I landemodesalen er i tidens løb ophængt i alt 19 malerier,
hvoraf dog eet er forsvundet. Det ældste maleri, biskop J o h a n Braems (nr. 4),
er antagelig ophængt kort efter salens nyindretning 1692, måske efter bispens
død 1713. Private gaver til domkirken 1879 (nr. 8 og 10) har formodentlig
givet stødet til, at man fra året 1901 394 har tilstræbt at skabe en bisperække,
der for de ældste portrætters vedkommende hovedsagelig kom til at bestå af
repliker eller kopier.
Malerierne, der her er beskrevet kronologisk efter bispernes funktionstid 3 9 5 ,
viser for største delen personerne iført mørkt ornat med eventuelle ordener,
nr. 1, 10 og 16 dog bispekåbe. De er alle malet med olie på lærred, hvis angivne
størrelse er målt inden for rammerne. Disse er som regel samtidige, forgyldte
trærammer forsynet med et lille navneskilt, hvorpå der undertiden er oplysninger om kunstner og datering.
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Fig. 359. Maleri af biskop Johan Braem, død 1713, udført af H. C. Willrich. I landemodesalen (p. 598).
-

Painting of Bishop

Johan

Braem,

died

1713, by

H.

C.

Willrich.

1) Peder Jensen Lodehat (død 1416). Biskop over Århus stift 1386—95, over
Roskilde stift 1395—1416. Brystbillede, 6 9 , 5 x 5 6 , 5 cm, kopi af J. C. Schlichtkrull efter H a n s Hansens maleri i Roskilde domkirke (DK. K b h . A m t III,
1736, nr. 4). Ophængt 1902 24 .
2) Peder Jensen Winstrup (1549—1614). Biskop over Århus stift 1587—90,
over Sjællands stift 1590—1614. Brystbillede, 78 x 6 2 cm, kopi af J. C. Schlichtkrull efter maleri i Roskilde domkirke (DK. K b h . Amt III, 1736, nr. 8) og med
samme påskrift. Ophængt 1902 396 .
3) Jacob Matthiesen (1602—60). Biskop over Århus stift 1645—60. Brystbillede, 7 3 x 6 5 cm, signeret kopi 1911 af V. Lund efter epitafiemaleri i domkirken. Ophængt o. 1911.
4) J o h a n Braem (fig. 359) (1648 1713). Biskop over Århus stift 1691 1713,
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jfr. epitaf. Ifølge Høyens optegnelser 1830 397 var maleriet da forsynet med en
senere forsvundet signatur »H. C. Willrich Fecit«; maleren boede omkring 1690 i
Århus og har leveret flere arbejder til jyske kirker 3 9 8 . Knæstykke, 129x113,5
cm. Høyens beskrivelse af p o r t r æ t t e t lyder: »Biskop Braem sidder i en Stoel
med Sølvlæderbetræk; foran ved hans venstre Side et grønt bord med hans
baret; i baggrunden Perspectiv af en K i r k e « . . . . Abildgaard noterer 1770 399 ,
at skilderiet hang indvendig over døren i landemodesalen, en ophængning,
hvortil bispen ifølge Hertel 4 0 0 havde gjort sig f o r t j e n t ved sin »beqvemme Indretning og Beprydelse« af konventsalen (dvs. landemodesalen) 1692 (jfr. p.
286). Maleriet restaurereredes 1901 af maler Kruse 8 5 .
5) Johannes Ocksen (1667—1738). Biskop over Ribe stift 1712—13, over
Århus stift 1713—38. Brystbillede, 7 5 x 6 3 cm, kopi (med samme påskrift), ophængt efter 1905, da Ribe domkirkes inspektør tillod udlån af maleriet til
kopiering 4 0 1 , udført af V. Kruse efter maleri i Ribe domkirke, der imidlertid
snarest forestiller Ribe-bispen L. T h u r a ! 4 0 2
6) Poul Mathias Bildsøe (1710—77). Biskop over Århus stift 1764—77, jfr.
epitaf. Knæstykke, siddende ved bord, 1 1 4 x 1 0 1 cm, signeret kopi 1921 af
Knækkenborg Ølsgaard.
7) Andreas Birch (1758- 1829). Biskop over Lolland-Falsters stift 1803—05,
over Århus stift 1805—29. Brystbillede 4 0 3 , 52,5 x 4 5 cm, signeret »L[udovica]
Thornam 1879«. Skænket domkirken samme år 2 4 .
8) Peter Hans Mønster (1773—1830). Biskop over Århus stift 1829—30.
Brystbillede, 36—29 cm, 1882 404 , af Jørgen Roed, en usigneret gentagelse af
hans maleri fra 1828 i Statens Museum for K u n s t 4 0 5 . Ophængt inden 1888 406 .
9) Jens Paludan-Muller (1771—1845). Biskop over Århus stift 1830—45.
Knæstykke, siddende, 93,5 x 72,5 cm, udført af Jørgen Roed i biskoppens
sidste leveår på bestilling af stiftets præster, der på begravelsesdagen 23. m a j
1845 skænkede maleriet til hans børn 4 0 7 , som 1879 forærede det til domkirken 2 4 . Restaureret 1900 af Peter Ilsted 2 7 1 .
10) Gerhard Peter Brammer (1801—84). Biskop over Lolland-Falsters stift
1843—45, over Århus stift 1845—81. Hoftestykke 4 0 8 , iført bispekåbe, 99 x
75 cm, udført 1868 409 af Jørgen Roed. Var ophængt 1888 410 . Restaureret 1900
af Peter Ilsted 4 1 1 .
11) Bruun J u u l Fog (1819—96). Biskop over Århus stift 1881—84, over
Sjællands stift 1884—95. Hoftestykke 4 1 2 , 7 4 x 6 1 , 5 cm, signeret: »F. V[ermehren] 1901«. Korrigeret gentagelse af et maleri fra 1896 i Roskilde domkirke (DK. Kbh. A m t III, 1742, nr. 25). Ophængt 1902 24 .
12) Johannes Clausen (1830—1905). Biskop over Århus stift 1884—1905.
Knæstykke 4 0 8 , 129,5x93,5 cm, signeret: »Otto H[aslund] 1899« 413 . Skænket
af Århus stifts præster på biskoppens 70-årsdag og ophængt samme år 2 4 .
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13) Frederik Nielsen (1846—1907). Biskop over Århus stift 1905—07. Knæstykke 408 , siddende, 8 6 , 5 x 7 4 cm, signeret: [Fr.] »Lange 1907«. Gave til Århus
domkirke fra præster og lægfolk 1907.
14) H a n s Sophus Sørensen (1856—1936). Biskop over Århus stift 1907—16.
Hoftestykke 4 0 8 , 100 x 6 7 cm, signeret: »Knækkenborg Ølsgaard«.
15) Thomas Larsen Schiøler (1861
1939). Biskop over Århus stift 1916—31.
Hoftestykke, 8 6 x 7 1 cm, af Herman Vedel; signatur. Skænket af stiftets præster og menighedsråd.
16) Fritz Charles Bruun-Rasmussen (1870—1964). Biskop over Århus stift
1931—40. Hoftestykke, 9 3 , 5 x 7 3 , 5 cm, af Herman Vedel; signatur.
17) Christian Julius Skat Hoffmeyer (1891—). Biskop over Århus stift
1940—61. Knæstykke, siddende, 1 0 0 , 5 x 8 5 cm, signeret: »Stanley Cursiter
1953«.
18) K a j Jensen (1899 1963). Biskop over Århus stift 1962—63. Hoftestykke, 9 4 , 5 x 7 4 , 5 cm, signeret: »S[tefan] V[iggo] P[etersen 19]63«.
†Bispemaleri. Ove Bille (ca. 1480—1555). Biskop over Århus stift 1520—36.
Knæstykke, 1 5 x 1 2 cm, muligvis fra o. 1700, et fantasibillede »på pergament«
af bispen iført mønstret kåbe, pibekrave(!) og med salmebog i hånden, stående
ved siden af et bord, hvorpå er anbragt mitra og bibel; i baggrunden en udbugende søjledel samt et draperi. 1878 414 noteres, at billedet en tid lang fandtes
på Endelave, hvorfra det kom til kgl. skuespillerinde Anna Bloch, der 1907
skænkede det til domkirken 2 4 . Forsvundet o. 1960.
Kun eet præstemaleri, fra 1920, findes i kirken, forestillende stiftsprovst V. C.
Lindhardt (1850—1922), signeret: »K[nud] L[arsen]« 415 .

BELYSNING

Lys i kirken har lige fra dens opførelsestid været anset for en sådan nødvendighed, at allerede biskop Peder Vognsen 14. november 1203 sorgede for midler hertil (jfr. p. 64). Vokslys på altrene har oplyst kirkerummet, hovedparten
vel skænket af fromme mennesker som sjælegaver, men også en del anskaffet
af kirken selv. I de ældste kirkeregnskaber fra 1645 tf. omtales udgift til tællelys i
koret, skrifte- og degnestolen, prædikestolen og bogstolen 2 0 , antagelig anbragt
i piber eller arme. F r a slutningen af 1500'rne og især i 1600'rne blev det almindeligt, at velstående borgere skænkede lysekroner eller lysearme og sørgede
for deres vedligeholdelse med lys. Foranledningen var gerne et familiemedlems
død, og placeringen blev da som oftest nær begravelsesstedet. En sådan oplysning af kirkerummet, suppleret med lysepiber på stolestader eller andetsteds blev længe anset for tilstrækkelig 4 1 6 .
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Fig. 360—361. Lysekroner. 360. Nr. 2, fra 1600'rnes begyndelse, muligvis skænket 1723. 361. Nr. 4,
fra

o. 1650,

s k æ n k e t 1719 (p. 602ff.). — Chandeliers. No. 2, from the beginning
possibly donated 1723. No. 4, from about 1650, donated 1719.

of

the 17th century,

Fig. 362—363. Lysekroner. 362. Nr. 1, fra 1500'rnes slutning, skænket 1613. 363. Nr. 3, skænket 1640
(p. 6 0 2 f f ) . — Chandeliers.

No.

1, from the close of the 16th century, donated 1613.

No.

3, donated 1640.

1885 skænkedes ca. 200 stenolielamper, der gav et godt lys, men øgede brandfaren. Allerede 1887 indrettedes derfor gaslys af gørtler Dalhoff Larsen. Lysekronernes gamle kæder med kugler blev erstattet af stive rør til gasføringen,
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der ledtes ud til piberne gennem smalle rør langs armene 4 1 7 . Nye messing-vægarme udførtes efter model af en gammel, trearmet messingarm 4 1 8 . 1903—04
afløstes gasbelysningen af elektrisk lys. Lysekronernes gamle ophængning
retableredes, og 1887-lysearmene omdannedes til den nye brug 4 1 9 .
Lysekroner. 1) (Fig. 362) fra 1500-tallets slutning, men skænket 1613 af rådmand Peter Ibsen (†1621) og senere, i hvert fald 1717, suppleret med forskellige sirater, efter at de oprindelige var f j e r n e t ved et tyveri 1708. Kronen, der
ganske svarer til en i Køge S. Nicolai (DK. K b h . A m t I, 224, nr. 1), har 2 x 1 0
lysearme af den krakteristiske ungrenæssanceform, vandret udstrakte, ~-formede, hver smykket af et midtled dannet af to akantusblade endende i dellingab åbnet mod hinanden. Armenes indre oprulning ender i rovfuglehoved,
hvorfra en lang slange bugter sig ud. Under den fladtrykte, glatte hængekugle et dobbelt løvehoved med delfinhængering (fig. 366). Den kronende figur,
vistnok fra 1600'rne, en stående engel, der både har mistet sit a t t r i b u t i den
løftede, heraldisk højre hånd og vingerne (fæstnelsesled bagpå), har fået påloddet den venstre underarm støbt i eet med det symmetriske giverskjold;
herpå ses reliefversalerne »Peter Ibsen anno 1613« samt et bomærke. På leddet
herunder er fæstnet 10 små bruskede prydbøjler fra o. 1620, og på det store
midtled sidder 10 barokke bøjler hver endende i to klokkeblomster beregnet til
at reflektere lyset, begge dele antagelig tilføjelser fra 1717, da Mickel Ollufsøn
rotgeter (metalstøber) med rødt anstrøg ophængningsstangen og sammensatte de to kroner (nr. 1 og 3), der bragtes til h a m 3 i fem stykker. Dette er rimeligvis den nødvendige reparation efter et tyveri 1708, omtalt af Schive II og
gengivet hos Hertel 4 2 0 . Ifølge kirkeregnskaberne 1646/47 20 var kronen oprindelig alene »ophængt på hvælvingen«, men da man frygtede, at denne herved ville
tage skade, blev den ophængt i 2 pd. stål anbragt i et 7 alens træ lagt tværs
over hanebjælkerne. Kronen hænger stadig på oprindelig plads 4 2 1 , østligst i
midtskibet, nær Peter Ibsens grav 4 2 2 (på gravkortet 1745 nr. 4, fig. 150).
2) (Fig. 360) fra 1600-tallets begyndelse men muligvis skænket 1723, jfr.
nedenfor. Kronen har 2 x 8 lysearme, hver med et midtled bestående af et slankt,
akantusbladformet havuhyre og i den indre oprulningsende et fladt profilhoved,
der på de ovre arme er et mandshoved, på de nedre et kvindehoved. Det rigtprofilerede skaft af fladtrykte kugleled krones af 1600-tallets foretrukne topfigur, dobbeltørnen (det ene hoved fornyet) og afsluttes forneden af en fladt r y k t hængekugle med profileret knop. På skaftets midterste skive er fæstnet
fire små volutprydbøjler af lidt mørkere metal og yngre end kronen i øvrigt.
Graverede versaler »I N« på hængekuglens overside refererer antagelig til en
reparation.
Lysekronen er muligvis identisk med den, der ifølge gavebrev af 4. dec. 1723
blev købt og skænket kirken af Else Madsdatter efter hendes mands, køb- og
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Fig. 364—365. Lysekronedetaljer. 364. Nr. 4, fra o. 1650, skænket 1719, jfr. fig. 361. 365. Nr. 6,
fra

1650-1700, j f r . fig. 368 (p. 604ff.). — Details of chandeliers. No. 4, from about 1650, donated 1719,
c f . fig. 361. No. 6, from last half of 17th century, c f . fig. 368.

Fig. 366—367. Lysekronedetaljer. 366. Nr. 1, fra 1500'rnes slutning, jfr. fig. 362. 367. Nr. 3, skænket
1640, j f r .

fig.

3 6 3 (p. 602ff.).
Details of chandeliers. No. 1, from the
fig. 362. No 3, donated 1640, c f . fig. 363.

end of the 16th century, c f .

handelsmand H a n s Nielsen Bomholts, død samme år. Ifølge gavebrevet 4 2 3
skulle kronen ophænges over familiens murede, flisesmykkede begravelse 6 7 i
den smalle gang mellem kvindestolene, dvs. nordre sideskib (på gravkortet
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1745 nr. 8, fig. 150). Vokslys skulle anskaffes og tændes ved samme lejligheder
som omtalt for kronen nr. 4. Hertel 4 2 4 beskriver den endnu 1810 som ophængt i
sine syv »kloder«, dvs. messingkugler, på oprindelig plads. De ovennævnte
oplysninger kan dog med lige så stor ret knyttes til kronen nr. 6. Vestligst i
midtskibet.
3) (Fig. 363) skænket 1640 og antagelig udført få år for; giverne var borgmester, handelsmand H a n s Jostsen (†1652) og hustru Karen Clausdatter
(† 1665). Den barokke krone, der er kirkens største, og som svarer til en i Tønder kirke (DK. Tønder p. 984, nr. 5), har en stamme bestående af fladtrykte,
midtdelte kugleled afsluttet forneden af stor hængekugle med profilknop. Som
topfigur (fig. 367) har den himlens og lysets gud J u p i t e r ridende på ørnen (den
ene vinge fornyet) og med tordenkilen i højre h å n d ; venstre hånds attribut,
scepteret, er erstattet af et tilloddet skjold med reliefversalerne: »Hans iosten
karen chlavs dater 1640«. På stammens midterste skive er ligeledes, mellem
prydarmene, graveret »Hans iost 1640«. De 2 x 10 skarpkantede, om hængekuglen nedadbøjede, lysearme er let grenede og har midtpå en lille dobbelt bladvolut over akantusblad. De tre hold prydbøjler, 10 af hver, de små grenede,
knoppede bøjler 4 2 5 mellem de to rækker lysearme og de små havfruehermer 4 2 6
ud fra skaftets midtskive, er rimeligvis senere suppleringer til kronen, tilkommet efter tyveriet 1708, omtalt ovenfor under nr. 1. De synes at stamme fra
1600-tallet og hidrører måske fra andre, nu forsvundne kroner.
Ifølge regnskabet 1666 282 havde ægteparret skænket 100 rdl., hvis renter
skulle gå til vedligeholdelse af lysene fil kronen samt til to lysearme (se nedenfor). Parrets svigersøn, r å d m a n d Jørgen Juel, skænkede 1668 50 rdl. til samme
formål 4 2 7 . Kronen var oprindelig ophængt over givernes murede grav med
gravsten i skibets midtgang (på gravkortet 1745 nr. 16, fig. 150) 67 , nu ophængt i
korsskæringsfaget.
4) (Fig. 361) fra o. 1650, men ifølge gavebrev 4 2 8 og indskrift på kronen
skænket 29. m a r t s 1719 af Jens Harlef 4 2 9 , »øverste medtjener« ved domkirken
(†1716) og hustru, Metthe J o h a n s d a t t e r Lønborg († 1726). Den enkle krone med
de 2 x 8 lysearme har stilmæssigt bevaret liere senrenæssance-træk, de flade,
tallerkenformede dråbeskåle, de enkeltsvungne S-formede lysearme med midtleddet dannet af dobbelt akantusblad på hver side af lille, facetteret midtled
samt de otte glatte prydbøjler ophængt på midtskiven. De barokke stilformer
viser sig derimod i stammens fladtrykte kugleled, de kugleformede lysepiber
og den store hængekugle med pinjetap. Topfiguren er som jævnligt i renæssancen hentet f r a den antikke gudeverden, her dog den sjældent anvendte og
lidet kirkelige Bacchusdreng, vinguden, med bægre i de udstrakte arme (fig.
364). En tilsvarende figur, blot grovere udført og uden Århus-figurens fine
efterbehandling er f u n d e t i Bidstrup skov (Granslev sogn, Viborg amt) 4 3 0 , og i
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Fig. 368—369. Lysekroner. 368. Nr. 6, fra 1650

1700, muligvis skænket 1723. 369. Nr. 5, fra o.

1650, skænket i 1700'rnes begyndelse (p. 605ff.). — Chandeliers. No. 6, from the last half of the 17th
century, possibly donated

1723.

No.

5, from about

1650, donated at the beginning of the

18th

century.

Aalsø kirke (Randers amt) hænger en lysekrone, skænket 1731, af ganske
samme t y p e og med samme topfigur. På hængekuglen er graveret giverindskriften med store skønskriftsbogstaver, hvoraf endvidere fremgår, at der til
lysekronens og »begravelsens« vedligeholdelse er givet en gårds avling på Århus
mark 4 3 1 . Kronen var oprindelig ophængt »i ni kloder« 424 »lige for dåben« 20 over
givernes fliseprydede begravelse, ifølge begravelsesprotokollen 1745 67 i den
smalle karlegang nr. 13 t æ t ved dåben, (gravkortet nr. 13 i søndre sideskib,
fig. 150). Nu i præsteværelset.
5) (Fig. 369) fra o. 1650, med indskrift 1684, men skænket kirken i begyndelsen af 1700-tallet 4 3 2 af r å d m a n d Tønnes Michelsen (†l728) og vejer og måler
Christen Jørgensen Skaarup (Schaarup) († 1731). Kronen med de 2 x 8 nedadbøjede lysearme har flere detaljer svarende til nr. 4; afvigende er stammens
store, ovale midtled og hængekuglens fladtrykte form, med profilknop. Topliguren er den flakte dobbeltørn (med nyere vinger). Hængekuglens graverede
versalindskrift på prikket bund har den fælles med den beslægtede krone,
skænket 1648, i Århus Vor F r u e : »Si deus pro nobis qvis contra nos« (»hvis Gud
er for os, hvem [kan da være] mod os«); indskriften afsluttes af årstallet 1684
samt et bomærke og et jesumonogram 4 3 3 . Kronen har mistet alle sine prydarme og -bøjler, hvortil der ses fæstnelseshak i tre af stammens skiveled. Således har der værel i alt otte prydarme anbragt mellem de nedre lysearme samt
fire prydarme over og otte tinder den øvre krans af lysearme. — En af givernes
D a n m a r k s Kirker, Å r h u s a m t II
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arvinger, forpagteren på Marselisborg Anders Schaarup, testamenterede 13.
september 1743 100 rdl. cour. til vedligeholdelse af forældrenes begravelse 4 3 4 og
til anskaffelse af lys ved julehøjtiderne i den tilhørende lysekrone.
Kronen omtales første gang i Schive II (o. 1730) som ophængt i »den smalle
karlegang« over Tønnes Michelsens og Chr. Jørgensen Skaarups fælles murede,
flisesmykkede begravelse (på gravkortet 1745 søndre sideskib nr. 4 6 7 , fig. 150).
Nu ophængt i korets vestligste fag.
6) (Fig. 368), 1650—1700, muligvis identisk med den krone, der var skænket 1723 af Else Madsdatter Bomholt, jfr. dog nr. 2. Kronen har 2 x 8 smågrenede lysearme hver med akantusbladformet midtled og rovfuglehoved i det
indre slyng. Den korte stamme, der har et fladtrykt, vaseformet led og afsluttes af glat hængekugle, krones af englebarn (fig. 365), der har mistet sit
a t t r i b u t . På hans ryg er graveret »EP« og på panden »EP 1873«, nok hentydende
til en reparation. Nu ophængt i nordre korsarms sydligste fag.
7) 1903, kopi af krone fra o. 1300 i Bois le Duc, skænket af den tidligere kirkeværge, fabrikant Carl H. Sørensen og hustru. Den »sengotiske« kopi har 3 x 6
opadsvungne lysearme med kolbeblomster og krones af Maria med b a r n e t ;
på stammens nederste led den graverede giverindskrift. I koret foran alteret.
8) Skænket 1903 af kobbersmed C. A. Wilson og hustru, f. Gjersing. E f t e r -
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Fig. 370 (til venstre). Detalje af lysearm
nr. 1, skænket 1588 af bogfører Jacob
Abel og Hans Schult. På prædikestolspillen (p. 608). — Detail of candle bracket
no. 1, donated 1588 by book-keeper Jacob
Abel and
Hans
Schult.
On the pulpit
column.

Fig. 371 (til højre). Lysearm nr. 3, fra
1600'rnes slutning. I tårnrummet (p.
610). — Candle bracket no. 3, from the end
of the 17th century. In tower chamber.
L . L . 1909

ligning af barokkrone med 2 x 8 lysearme og pyntearme, topfiguren en dobbeltørn. Giverindskriften graveret på den store hængekugle. Oprindelig ophængt i
korsskæringsfaget 4 3 5 , nu i midtskibets næstvestligste fag.
9) Skænket 1903 af domkirkens værge, købmand L. Hammerich og hustru
Ellen, f. Liisberg. Efterligning af barokkrone, i forsølvet messing, med 2 x 8
lysearme og prydarme. Stammen afsluttes foroven af en krone og har gennembrudt, blomstersmykket hængekugle. Oprindelig ophængt i nordre »korskib« 71 ,
nu i landemodesalen.
10) O. 1900. Enkel krone med 2 x 6 lysearme og stor hængekugle. I søndre
korsarmskapel.
11) O. 1900. Lille krone, skænket o. 1960 af kirkeværgen Erik H a m m e r Sørensen med familie. I Lindenovs kapel.
12) 1926, støbt af G. Erstad Pedersen, Århus, og skænket 16. febr. 1927 af
murermester J. Chr. Jensen og hustru Karen Marie Jensen. Efterligning af
renæssancekrone med 2 x 8 lysearme og et tilsvarende antal p r y d a r m e i form
af trompetblæsende krigere. Topfiguren en dobbeltørn; på hængekuglen er
graveret giverindskriften. I søndre korsarms nordligste fag.
†Lysekrone skænket o. 1696 af kgl. landkommissær og assessor Jesper Nielsen
Hutfeld (†1696) og hustru, Citzel Clementin (†1712) 436 . Kronen, der kun var
39*
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F i g . 372. D e t a l j e af l y s e a r m n r . 2, s k æ n k e t 1682, j f r . fig. 3 7 3 (p. 609). — Detail of candle bracket no. 2,
donated 1682, c f . fig. 373.

»liden« 421 med otte arme i een rad 4 2 4 , blev ligesom nr. 1 og 3 udsat for tyveriet 1708 og så herefter endnu 1810 meget udplyndret ud; den havde da kun to
»zirater« tilbage og blot 17 »kloder« på jernkæden under den 38 alen høje hvælving 1 6 1 . Ved f u n d a t s af 29. marts 1737 436 sikrede arvingerne fundatorernes oprindelige gave, en halv bondegård, der skulle gå til vedligeholdelse af deres
murede begravelse med epitaf samt til vokslys til lysekronen. Denne var ophængt over begravelsen i nordre korsgang inden for den nordre kirkedør
(på gravkortet 1745 67 i den store korsgang nr. 1, fig. 150).
Lysearme. 1) (Fig. 370), af messing, til to lys, skænket 1588 af bogfører Jacob
Abel og H a n s Schult 4 3 7 , antagelig i forbindelse med prædikestolens opsætning
ligesom »malmhånden«, p. 564.
Armen, der er af vanlig renæssanceform, har midtled med dobbelt akantusblad, mens indre slyng løber ud i et fantasidyrehoved med næb og manke 4 3 8 .
På siderne graverede versaler: »Iacop Abelen 1588« og »Hans Schvlt 1588« 439 .
En tværsiddende dobbeltarm (den ene fornyet), med trefliget blad, bærer de
flade lyseskåle. F a s t g j o r t ved et bevægeligt led til pillen ved prædikestolen,
på oprindelig plads, hvor den er omtalt 1642 440 og 1735/36 20 .
2) (Fig. 373), af messing, til tre lys, skænket 1682 af de to brødre Malling med
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Fig. 373. Lysearm nr. 2, skænket 1682 af de to brødre Malling med ægtefæller. På nordøstre korpille
(p. 608). — Candle bracket no.

2, donated 1682 by the two brothers Mailing and wives.

In the choir.

ægtefæller, antagelig ved den ene broder, Søren Mickeisen Mallings død nævnte
år. Den store lysearm 4 4 1 , der er fastgjort til væggen ved et almindeligt tapled,
består af tre næsten ensdannede, smågrenede arme, alle ved led fæstnet til en
sekskantet midtkugle med lille hængekogle. Alle tre arme ender yderst i en
havfrueengel, der for selve vægarmens vedkommende holder den store midtkugle, mens tværarmenes engle hver holder en lille lysestage. I de indre slyng
findes dels kolbeblomst dels basilisk (fig. 372). Foran den høje midtstage er
anbragt et skjold holdt af to kvinder. På skjoldet graverede barokblomster og
versaler: »M. M. S. M. M. C. D. anno« og »S. M. S. M. A. S. D. 1682« for borgmester Mickel Mickeisen Malling og hustru Margrethe Christensdatter samt
r å d m a n d Søren Mickeisen Malling og hustru Anna Seyersdatter (jfr. epitaf).
Et stempel »E P« stammer fra en reparation (jfr. »syvstagen« p. 531 og p. 606).
Lysearmen, der antagelig er et lybsk arbejde, er beslægtet med nogle arme i
Lübeck S. Petri kirke fra 1644 og især i domkirken fra o. 1671 442 . Den var oprindelig anbragt over familiens murede begravelse 4 4 3 på pillen »lige for« 421 ,
(o: over for) Mallings epitaf, dvs. på vestligste midtskibspille i nord. Ifølge
Bertel 4 4 4 var den med en svær jernstang fæstnet til væggen og forsynet med
en †messingplade hvorpå M. M. Mallings og hustrus navne og årstallet 1710

610

ÅRHUS DOMKIRKE,

INVENTAR

var graveret. På epitafiet kan læses, at M. M. Malling havde testamenteret to
gårdes avlinger på byens mark, hvoraf renten skulle anvendes bl.a. til renholdelse af armen og til vokslys til samme, der årligt skulle antændes allehelgensdags morgen og »continuere så længe som andre lys i kirken til rette
tider« 4 4 5 . E f t e r en tid at have været placeret på hovedskibets 3. pille fra øst 4 4 6
er den nu efter sidste restaurering opsat i koret på nordøstre korpille.
2a) En kopi af ovennævnte lysearm, udført af »I. P. Lund, Aarhus« (stempel
på underside af fastgørelsesleddet i væggen) er anbragt på sydøstre korpille.
3) (Fig. 371), fra 1600-tallets slutning, af drevet og punslet messing, nu med
tre lys. Den opadsvungne arm holdes af en lille hånd, i massivt messing, der
udgår fra en ottesidet vægplade, hvis profilled smykkes af perlestav, spiralsnoninger, bukler og ciseleret bølgeranke. Armen, der har sildebensagtigt mønster og tværled med perlestave, har spinkle oprulningsender både forneden og
til hver side for hovedarmen, som bukkehorn. De to sidste er oprindelig antagelig blot p r y d a r m e flankerende hovedarmen, der over et dobbelt ringled
har båret armens eneste lys 4 4 7 . Denne er nu forsynet med tre ens, cylinderformede piber med små, flade lysekraver anbragt oven på armene. På den nedre
oprulningsendes yderside lindes en lille øsken til et forsvundet gravskjold.
Sekundært anbragt på t å r n r u m m e t s østvæg over døren 4 4 8 .
Lysearmen er måske identisk med den, som ifølge inventariet for 1735 var
anbragt »ved biskop Bräems begravelse 20 «, der indrettedes 1702 i landemodesalen med indgang fra t å r n r u m m e t . Arkivalierne vedrørende Bräem nævner
imidlertid ingen lysearm. 1786 omtales armen ved den vestre kirkedør 3 .
F r a 1887 stammer i alt 23 lysearme af messing, hver til tre lys, udført efter en
ældre model med en blomst i det indre slyng (jfr. p. 601). Foran tværarmen et
skjold med graveret cirkelfelt om årstallet og et anker (sml. fig. 89 og 109).
Lyseskjolde (fig. 390), fra o. 1640, to ens, ca. 50 cm høje vægplader af træ beregnet
til at bære en lysearm, skænket af »Iørgen Tomesøn«. Pladen har bruskværksramme, foroven afsluttet af to hermeengle, der flankerer et ophøjet cirkelfelt, hvorfra lysearmen er udgået, antagelig holdt af en hånd (jfr. lysearm og-skjold fra
1655 i Ribe domkirke) 4 4 9 . Herunder findes på det ene eksemplar en rektangulær
plade med giverens navn skåret med skråtstillede reliefversaler; nederst et
initialbomærke i relief. Grønmalet på kridtgrund. Begge skjolde opbevares
på nedre galleri i nordre korsarm hvor det bedst bevarede blev ophængt i niche
på vestvæggen ved domkirkemuseets indretning.
†Lysearme og lyseskjolde. 1) 1656 skænkede kapitelsfoged Hieronimus Gulden (el. Gylden) en †lysearm til koret i anledning af hustruens gravsætning
under t å r n e t ; samtidig forpligtede han sig til at holde den vedlige med lys 2 0 .
F r a 1664 foreligger imidlertid en »håndskrift« fra ovennævnte, nu kaldet »forrige
ridefoged«, på 25 sl. dl. til lysearmen ved den vestre dør at holde 2 8 2 . Det er der-
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for muligt, at han har ombestemt sig med hensyn til placeringen, der herefter synes
mere rimelig, nær hustruens begravelsessted (jævnfør afsnit om gravminder).
2) 1666 omtales to †lysearme, hver til to lys, anbragt henholdsvis øverst,
dvs. østligst, i søndre og nordre [sideskibs]gang. Til deres vedligeholdelse med
lys testamenteredes 2 8 2 dette år 10 sl. dl. af borgmester H a n s Jostsen (†1652)
og hustru, Karen Clausdatter († 1665), jfr. lysekrone nr. 3. Lysearmene synes
dog snarere skænket af H a n s Jostsens svigerinde, E v a Clausdatter, der ifølge
et brev af 31. okt. 1701 3 havde givet 50 sl. dl. til lysearmene. 1680 kaldtes de
»Evæ arm lius« og 1683 »sal. E v a Clausdatters lysearme« 20 . Familien fortsatte
vedligeholdelsen, både svigersønnen, r å d m a n d Jørgen Juel, 1668 450 og datteren
Anne Hansdatter, sal. Jens Wegerslevs 1700. F a n d t e s endnu 1786 3 .
3) Skænket af apoteker Jacob Gesius 4 5 1 († 1711), antagelig i forbindelse med
indretningen o. 1694 (gitter) af hans begravelseskapel vestligst i nordre sideskib
(gravkort 1745, fig. 150). Hertel 4 5 2 beskriver den 1810 som en stor lysearm til
tre lys, anbragt lige over for begravelsen 4 5 3 . Da giveren imidlertid ikke havde
forsynet den tilstrækkeligt med lysepenge, således at den allerede o. 1730 421
ikke længere vedligeholdtes med lys, blev den fjernet 4 5 4 , uden at man dog tilmurede de dybe huller i pillen. Bevaret endnu 1810 var d e r i m o d — s o m kirkens
eneste — det store, buklede †vægskjold af messing, hvis funktion var at sprede
de heri indfangede lysstråler.
Tre †lyseplader af messing købtes 1696 til de tre †skriftestole i koret, til
brug om vinteren. 1806/07 var der kun to tilbage 2 0 , der 1840 omtales som
ubrugelige 5 .
†Lysesakse. Til brug ved alterlysene blev 1761 anvendt en stor lysesaks, der
muligvis er identisk med den 1786 nævnte, af messing 3 . En sådan forfærdigedes
1842 af gørtler I. Fugl 2 1 . Til de tre †messinglyseplader ved skriftestolene
nøjedes man 1736 med tre mindre sakse af jern 5 . 1827 opbevaredes de alle
i [kor]skabet nord for altret 2 1 .
En † i n d s k r i f t under en †lysearm »neden« i kirken, dvs. vestligt i midtgangen,
er optegnet 1666 2 5 1 :
»Mensch gedenck an deine Noth, heut lebst, morgen todt,
Itz hast du Freud, bald Sorg und Leit: Glück und Unglück dir bereit.
Du lebst dahin, weist nicht wielang; musst sterben, weist nicht wan.
Drumb musst sein zu jeder Zeit zu leben und sterben wol bereit.
Dein Hoffnung setz zu Gott allein: so wirst du fro und selig sein«.

Kirkeskib (fig. 374), orlogsskibet »Eenighed«, foræret 1720 til pinsefesten af
ti borgere og to unge karle, bygget »i D y n k a r k e n 4 5 5 af en Mester«, der som model
har h a f t et orlogsskib, »som der blef bygt og var berømt for (som) en Mester
Seyler« 421 .
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F i g . 374. K i r k e s k i b s k æ n k e t 1720 af ti b o r g e r e og to u n g e k a r l e . I n o r d r e k o r o m g a n g (p. 611).
Votive ship donated 1720 by ten burghers and two young men. In north ambulatory.

Skibet er 265 cm langt, 65 cm bredt og 352 cm højt til toppen af stormasten;
det har batteri og dæksbatteri med i alt 72 kanoner 4 5 6 . En havfrue tjener som
gallionsfigur, og et anker er ophængt under bovsprydet. F i n t skåret agterspejl
med vinduer og ovalt navnefelt samt øverst en reliefskæring, et kronet skjold
holdt af to basunbærende engle i bladværk. På hjørnerne to lanterner 4 5 7 .
Sortmalet, med grøn køl og hvide kanondæk. Agterspejlet og galionsfiguren
i hvidt og guld. På agterspejlet forgyldt skriveskrift: »1720« og »Repareret og
I-stand Sat af Schiper Lauget I Aarhuus 1816«. Sammesteds stod oprindelig
givernes navne 4 5 8 : »Agter p å : J o h a n Hanssen Buxlund, Søren Christensen
Samsing. På kølen: Søren R. Pave, Hans Engelbretsen, Søren I. Broge, Sønik
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Hansen Buxlund, Las N. Vissing, Broder Poulsen, Anders Andersen, Søren
Knudsen, Anders Laursen, Peder N. Fynboe Ao. 1720« 459 .
Til skibet er k n y t t e t et sagn, der refereres af Hertel 4 6 0 . Ifølge dette skulle
skibet være en model, bestilt af den russiske czar Peter, der ville anvende den
som mønster ved genopbygningen af den russiske flåde. Det franske skib, der
skulle føre modellen fra Toulon til S. Petersborg, forliste imidlertid ved Skagen,
hvor der holdtes auktion over den kostbare ladning 1720. Her skulle de ovennævnte have købt modellen. At sagnet ikke har noget reelt grundlag viser både
auktionsprotokollernes tavshed om sagen 4 6 1 , ligesåvel som den tidsmæssigt
nærstående kildes klare oplysning om sagens rette sammenhæng, citeret i indledningen, samt modellens hele udformning 4 6 2 .
Skibet er repareret flere gange, første gang 1780 efter en indsamling blandt
skipperlavets medlemmer. Ifølge Hertel 4 6 0 fik skibet ny takkelage m.m., og
»marinerne og matroserne« støbtes i bly; de første maledes »i den Mondur«,
som på den tid blev båret af 1. jyske infanteriregiment garnisoneret i Århus.
Neden under den øverste k a h y t læstes med forgyldte bogstaver: »at dette fuldt
armerede Krigs Linieskib er, paa Skipperlaugets Bekostning, repareret i Aaret
1780«. Det flyttedes herefter fra sin oprindelige plads nær syddøren i søndre
korsarm til midt i domkirkens korsgang, »hvilket skete under kanoners løsning
og musik fra domkirkens tårn« 4 6 3 . 1802 464 ophængtes det atter på oprindelig
plads, for 1816 i forbindelse med en reparation at vende tilbage til korsskæringsfaget. E f t e r istandsættelser 1821, 1827, 1834, 1840, 1842 og 1859 463 underkastedes det en gennemgribende restaurering o. 1870 af skibsbygger Offenberg
og maler Lyders 4 6 5 , hvorefter det ophængtes på nuværende plads i nordre
koromgang.
†Ligbårer. Domkirken har i ældre tid huset et stort antal ligbårer, idet hvert
lav med tilhørende ligfærdslav foretrak at have sin egen båre. 1688 5 sattes de
ved den nordre kirkedør, og 1730 161 v a r nogle placeret »ved den nordre side af
kirken«. Hovedparten har nok været anbragt i koromgangen og materialhuset,
hvor deres plads v a r 1778 20 og 1810 466 . Herfra flyttedes en del 1778, muligvis
for at blive solgt ved auktionen 18. sept. 1788 20 , hvor i alt 19 stk. gamle ligbårer
solgtes. Da regnskabet fører dem til indtægt, har de antagelig været domkirkens ejendom, men er gået af brug dels af ælde, dels måske fordi de er blevet
afløst af de af lavene ejede bårer. Herpå tyder også det forhold, at domkirken
1810 blot ejede tre meget simple, sortmalede bårer til de fattiges tjeneste ved
begravelser, stående i våbenhuset og i korsgangen.
Hertel opregner 1810 12 ligbårer (samt de tre ovennævnte fattigbårer), der
henstod i koromgangen, uanvendte i mere end et halvt århundrede, fordi de
var »alt for tunge og ubrugbare for de nu værende mindre stærke, eller føre
Mandfolk«. De 10 af bårerne var hver otte alen lange og 1½ alen brede, prydet
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med smukt snitværk, figurer, engle osv., net malede eller lakerede og forgyldte.
På den ene ende v a r lavets eller selskabets a t t r i b u t t e r anbragt eller Århus'
våben, på den anden indskriften med latinske, forgyldte bogstaver (o: versaler). Enkelte bar bibelske sentenser. Nogle af de svære ligbårer tilhørende
købmands- eller skipperlavet var 40—60 år tidligere netop på grund af deres
tyngde blevet afløst af ligvogne.
For tiden omkring 1810 466 kan følgende oplyses vedrørende ligbårernes
anskaffelsesår og tilhørsforhold:
1—3) 1716, bekostet af skipperlavet. I lavsvedtægten for 1738 benævnes de
»den store, den mellemste og den mindste båre«. 1694 havde Jens maler ferniseret og malet bårerne, der fire år før blot var blevet t r a k t e r e t med sværte og
fernis 4 6 7 .
4) 1721, bekostet af skrædderlavet i domsognet.
5) 1724, bekostet af buntmager- og handskemagerlavet. — En ældre båre
tilhørende ovennævntes liglav var 1717 forsætligt blevet ødelagt af lavets medlemmer, da de ikke ville have den anvendt til bortbæring af et ikke-medlem 4 6 8 .
6) 1730, bekostet af snedkerlavets ligfærdsbrødre. Den var udført »med
Zirat« af Hans Gregorisøn billedhugger og malet og stafferet af Poul maler 4 6 9 .
7) 1734, bekostet af smedelavet.
8—9) 1738 og 1739, bekostet af Studsgadelavet 4 7 0 .
10) 1741 26. juni, bekostet af skomagerlavet.
11) 1761, påny bekostet af »det samtlige Brobergs Liigfærds Laug« 471 .
12) 1790, påny bekostet af hele »Kjøbmands-Compagniet«.
† S p a d e til brug ved jordpåkastelse, skænket kort for 1744 4 7 2 af stiftsprovst
og sognepræst ved domkirken Fr. Nannestad (jfr. †alterdug p. 487), rimeligvis
til minde om hustruen, Martha Elisabeth Wissing † 1734. Den v a r af ibenholt
med sølvbeslag og påskruede »zirater«, hvoriblandt et englehoved, og med
ægteparrets navne indgraveret 4 7 3 . Sølvet vejede i alt 25 lod 2½ qt. 1762 og
1770 3 reparerede guldsmed Joh. Zønnichsen Buxlund, Århus (Bøje p. 195)
sølvenglen og omgjorde en ring. 1843 var »englen løs« og gemt hos alterdegnen,
hvorefter den to år senere repareredes af guldsmed Ebbe Olaus Lüster 2 1 (Bøje
p. 199); 1871 opbevarede provsten den påny løsnede engel 71 . Selve spaden,
der 1858 af drejermester H. C. Petersen blev forsynet med et nyt, sortpoleret
skaft 2 1 , havde 1861 sin plads i nordre korskab 1 7 .
†Gravsøger. I regnskabet for 1647/48 og i inventarierne 1683 20 og 1786 3
nævnes til graverens brug en jernsøger at søge gravene med.
Urskive474 (fig. 375), sengotisk, rimeligvis skænket af biskop Ove Bille
(1520—36) og antagelig hørende til det †sejerværk (p. 619f.), der ødelagdes ved
branden 1642 496 .
Den kvadratiske skive, hvis enkelte sider måler 215 cm, er samlet af ni ege-
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Fig. 375. Urskive, formodentlig skænket af biskop Ove Bille (1520—36). Efter restaureringen 1908
(p. 614). — Clock face, probably donated by Bishop Ove Bille

(1520-

36). After the restoration in

1908.

brædder i en oprindelig, ni cm bred profilramme (fig. 378). Alle skivens tal og
ornamenter er i relief, skåret i plankerne. Talrækken omfatter cifrene i—xii,
med minuskier, anvendt to gange. Mod midten er der inden for talrækken 24
halvcirkelindsnit udfyldt med bladornamenter. I hjørnefelterne ses de fire
evangelistsymboler med skriftbånd, desuden blade og vinranker; forneden to
våbenskjolde. I skivens centrum er fæstnet en timeviser fra 1908, hvorpå et
solansigt med stråler, udført efter forbillede af en hvælvslutsten fra Laxmandssalen i Helsingør Karmeliterkloster 4 7 5 . Lidt under midthullet, til hver
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side, ses to huller, som måske har t j e n t til transmission for kvarter- og timeslagene i kirken 4 7 6 .
1908 restaureredes urskiven af Eigil Rothe 4 7 7 . E f t e r f u n d n e spor suppleredes
den daværende talrække, der kun omfattede den enkelte cifferrække i—xii,
idet hvertandet ciffer var bortskåret og de øvrige delvis ændret. Samtidig
foretoges en nymaling på grundlag af den oprindelige staffering, der afdækkedes
under fire nyere lag.
Urskivens oprindelige bemaling på kridtgrund bestod af mønje i midtfeltet,
med hvidgule stråler, der rakte helt ud til talrækken. Cirkelindsnittenes planteornamenter stod med sølv på sort bund, tallene forgyldte på blå bund. De sorte
hjørnefelter havde forgyldte evangelistfigurer med rødt- eller grøntlazerende
vinger og med hvide skriftbånd, hvorpå sortmalede versaler (dog ikke på
kridtgrund): øverst »s mathevs« og »s iohanne[s]«, nederst »s marcvs« og »s lvcas«. Vindrueklaserne havde sølv med grøn lazur. Våbnerne forneden for Bille
og Gyldenstjerne, biskop Ove Billes fædrene og mødrene våben, havde de rette
heraldiske farver, men ikke på kridtgrund, hvorfor det formentlig blot drejer
sig om en tidlig genopmaling, efter at de oprindelige farver var skallet af.
Ved de følgende stafferinger nøjedes man i hovedsagen med en ændring af
midtskiven, der først blev zinnoberrød med sorte stråler, dernæst rødbrun med
hvidgule, sort- eller mønjekonturerede stråler, der skiftevis v a r lige og nåede
ud til talrækken eller v a r flammende (fig. 376). Den sidstnævnte staffering er
antagelig samhørende med den fornævnte ændring af talrækken, hvorved der
også kun blev brug for det halve antal stråler helt ud til tallene. Ændringen
s t a m m e r rimeligvis fra 1717, da der akkorderedes med Poul Jocumsen maler
om at anstryge solskiven og forgylde tallene, alt på Christen Skaarups bekostning 2 0 . Ifølge Schive II sattes under skiven følgende vers:

"Den Gylden Klædning Jeg har paa
Lood Skaarup mig forære,
Derfor hans nafn hos mig skal staa,
Og Gud hans løn vil være.
Ao. 1717".

»Med Skaarups vilje« 478 nedtoges skiven 1726, blev kort efter genopsat, for
dog 1730 i sin funktion at afløses af det ur, der anbragtes over orglet (jfr.p.590).
Indtil da har urskiven rimeligvis stået i forbindelse med de skiftende (†)tårnure (p. 620) og har sammen med dem slået time- og kvarterslag 4 7 9 på små
†klokker inde i kirken.
Urskivens oprindelige plads 4 8 0 på kirkens vestvæg bag orglet er nu markeret ved en sortmalet konturlinie (jfr. fig. 350).
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Fig. 376. Urskive, formodentlig skænket af biskop Ove Bille (1520—36). Fot. for restaureringen
1908

(p.

616).

— Clock face,

probably donated by Bishop Ove
the restoration in 1908.

Bille

(1520—36).

Photographed before

Den sengotiske urskive, hvortil der her i landet nu kun findes en parallel i
Roskilde domkirke 4 8 1 , uret med de kendte mekaniske figurer Per Døver og
Kirsten Kimers, er skænket på et tidspunkt, da det v a r almindeligt at ophænge
slige kunstfærdige ure både her og i Europa, hvor man kan finde liere tilsvarende eksempler. Som det i flere henseender nærmeststående må nævnes uret
i Lunds domkirke fra 1400-årene 482 .

TÅ R N U R E *

Tårnure. 1) Installeret 1958, fabrikat Siemens, elektrisk pendulreguleret
hovedur (i præsteværelset), styrer tre Murværker, som driver viserne på tårnets
udvendige skiver og i forbindelse hermed på orgeluret, på den senmiddelalderlige skive over døren til landemodesalen og på et lille ur på prædikestolen til
brug for præsten. Hoveduret styrer endvidere kvarter- og timeslagsmaskinerne
samt de elektriske klokkeringningsmotorer 4 8 3 .
2) Opstillet 1907, udført af Bertram Larsen, København, bekostet af Hans
Broge. Ude af brug. Værket 4 8 4 , signeret Bertram Larsen, København, Anno
1907, står i tårnets andet stokværk, monumentalt arrangeret med gangværket i
midten på et podium og med kvarter- og timeslagværket på gulvet på hver side
af trappen til podiet. De tre værker er opbygget på ensartede støbejernsrammer, 1 , 4 6 x 0 , 7 3 m. Gangværket reguleres af en Denisongang og et ca.
2,50 m langt pendul med træstang. Slagværkernes hammerløftearme hæves
af kamskiver, også efter Denisons mønster. En lang transmission fører fra
værket op til skiverne øverst på tårnet, og 1928 f o r b a n d t Bertram Larsen
værket med orgelurskivens visere 4 8 5 (jfr. p. 590); disse havde siden 1908
været drevet af et særligt lille urværk 7 1 , hvortil der efter orglets ombygning i
disse år ikke længere v a r plads. Dette værk drev 1929—58 viseren på den senmiddelalderlige skive i søndre sideskib (p. 615). Visertransmissionen såvel til
tårnurskiverne som til orgeluret er stadig i brug, drevet af det ovenomtalte
elektriske biurværk, der står på podiet lige bag gangværket. Om de eksisterende
urskiver jfr. p. 327.
3) (Fig. 377), udført 1801 af Jens Christensen Sahl for 700 rdl. 4 8 6 . Ude af
brug. Henstår i r u m m e t under klokkestokværket. Hjørnestiverne i det svære
med kiler og skruer samlede smedejernsstel afsluttes øverst med spydodlignende pyntespir, forneden med uadbøjede ben med ombøjet tå. I stellets
stangjern ses stempler af tre forskellige slags (fig. 391—392), og på øvre r a m m e
er indridset »1801«.
Det 4-døgns hagegangsværk har kvarter- og timeslagværk anbragt et på
hver side og parallelt med gangværket i midten. Jernpendulet med messingbeklædt linse måler ca. 3 m. Valser af træ. Overalt er anvendt stokkedrev und* Afsnittet om tårnure og urskiver skyldes Hans Stiesdal.
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F i g . 377. T å r n u r , u d f ø r t 1801 af J e n s C h r i s t e n s e n S a h l , nu u d e af b r u g (p. 618). — Tower clock, made
1801 by Jens Christensen Sahl, no longer working.

tagen i de senere tilføjede extraudvekslinger på optrækkene. Uret har kronværk
til tre timevisere, idet der samtidig med dets anskaffelse opsattes skiver også
mod syd og nord. Lodderne gik gennem gulvet i urkammeret, gennem et hul
i øverste hvælving 5 6 5 . Transmissioner til viserne på de tre skiver, tre forskellige »stive« visere (se nedenfor), samt urhamre m.v. opbevares i samme rum,
fastnaglet til væggen.
1813—14 betaltes snedkeren for et skab, der indeslutter »Permandeklen« 20 ,
og 1817 indrettede urmager Wendelboe uret til at slå på tolvklokken (jfr. p.
626) 487 . 1863 udarbejdede S. Frich et forslag til en hovedreparation 6 , men det
synes ikke at være blevet udført. Dog betaltes i 1865 til smed H. P. Jensen
78 rdl. for en reparation 4 8 8 . Planer om en større istandsættelse ved Bertram
Larsen i forbindelse med Walthers restaurering af kirken blev opgivet 1878 71 .
†Tårnurværker. Det ældste vidnesbyrd om et ur i kirken er skiven over
døren til Landemodesalen (p. 614), oprindelig anbragt indvendig på skibets
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vestgavl, hvor en malet stribe nu angiver dens kontur. Det vides ikke, om der
allerede før denne skives opsætning v a r urværk i tårnet, lige så lidt som m a n ved,
om det var det værk, der ødelagdes ved tårnets brand 1642. Det synes at have
stået lige under klokkestokværket 4 8 9 . E f t e r tårnbranden opsattes et ur med
døgnværk og kvarter- og timeslagværk. Det stod vist ligesom det ødelagte
værk lige under klokkestokværket og havde udvendig skive på tårnets vestside
lige under glamhullet; det var endvidere sat i forbindelse med skiven inde i
kirken. Tiden angaves også ved slag på de nystøbte klokker i tårnet (p. 628)
og på mindre klokker inde i kirken (se nedenfor).
Med mange reparationer fungerede dette værk til 1801. Allerede 1645—46
m å t t e kvarter-slagværket ordnes 2 0 . Af de følgende års reparationer kan nævnes
1649—50 ved Søren Smed 4 9 0 , 1653 ved Rasmus Blokdrejer (en lodtrisse) og
samme år en større istandsættelse (bl.a. »Blylodder til Falderne«) og en mindre
ved Michel Sejermager 1652—53 »for Snickerne til Værket at støbe på ny og
nye maarner at gøre derudi«. Samtidig omtales bly til »it lade« til gangværket.
1664—65 reparation i forbindelse med at det store lod var faldet ned. 1682—83
fik sejermageren Ottke Oufsøn 9 dlr. for »1 Urohjul, 1 ny urostang dertil« m.m.
1678—79 omtales en reparation ved klejnsmed Thomas Justesøn, »hvor hjulet
var brækket og forhuulet« 20 . 1699 istandsættelse ved urmager Laurits Madsen 4 9 1
og 1704 ved Ofue Anderssøn. 1717 kontraheres der med urmager Lauritz
Madtzen Vendelboe, Århus, om en reparation omfattende »nye perpendikler,
hjul og andet som m å t t e mangle«, justering af slagværk m.m., samt pligt til
vederlagsfrit tilsyn med uret de følgende fire år. Bag disse oplysninger gemmer
sig sikkert afgørende ombygning af værket fra regulering med uro til pendul.
Samme år modtog da også snedker Jens Rasmussen betaling for et »Faaderal«
om pendulet, og ved den lejlighed nævnes de små †urklokker inde i kirken 3 .
I forbindelse med forskellige arbejder ved uret nævnes 1741 urmageren
Jacob Darmstædter 1 6 1 , 1746 Gotfried Priel 3 , 1771 Andreas Weng 2 0 og 1773
Johannes Jensen Windelboe, som 1776 forsyner gangværket med »dobbelt
Gang« 3 . Det gamle ur v a r åbenbart opslidt med det 18. århundrede, og værket
blev overladt Jens Christensen Sahl, der 1801 leverede dets afløser.
Urskiver. Om de nuværende urskiver på t å r n e t se p. 327. De tre gamle,
stive urvisere, der opbevares sammen med Christensen Sahl-uret, stammer fra
de urskiver, der blev nedtaget for de nuværende opsattes, deres alder kan dog
ikke nøjere fastslås. De måler henholdsvis 1,74, 1,87 og 2,09 m og er af smedejern, to af dem med forgyldt kobberbeklædning. De to kortere er af konventionel form med spydod og månesegl som kontravægt, den længste, der sad på
tårnets sydside, har stor centrumsplade og »omvendt« månesegl. H v o r n å r der
først kom urskive på tårnet, vides ikke. Det behøver ikke nødvendigvis at
være samtidig med anskaffelsen af det første urværk. Det er dog sandsynligt,
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at t å r n e t allerede før branden 1642 havde urskive. 1647—48 er en urskive tidligst omtalt (p. 294). Den sad på vestfaçaden lige under det store glamhul, hvor
den og dens efterfølgere var anbragt indtil de nuværende opsattes 1905—06.
Den omtales ved flere lejligheder som værende af træfjæle, malet, forgyldt og
ferniseret, sikkert allerede da kvadratisk. En drejet og forgyldt kobberbeklædt
kugle opsattes 1687 over urskiven 2 0 . 1695 forekom en stor reparation, måske
en fornyelse 4 9 2 . 1740 fornyedes den i al fald, nu beklædt med kobber, den maledes og forgyldtes med ægte guld, og Jacob Darmstædter ordnede viseren 4 9 3 ,
der dog 1757 m å t t e opforgyldes 3 . — Samtidig med anskaffelsen 1801 af det nye
urværk opsattes også urskiver på tårnets nord- og sydside, jfr. p. 314.
Alle tre skiver og visere nedtoges i 1877 for reparation, forgyldning og nymaling. Det konstateredes, at de i det runde midterfelt har h a f t malet en
forgyldt sol med stråler 4 9 4 .

Fig. 378. Profil af rammen omkring den sengotiske
urskive, jfr. fig. 375—376, målt af Eigil Rothe 1906.
1 :2 (p. 6 1 5 ) . — Moulding of frame round the late Gothic
clock face, cf. figs. 375—376, examined by Eigil Rothe
1906. 1:2.

D a n m a r k s Kirker, Å r h u s a m t I I

40

622

ÅRHUS DOMKIRKE,

INVENTAR

T ø n n i e s 1907

F i g . 379. K l o k k e n r . 2, s t ø b t 1493, o p h æ n g t i g a m m e l k l o k k e b o m ; nu u d e at b r u g (p. 624). — Bell
no. 2, cast 1403, hung on old bell-beam, no longer used.

KLO KKER

Allerede i biskop Peder Vognsens gavebrev af 14. november 1203 495 omtales
overdragelsen af gods, hvis afkastning skulle betale for indkøb af »lys, røgelse
og nødvendighedsartikler til klokkerne« (jfr. p. 64). Disse er dog forlængst forsvundne. Derimod er en lille klokke fra o. 1300 (nr. 1) bevaret, den eneste
middelalderlige fra selve domkirken. To andre (nr. 2 og 3) er overført fra
andre kirker, den første i ny tid, den anden allerede 1685.
Ved tårnbranden 24. m a j 1642 gik næsten alle kirkens klokker til grunde 4 9 6
(jfr. p. 293 og 366, note 85). R h u m a n n skildrer 1666 begivenheden således:
»da ere alle de gamble store herlige klocker smeltede, dog bleff den mindste alf
dem beholden och reddet« (nr. †l). Til erstatning støbtes klokkerne nr. †2
(1642), †3 (1646) og †4 (1651), der alle senere er omstøbt, oftest fordi de var
revnet ved klokkeringning i forbindelse med kongelige dødsfald og begravelser.
1906 besluttede man at foretage en ophængning af kirkens samling af revnede og uanvendelige klokker, der indtil da havde ligget i klokkerummet. De
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Fig. 380—381. Klokker. 380. Nr. 1, fra o. 1300, med oprindelig krone, stobt af Morten (p. 623). 381.
N r . 3, s t o b t 1505 af P e r D i d r i k s ø n ( ? ) (p. 624). — Bells. No. 1, from about 1300, with original crown,
cast by Morten. No. 3, cast 1505 by Per Didriksøn(?)

Smithske jernstøberier i Ålborg 4 9 7 sørgede for ophængningen i tårnets glamhuller 4 9 8 .
1952 foretog August Nielsen Roslev en nyophængning af alle domkirkens
klokker. 1957 indrettedes de tre store klokker til elektrisk ringning 4 9 9 .
1) (Fig. 380), fra o. 1300, stobt af Morten 5 0 0 . Indskriften, i relief, med gotiske
majuskler, står mellem flade randlister på halsen: »Martinvs:me fecit:« (»Morten
gjorde mig«). Over slagringen fire rundstave. 60 cm i tvm. 5 0 1 . Ny krone fra
1907 502 . Rester af den oprindelige krone ses på det gengivne fotografi fra 1907.
Foruden de to bevarede hanke ses her spor efter to andre af de oprindelig seks
hanke. På midtbuens øvre side anes desuden støbetappen og til siden herfor den
ene, delvis afslebne vindpibe, hvorigennem de i formen dannede luftarter
kunne slippe ud 5 0 3 .
I R h u m a n n - h å n d s k r i f t e t fra 1666 15 opfattes den som den ældste klokke på
stedet og omtales som den største af de to små klokker i S. Clemens' tårn.
40
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Ifølge samme hang den oprindelig »i den østre ende på kirken«; man »ringede
fem med den om morgenen og ellers når et af skolebørnene skulle begraves
samt når lector theologiæ læste« (jfr. p. 287) 504 . 1642 flyttedes »læseklokken«
»fra gavlen i kirken og op i tårnet« 5 0 5 , hvor den skulle erstatte de klokker, der
var ødelagt ved branden 1612 (jfr. nedenfor). Nu ude af brug, i søndre glamhul
i vesttårnets vestmur.
2) (Fig. 379), 1493. Om halsen reliefminuskler mellem dobbelte, flade randlinier: »asancta maria nno domini mcecc lxxxxiii« (»hellige Maria, i Herrens år
1493«). Indskriften er både ubehjælpsom og fejlfuld, således hører begyndelsesbogstavet a foran »sancta« til ordet »nno« ( = anno), og det andet c i årstallet er
formet som et e. Som skilletegn er anvendt et georgskors, mellem »maria« og
»nno« dog muligvis et sigil. Indskriften afsluttes med et lille relief af en plov
hvorefter et 1(?) og en lodret stav. På klokkelegemet et bomærke, rimeligvis
støberens. Over slagringen tre kraftige rundstave. Kronens seks hanke er riflede.
74 cm i t v m . 5 0 6 (Uldall p. 97f. med afbildninger af bomærke og plov) 5 0 0 .
Klokken s t a m m e r fra Dronninglund kirke, Hjørring amt, men da den var
revnet, solgtes den 1907 til Århus domkirke for at ophænges »til pryd«. Nu i
vesttårnet mod vest, i sydligste glamhul.
3) (Fig. 381), 1505, støbt af Per Didriksøn(?), sandsynligvis til S. Olai kirke
i Århus, senere overført til »Borgporten«, hvorfra den 1685 kom til domkirken
(jfr. nedenfor).
Indskrift med reliefminuskler mellem enkelte randlinier: »Anno domini
m dqvinto hoc opvs fecit per tidichsøn« (»i Herrens år 1505 gjorde Per Didriksøn(?) dette værk«). Midt på klokkelegemet, i kraftigt relief, biskop Niels Clausens våbenskjold. Under indskriften har klokkestøberen anbragt forskellige
figurer i ganske lavt relief, den norske helgenkonge Olav, 11,3 cm høj, kronet
og med langskaftet økse i hånden; bag ham en kortskaftet økse og en kniv
(fig. 382). Endvidere ses i samme lave relief en triskele og et bomærke, rimeligvis klokkestøberens. Over slagringen tre rundstave. 77 cm i t v m . (Uldall p. 121).
Klokken er vel, som nævnt, rimeligvis støbt til S. Olai, hvis helgenbillede
den bærer. Denne kirke, der var sammenstyrtet 1548, men genopførtes som
kapel 1637, hovedsagelig til anvendelse ved begravelser, som fortsat f a n d t
sted på kirkegården her 5 0 7 , har formodentlig m å t t e t afgive sin klokke til byens
gamle fæstningstårn med byport, kaldet »Borgporten« 508 (jfr. p. 49). 1683
mente man imidlertid, at dette tårn kun var til hindring for kørslen og farten i
byen og ikke til anden nytte, end at deri hang en klokke, »hvormed der ringedes
til bytinget og om aftenen til ni slet« (dvs. præcis). Ved kongens ophold i Århus
fik man derfor udvirket en tilladelse til nedrivning af t å r n e t 1685 509 . Da en
p å t æ n k t ophængning af klokken i byens rådhus ikke blev til noget, besluttede
man, støttet af biskoppen, at anbringe klokken i domkirkens store tårn. 5. sep-
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Fig. 382. Detalje af klokke nr. 3, stobt 1505, jfr. fig. 381, med relieffer af Olav den hellige, kniv og
o k s e (p. 624). — Detail of bell no. 3, cast

1505, c f . fig.

381,

with reliefs of Saint Olav, knife and ax.

tember 1685 blev »stormklokken« opvundet i tårnet sammen med det tømmerværk, hvori den skulle hænge. 20 favne tov til ringningen anskaffedes, og der
lavedes et aflåseligt »hus« på siden af kirkemuren »nede ved jorden«, hvori
tovet fæstnedes, således at man kunne ringe nedefra 5 1 0 . Biskoppen betingede
sig, at klokken ikke som hidtil m å t t e ringes til tinget med, men alene ringe
vægterne på og af vagt og klemtes med i tilfælde af ildsvåde 5 1 1 . I en af domkirke-beskrivelserne 5 1 2 fra 1600-tallets slutning berettes samstemmende med
disse oplysninger, at stormklokken hang »ud af det vestre lydhul«, hvilket den
gjorde endnu på Herteis tid 5 1 3 .
»Stormklokken« kalder Hertel »vægterklokken«, og med den blev folk kaldt til
arbejde. Om vinteren ringedes den kl. 5 og 21, om sommeren kl. 4 og 22;
desuden klemtedes den ved ildsvåde. — Tidligere slagklokke til tårnuret. Nu
ophængt, ude af brug, i vesttårnets vestmur, sydligst i nordre glamhul.
4) (Fig. 383), omstøbt 1746 af Caspar König, Viborg, af †klokke fra 1646
(nr. †3). Otteliniet indskrift på klokkelegemet med store reliefversaler: »in
nominis divini gloriam et d clementis / arhvsiensis ornamentvm hane cam-
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p a n a m d nvs/ sveno iohannis arreboe comminister primarivs / et canonicvs
capitvli arhvs cvm vxore helena io/annides fvndi evravit et benigne obtvlit
<1645> / anno mdcexlvi itervm fvsa est hæe campana svmptibvs / ipsivs templi
postqvam / mvltorvm annorvm vsv trita et fragilis facta erat« 5 1 4 . (»Til ære for
det guddommelige navn og til pryd for den guddommelige Clemens i Århus,
lod hr. Svend Hansen Arreboe, øverste kapellan og kannik ved kapitlet i Århus,
sammen med sin hustru Helle Jensdatter, denne klokke støbe og skænkede den
velvilligen <1645>. I året 1746 blev denne klokke anden gang støbt på selve
kirkens bekostning, efter at den ved mange års brug var blevet slidt og skrøbelig«). Mens indskriften er stobt sammen med klokken, er årstallet »1645« blevet
(fejl)indridset senere, muligvis allerede af klokkestøberen 5 0 0 (jfr. nedenfor). —
På slagringen står mellem r u n d s t a v e : »casparvs könig dantiskanvs me fecit
wibvrgi« (»Caspar Konig fra Danzig gjorde mig i Viborg«). Herefter relief af
dobbeltlilje. På klokkelegemets modstående side, i rektangulær bladkrans,
sammenskrevne versaler »SHAB« for giveren, Svend Hansen Arreboe. Klokkehalsen prydes af en frise, der over et t o m t bånd har en bort af fyldige akantusblade og nedenunder et smalt, tunget »gardin« med småkvaster. 117 cm i t v m .
Ifølge håndskriftet Cramer I, 1752, »sprak tolvklokken« 1744, da man sædvanlig ringede tolv, hvorefter den i overensstemmelse med gavebrevet af 28.
dec. 1646 vedrørende den gamle klokke (jfr. p. 628) blev omstøbt på domkirkens bekostning. Ifølge k o n t r a k t 8 0 af 21. juni 1745 med Caspar Konig overførtes både den revnede klokkes indskrift og »et nafn udi Træch med K r a n t z
om«, dvs. monogrammet, til den nye, hvis vægt 2 0 blev 5 skippund, 14 lispund
og 4 pund 5 1 5 . Omstøbningen i Viborg kostede 162 rdl. 4 mk. og 6 sk. 5 1 6 — 1864
foretog jernstøber S. Frich en reparation på tolvklokken 5 1 7 , der fik ny aksel og
beslag. I tårnets klokkestokværk mellem nr. 6 og 7.
5) (Fig. 384), 1762, omstøbt af M. C. Troschell, København 5 1 8 , af †klokke
nr. 4. Indskrift med reliefversaler: »A(nn)o 1762. M. C. Troschell hof glockengiser in kopen hagen«. Skriftbåndet ledsages både foroven og -neden af en
perlerække samt af rocailleværk, udført efter klokkestøberens vanlige model 5 1 9 .
47 cm i t v m .
1762 korresponderedes med Caspar König i Viborg om »den gamle liden . . .
10 slets klokkes« omstøbning. Denne, domkirkens mindste 2 0 , »sønderbrækkede«
klokke, hvis værdi ansloges til 22 rdl. 4 mk., blev imidlertid omstøbt af Troschell
i København for 40 rdl. 2 mk. 4 sk. 3 I tårnets sydside, i vestligste glamhul,
ude af brug.
6) 1893 500 , »støbt hos L. Andersen Aarhuus 1893«520. Indskrift med reliefversaler, støberindskriften på slagringen, på klokkelegemet: »jeg varsler hver
morgen, jeg varsler hver kvæld, / vaag, bed og sørg for din sjæl«. Desuden lindes
et kors i relief samt klokkestøberens mærke, et skjold hvori »L.A.« under tre-
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Fig. 383. K l o k k e nr. 4, o m s t ø b t 1746 af Caspar König, Viborg (p. 625). — Bell no. 4, recast 1746 by Caspar
König,

Viborg.

kant. 117 cm i t v m . Klokken slår kvarterslag samt hver hele og halve time.
I tårnet, vestligst i klokkestolen.
7) 1893, støbt af samme som nr. 6 og med samme støberindskrift, kors
og mærke, på klokkelegemet er indskriften: »jeg sjunger hver dag om trefoldigheds gaade / jeg jubler om frelse fred og naade«. 144 cm i t v m . Klokken slår
timeslag. I tårnet, østligst i klokkestolen.
8) 1894 521 , støbt af »Frichs efterfølgere. Aarhus 1894«. Støbejernsklokke med
reliefversal-indskrift, 55 cm i t v m . Tidligere slagklokke til tårnuret. I tårnets
vestside, sydligst i nordre glamhul, ude af brug.
Tre gamle klokkeknebler, af smedejern og af forskellig form, henholdsvis 54,5,
49,5 og 43 cm lange, er ophængt i vestre vinduesniche i tårnets fjerde stokværk.
Omstøble klokker, †l) 1300(?). Indskriften lød: »Sanctum Agnetis nomen hoc
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Musicale tenebit. Anno (christi) M CCC«522 (»dette musicale (klangværk) skal
fastholde Agnes' hellige navn. I Kristi år 1300«).
Klokken er beskrevet i det ældste R h u m a n n - h å n d s k r i f t fra 1666, der om
indskriften forklarer, at klokken »er døbt og kaldet Agnes«. Den var da den
mindste af de klokker, der hang i tårnet, og den eneste, der reddedes ved tårnbranden 1642 (jfr. p. 622). Ifølge det andet Rhumann-håndskrift, der kaldte
den »de fattiges klokke«, blev den under branden kastet ud af t å r n e t »och fait
dog icke udi tu«.
Hvis indskriften, som det synes efter R h u m a n n s beskrivelse, har været med
minuskier, kan den ikke være fra 1300, men tidligst fra anden halvdel af samme
å r h u n d r e d e 5 2 3 ; det er derfor muligt, at afskriveren ikke har fået de sidste tal
med i årstallet. — Senere omstøbt 1675 (nr. †6).
†2) 1642, muligvis støbt af Jørgen Hansen, Århus 5 2 4 , af en del af malmet fra
de ved branden 1642 smeltede klokker (jfr. p. 622). Håndskriftet R h u m a n n I
fra 1666 har noteret indskriften: »Salvator mundi salva nos. Auss Ertz vnd
Hitz bin ich geflassen. Aarhuus anno d(omi)ni 1642« (»Verdens frelser, frels
os. . . .«). Den kaldes tillige »den største ny klokke«. Ifølge domkapitlets ældste
regnskabsbog 5 0 5 udvaskede og smeltede Jørgen Hansen klokkestøber, Jørgen
grydestøber kaldet, erts eller malm fra de smeltede klokker, og det er muligvis
også ham, der har foretaget selve omstøbningen. Den foregik ved latinskolen,
og klokken blev draget »på en slæbe fra den gamle skole til tårnet« (jfr. p. 106).
Klokken vejede vistnok 10 skippund. Søren Mikkelsen smed smedede knebelen
dertil og »bebandt« klokken, der blev v u n d e t op mod »glam vinduun«.
Da klokken senere revnede, omstøbtes den 1675 525 , jfr. †klokke nr. 5.
†3) 1646, støbt af Claus van Dam, København 5 2 6 . Klokken bar en latinsk
indskrift, der ved omstøbningen 1746, med enkelte ændringer, overførtes til
den nye klokke (nr. 4 med note 514). Under hovedindskriften stod: »Goss mich
Claus von Dam«. På klokkelegemet fandtes giverens (givernes?) sammenskrevne
initialer »SHAB« for Svend Hansen Arreboe (og måske tillige hustruens, Helle
Jensdatter) 1 5 . Klokkens diameter var »neden om« 2 alen, dens højde 1½ alen
½ tomme 5 2 7 . Allerede året efter støbningen m å t t e smeden forbedre knebelen,
der dog atter 1653 faldt af og ned gennem gulvet og ødelagde stangen til
tårnurviseren 2 0 .
Klokken, der i de ældste kirkeregnskaber kaldtes hr. Svends klokke 5 2 8 , 1680
»Helles klokke« 20 (dvs. enkens), var ifølge gavebrev af 28. december 1646 529
skænket af ovennævnte ægtepar og ophængt i t å r n e t den 16. oktober (jfr. †gravsten). Ifølge fundatsen skulle der ringes med klokken hver søgnedag kl. 5,
12 og om aftenen kl. 7; om søndagen til froprædiken, til højmesse og aftensang
og tillige om aftenen. Desuden på helligdage og -aftener, når der skulle ringes sammen, endvidere til mandags-, onsdags- og fredagsprædiken een gang

629

KLOKKER

1907

Fig. 384. Klokke nr. 5, omstøbt 1762 af M. C. Troschell, København; nu ude af brug (p. 626). — Bell
no.

5, recast 1762 by M. C.

Troschell, Copenhagen; no longer in use.

samt til bedestund om lørdagen. Dersom man ville have ringet klokken »for
lig«, skulle man betale 1 rdl.; alle gejstlige i Århus med familie samt rektor og
øvrige lærere ved latinskolen skulle dog have fri klokkeringning. Vedrørende
adelens kimen ved begravelser og bryllupper m å t t e kapitlet bestemme. Klokken
m å t t e aldrig bruges som slåklokke, men alene til ringeklokke. — Omstøbt
1746 (nr. 4).
†4) 1651, af Claus van Dam, København 5 3 0 . Ifølge håndskriftet R h u m a n n I
fra 1666 lød indskriften: »Regnante friderico tertio, sumptibus templi clementini,
qvod aarhusii est, hafniæ me fudit claus von dam. Anno 1651« (»da Frederik III
regerede, støbte C. v. D. mig i København, på bekostning af Clemens-kirken,
som er i Århus, i året 1651«). Håndskriftet Schive II aftegner den udsmykning, der antagelig har været på klokkelegemet, dels et anker, dels Frederik
III.s monogram i usymmetrisk skjold flankeret af to »Salvie blade heel naturlig
efterstøbt«. Klokkens diameter »neden om« var 1½ alen 2 tommer, højden
5 kvarter og 1 tomme.
Ifølge kirkeregnskaberne for 1651 20 sørgede kirkeværgen, sognepræst Chri-
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sten Friis, for støbningen af »den nye kvarterklokke« 5 3 1 i København. Claus van
Dam, »Kgl. majestæts klokkestøber i København« fik 476 dl. 3 mk. for klokken,
der transporteredes til Århus ad søvejen; skibsfolkene »vandt klokken op i tårnet og siden op i klokkeværket«, dvs. klokkestolen, der delvis fornyedes ved
denne lejlighed (jfr. p. 633). — Klokken omstøbtes 1762 (nr. 5).
†5) 1675, omstøbt af Rudolf Melchior 532 , Ålborg, af †klokke nr. 2. Indskrift 5 3 3
om halsen: »Anno deperditi et turbulenti seculi supra millesimum sex[c]entesimo septuagesimo qvinto, fusum est arhusii æs hoc campanum deo et divinis
ecclesiæ cathedralis arhusi[a]næ usibus, sacratum, tutore templi clementini d.
erico gravio districtus arhusiani episcopo. Rudolph Melchior me fecit.« (»I den
fortabte og urofyldte tidsalders år sekshundredefemoghalvfjerds over tusind
støbtes dette klokkemalm i Århus, helliget Gud og Århus domkirkes gudelige
brug, da dr. Erik Grave, biskop over Århus stift, var Clemens kirkes beskytter.
Rudolf Melchior gjorde mig«). På klokkelegemet: »Aera canora sonant, sacram concurrite ad ædem, / prompti carpentes jussa verenda dei, / procidat ad
faciem devotus cultor iesu, / in qvo certa salus, qvo sine nulla salus. / Lurida
sangvinei qvo martis flamma qviescat, / et tristi redeat pax reqviesq(ue) solo. /
Jubila grata deo sic cymbala læta sonabunt, / dum colimus t u t a s monte sione
domos.« (»De rungende malme lyder, il sammen til det hellige hus, rede til at
lyde Guds ærværdige bud, han synke ned for hans åsyn, den fromme dyrker af
Jesus, i hvem den visse frelse og uden hvem ingen frelse findes. For at den blodige krigsguds gustne flamme må lægge sig, og for at fred og ro må vende tilbage til den bedrøvelige jord skal således de glade cymbler lyde med taknemmelig jubel til Gud, medens vi dvæler i de trygge boliger på Sions bjerg.«) Indskriften 5 3 4 , affattet i disticha, er rimeligvis f o r f a t t e t af bispen 5 3 5 .
På klokken, der i håndskriftet Schive II omtales som den største i tårnet,
var desuden Christian V.s kronede monogram med det kongelige valgsprog
som omskrift: »pietate et justitia« (»med fromhed og retfærd«) og et krucifiks
flankeret af indskriften: »gloria in excelsis« (»ære være Gud i det højeste«) —
begge mærker som også er anvendt på andre af Melchiors klokker 5 3 6 . Endelig
sås et symmetrisk skjold med et anker, symbol for håbet, hvorom stod: »fluctibus obruor — spe stabilier« (»i bølgerne går jeg til grunde, ved håbet skal jeg
befæstes«). Klokkens diameter »neden om« var 2 alen ½ kvarter, dens højde
1½ alen.
Ifølge regnskaberne for 1675 20 havde biskoppen til omstøbning af denne
klokke og nr. †6 i alt »annammet i capitelet« 235 sl. dl. og 2 mk., hvoraf klokkestøberen 537 fik de 100 dl., mens 130 dl. 2 mk. 11 sk. gik til »materien« og resten
bl.a. til en m u r m a n d , som huggede en pille ned i tårnet, antagelig midtsøjlen i
det glamhul, hvorigennem klokkerne blev t r u k k e t . Selve omstøbningen skete
8. september 1675 525 . — Klokken omstøbtes atter 1747, jfr. nr. †7.
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†6) 1675, omstøbt af Rudolf Melchior, Ålborg, af †klokke nr. 1. Ifølge håndskriftet Schive II lød indskriften: »Anno hum(anitatis) sal(vatione) m.d.c.lxxv
æramentum hoc fissuris ante vitiatum denuo fusum est tut(ore) templi Clement(ini) d(omino) Erico Gravio, diocee(!) aarh(usiensis) episc(opo). Rudolph
Melchior me fecit« (»I året 1675 efter menneskehedens frelse støbtes denne malmklokke, der tidligere var revnet, påny, af Clemens-kirkens beskytter hr. Erik
Grave, Århus stifts biskop. Rudolf Melchior gjorde mig«).
Antagelig på klokkelegemet stod: »En crotalis q v a t i u n t crepitantia plausibus
æra / ite domum domini diducto cardine vobis / p a n d u n t u r portæ; pronas date
vocibus aure[s] / præconum christo cuncti pia vota litantes / floreat ut templum
hoc cultu, pictate fideq(ue) / imperiosa[e] t u b æ donec vox summa sonabit« 5 3 8
(»Se, det skælvende malm ryster af slagenes tal. Gak til Herrens hus, når livet
er udrunden, og portene åbner sig for jer. Lån villige øren til udråbernes røster,
mens I alle formilder Kristus med fromme bønner. Gid kirken må trives i denne
kultus og ved denne tro, til den mægtige basuns sidste tone skal lyde«).
Indskriften er forfattet i hexametre, antagelig af bispen i lighed med nr.
†5. Klokkens diameter var »neden om« 3 kvarter ½ tomme, dens højde 2½
kvarter. I ovennævnte håndskrift betegnes den som den mindste af de to små
klokker (den anden bevaret, nr. 1).
Klokkestøberen foretog omstøbningen sammen med en anden †klokke, nr. 5,
og fik samtidig afregning for begge (jfr. p. 630). — Klokken omstøbtes atter
1747, nr. †8.
†7) 1747, omstøbt to gange af Jacob Rendler fra Norge, af †klokke nr. 5 5 3 9 .
Klokken, der er beskrevet i håndskriftet Cramer I m.fl., havde en lang indskrift;
»oven omkring«, antagelig om halsen, stod: »Hielp herre Jesu at denne nye
klokke / maae os alle i himmelen lokke. / Jacob Rendler hat mich gegossen /
durchs feur bin ich geflossen«. Midt på klokkelegemet stod: »For Christian ieg
sprak af sorg og glemte / at klinge vel som før, ved Friderich den 5 t e / ieg frydes
og fik klang. Nu skal ieg holde ud / med heele verdens tid. Det giv o store Gud. /
ønskes af Friderich Nannestad d. t.« [dr. theol.]. Desuden bar klokken en indskrift overført fra den omsmeltede klokke nr. †5. Den store klokkes indvendige
højde var 3 fod 3 ½ tommer, dens »diameters nederste kant« 4 fod 6 1/4 tommer 5 4 0 .
Den gamle klokke nr. †5 »sprak«, da der var ringet en måned med den efter
Christian VI.s død 6. august 1746 541 . Havnefoged Søren Stær fik klokken,
domkirkens største, ned fra t å r n e t og hen i krigsråd Langballes gård, hvor den
blev sønderslået for herefter at blive ført til latinskolens gård 5 4 2 , hvor omstøbningen f a n d t sted 3 . Stiftsprovst Nannestad holdt en tale i støbehytten, »førend
den løb i formen«, men til trods herfor lykkedes støbningen ikke, da hanken
ikke blev »fuldkommen«, og klokken m å t t e atter omstøbes. Klokkestøberens
løn var 587 rdl. 5 mrk. 8 sk. 5 4 3 , men i alt kostede den dobbelte omstøbning
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domkirken »over halv aattende Hundrede Rdr.« 5 4 1 . Klokken omstøbtes endnu
engang 1817 (jfr. †klokke nr. 9).
†8) 1747, omstøbt af Jacob Rendler fra Norge, af †klokke nr. 6. Indskriften
var ifølge Cramer I: »A(nn)o 1747. Me fecit Jacob Rendler. Soli deo gloria«
(»i året 1747 gjorde J. R. mig. Gud alene æren«). »Neden til« stod: »Gloria in
excelsis deo« (»ære være Gud i det højeste«). Endvidere var indskriften fra den
forrige klokke, nr. †6, overført hertil. Klokkens diameter var 1 fod 6½ tommer, dens højde 1 fod og 1 1/4 tommer. For omstøbningen 1849 vejede den
70 lispund og 1 pd. 2 1 . Klokken, der af Cramer kaldtes »den mindste korklokke«,
omstøbtes (og betaltes) sammen med nr. †7 5 4 4 (p. 631).
Hertel oplyser om klokkens anvendelse 5 4 5 , at den på hans tid ringedes »anden
gang« hver torsdag eftermiddag til skriftemål, såvel som fredag formiddag og
om søndagen til aftensang. F r a reformationen til 1775 havde den en speciel
funktion som læseklokke for latinskolens disciple, idet der ringedes kl. 10 om
formiddagen og kl. 5 om eftermiddagen for at markere læsetimernes ophør.
I samme tidsrum ringedes der anden gang til den daglige kortjeneste både morgen og eftermiddag, hvilket imidlertid ophørte 1775, da disciplene blev fritaget
for den daglige bøn og sang. — Omstøbt 1849 (nr. †10).
†9) 1817, omstøbt af Daniel Reimer, Randers 5 4 6 , af †klokke nr. 7. Toliniet
versalindskrift: »In festum seculare, anno mdcccxvii ob religionem a Luthero /
reformatam, habitum, hane campanam f u d i t Daniel. Reimer, randrusii« (»til
hundredårsfesten i året 1817, der blev holdt i anledning af den af Luther reformerede kirkelære, støbte Daniel Reimer fra Randers denne klokke«). På
klokkelegemet: »Sancta ut ex flammis, t o t u m moventibus orbem, / effluxit populo pura verenda fides, congesto fomiti diu cum subdere facem, / Lutheri
strenuæ haud timuere manus, / sic ego per flammas, cum fracta et rauca jacerem, / lapso ter seculo, inde sonora exi, qvæ iubilent reformati prolatura per
auras, / mente reformandos nec monitura minus.« (»Ligesom den rene, værdige
tro er blevet folket til del ud af de flammer, som bragte hele jorden i oprør, den
gang da Luthers stærke hænder ikke frygtede for at stikke faklen til det i lang
tid ophobede tønder, således er jeg, efter at et århundrede tre gange var forløbet, gået velklingende ud gennem flammer, skønt jeg lå b r u d t og hæs, for gennem luften at forkynde hvad de reformerede skal juble over og ikke mindre
for at påminde dem, hvis sind bør reformeres«). På hver side af skriftbåndet
frise af palmetter og stiliserede blade; på klokkelegemet a f t r y k af tolv forskellige store mønter eller medaljer, hvis stempler ikke kunne tydes med undtagelse af en enkelt med brystbillede af og indskrift for Christian VII 5 4 7 .
Klokken, der af Uldall 5 4 8 omtales som »højtidsklokken«, og som 1893 v a r
den største i domkirken, vejede 2647 pund, var 2 alen 2 tommer høj og havde en
nedre diameter på 2 alen 4 tommer. Den forrige klokke (nr. †7) revnede 18.
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december 1814, da der ringedes 12 med den 7 1 , hvorefter den omstøbtes af Reimer for 1545 rdl. 48 sk. 2 0 . Ved ringningen efter Frederik VII.s død 1864 sprang
knebelen, der fornyedes sammen med akslen af jernstøber S. Frich 5 4 9 . 1888 gik
et stykke af kanten 7 1 , hvorefter klokken 1893 afleveredes til fabrikant L. Andersen, Århus 5 5 0 .
†10) 1849, omstøbt af Peter Pedersen Meilstrup, Randers 5 5 1 , af †klokke nr. 8.
Ifølge F. Uldall 5 0 0 havde klokken en toliniet versalindskrift om halsen: »Til. din.
priis. herre. lad. mig. lyde. og. mange. til. dit. hus. indbyde. †††/ Støbt. i. aaret.
1849. af. P: P: Meilstrup. i. Randers. †††«. Over indskriften en frise med egeløv
og agern og på klokkelegemet et 16,5 cm h ø j t krucifiks hvorover skriftbånd med
»inri«552. Klokkens vægt var 57 lispund, 5 pd 2 1 , dens højde 1 alen 13 1/4 tommer,
dens diameter 1 alen 15 1/4 tommer.
Klokken, der 1810 var revnet 5 , kaldtes 1815 »den liden Pink« (dvs. »kimer« 553 ),
mens klokkestøberen kaldte den »kvarterklokken« 5 5 4 i sit tilbud, der lød på
350 rbd. 7 1 . Da den leverede klokke v a k t e kritik på grund af sin påståede svage
lyd, lod man to gørtlere, Larsen og Hald 2 4 , undersøge den. De f a n d t imidlertid
intet at udsætte på den og mente, at en forandring ved hammeren ville bevirke
en stærkere og tydeligere lyd. Da klokken senere revnede, kasseredes den 1893
(jfr. p. 6 2 6 f . ) .
Klokkestol til tre klokker, fra 1775—76 555 , rejst under ledelse af Anders
Westergaard fra Kalbygård 2 , i vesttårnets femte stokværk. Tømmerværket,
af eg, er på utraditionel måde formet som en firsidet pyramidestub. 1906
foretoges enkelte ændringer af klokkestolen i forbindelse med en omhængning
af klokkerne 5 5 6 (jfr. p. 622).
Den tidligere †klokkestol stammede delvis fra tiden efter branden 1642,
da †klokke nr. 2 (p. 628) ophængtes, men var omdannet og udvidet i t a k t med
anskaffelsen af nye klokker. 1645—47 omsattes den således af Rasmus Sørensen t ø m m e r m a n d ved anbringelsen af †klokke nr. 3, og 1651 20 skete der ændringer i forbindelse med »kvarterklokkens« (nr. †4) ophængning ligesom 1724 3 ,
foranlediget af reparationer af det rådne gulv 2 0 . »Stormklokken«, nr. 3, havde
en særlig anbringelse i det nordre lydhul i tårnets vestside (jfr. p. 625).

LØSFUND

I D O M K I R K E M U S E E T M. M.

1961 indrettedes underste pulpitur i nordre korsarm til »museum« for f u n d n e
sager fra domkirken. Nedenfor skal omtales de genstande i denne samling, som
ikke har k u n n e t behandles i en naturlig sammenhæng med andre bygnings- eller
inventardele. Genstandenes fundomstændigheder er som regel uoplyst.
Vedrørende bygningen: F r a g m e n t af grafit-smeltedigel, omvendt keglestubformet, 5 em høj, 3,3 cm i t v m . i bunden og 5,3 cm foroven ved brudfladen;
i bunden et støbemestermærke, i oval versalerne I K, hvor hovedstaven i k'et
fortsætter op i et 4-tal.
To fragmenter af knopruder, antagelig fra 17—1800'rne, den ene 9 x 9 cm,
blå, den anden 9 x 1 1 , grøn.
Blyplade, 11 x l 6 cm, med indridset skriveskrift: »Dene Portal er Muret af
Hansen og Østergaard 1881« (jfr. p. 323).
Vedrørende inventaret: Fragmenter af missale557 (messebog), formodentlig fra
1200-tallets slutning. Der er bevaret 13 pergamentstrimler, af hvilke de tre er
samlet til eet blad (fig. 385), de fire til et andet. Bladets fulde højde er 25,1 cm,
bredden ukendt, klummestørrelsen 19,2—17,7x10,8 cm. Teksten er skrevet
med tidlig gotisk bogskrift, minuskier, med røde initialer og overskrifter og
med romanske koralnoder 5 5 8 noteret på fire røde linier. De samlede blades
tekst stammer dels fra »preparata ad missam« (»forberedelsen til messen«), dels
fra slutningen af messebogen, »missa de angelis« (»englemessen«). Ingen af bladene synes at r u m m e lokale ejendommeligheder, men skrifttrækkene minder
så meget om Århus domkapitels brevbog 5 5 9 , at det må formodes, at missalet er
skrevet i Århus.
Pergamentstrimlerne blev fremdraget ved en mindre restaurering af prædikestolen 1955, hvor de fandtes limet over fugerne mellem underbaldakinens
brædder 5 6 0 (jfr. p. 563).
Dørlås (fig. 386), fra 16—1700'rne, smæklås, 26 cm lang.
*Bolde, 41 hele eller dele heraf, antagelig fra 1700-årenes slutning 5 6 1 , fandtes
1923 bag et epitaf, ophængt på sydvestre korsskæringspilles sydside, over
H a n s Mikkelsen Storm, død 1659 (jfr. fig. 84). De omhyggeligt formede bolde,
der varierer i størrelse fra 10 til 25 cm, består dels af optrevlet uldgarn, dels af
løs uld, hestehår, strøhalm eller lignende. De er syet af glacé- eller vaskeskindsstrimler i forskellig form, antal og farve, rosa, brun, blå eller grøn; enkelte har
påsyet et hjerte, enten hvidt på rød bund eller omvendt. Boldene er formentlig
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Fig. 385. Fragment af missale fra slutningen af 1200'rne, anvendt til tætning af prædikestolen fra
1588 (p. 634). — Fragment of missal from the end of the 13th
the pulpit from 1588.

century,

used for filling in the cracks in
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Fig. 386. D ø r l å s f r a 1 6 - 1 7 0 0 ' r n e , nu i »museet« på n o r d r e k o r s a r m s g a l l e r i (p. 634). — Door lock from
the 17—18th century, now in the »museum« in the gallery of the north transept.

h a v n e t bag epitafiet under latinskoledrengenes leg og boldspil i domkirken 5 6 2 .
Opbevares nu dels i Den gamle By, Århus 5 6 3 , dels i Nationalmuseets 3. afdeling 5 6 4 .
Tommestok, antagelig fra forrige århundrede, sammenfoldelig, oprindelig til
24 tommer.
Jord- eller krypt fund: Vævevægt af brændt ler, antagelig fra vikingetid eller
ældre middelalder, 7 cm høj, største t v m . 11 cm.
To bundfragmenter af »sukker- eller sirupskrukke«, eftermiddelalderlige, af
blyglaseret rødler, det ene med fem »tæer«, 23 cm i største tvm., 11 cm til
øverste brudflade, f u n d e t 1918 i fyld fra korsskæringen, det andet med en tå,
15,5 cm i største tvm., ca. 13,5 cm høj til øverste brudflade.
Fragmenter af jydepotter, både rand- og bundskår, fra 17- og 1800'rne.
Skosål, af type fra o. 1700, 4 , 5 x 2 0 cm.
Desuden findes brudstykker af kisteplader, gravkårder, kridtpiber m.m.,
jfr. i øvrigt gravfund og gravudstyr i afsnittet om gravminder.
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NOTER
Der henvises til fortegnelsen over arkivalier vedrørende Århus domkirke p. 39—41
og forkortelseslisten p. 42—44.
(p. 483—485). 1 Den ældste klokke, fra o. 1300, er dog undtaget, hvori2
mod nr. 2 og 3 i ny tid er overtaget fra andre kirker.
LA Vib. Århus bispearkiv.
3
Domk.s rep. 1769—77 (C 3.502).
LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til domk.s rgsk.
4
1700—88 (C 3.2308—16).
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 9. Domk.s rgsk.
5
1776—77.
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker. 1595—1846 (G 3.487—96).
6
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkebygn. vedligeholdelse og rest. 1814—1904
7
8
(C 617.18 —19).
Note 6 (1864).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Synsforretn.
9
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bøger. 1862—71
1823—1900 (C 617.20).
(C 617.54—55), jfr. note 6. — Ministerialtidende 1885. Afd. B. p. 874ff.
OVERSIGT

10
A L T E R B O R D OG B E K L Æ D N I N G (p. 486—487).
Stenmålene er: 28,5-29,5x13,0-14,0
11
12
x9,0-9,5 cm; jfr. p. 129 og 134f.
Målt ved altrets bagkant.
Korsenes størrelse,
udførelse og anbringelse svarer helt til almindelig middelalderlig brug, jfr. J. Braun:
13
Der christliche Altar I, München 1924, p. 292ff.
Kvadratets sider ligger 54 cm fra
14
gravstenens østkant, 27 cm fra vest, 94 fra nord og 108 fra syd.
Ifølge Braun, op. cit.
p. 543ff., var ved middelalderens slutning en alterindvielse uden tilstedeværelsen af en
altergrav ikke ugyldig. I herværende eksempel kan indridsningen måske markere stedet for
15
16
R h u m a n n I.
Sölve Gardell:
en altergrav, der befinder sig i bordet under pladen.
Gravmonument från Sveriges medeltid I, Göteborg 1937, nr. 31, 50 (afbildet smst. II,
17
1946, p. 136), 181, 214, 262 og 383.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirke18
19
værgergsk.bog. 1825—68 (C 617.61).
Hertel II, 1, p. 17.
S. Abildgaard, Note20
bog V, 1770, p. 4.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bøger. 1645—1824
21
(C 617.46—50).
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. f. domk. 1821—59 (C 3.2299—
22
2307).
I regnskaberne (note 20) for dette år hedder det: ». . . ellers er der adskillige
ligbegravelser såvel i domkirken som på kirkegården både af de svenske og de polske,
men ville ikke forstå sig til nogen betaling endog efter flittigste anmodning, undtagen
hvis messehageler og alterklæder, som Hans Exc. Graff Kønigsmarck domkirken med
23
forærede«. Jfr. Hübertz: Aktstykker II, 190 og 151.
LA Vib. Århus bispearkiv.
Bilag til domk.s rgsk. 1700—88 (C 3.2308—16), inventarium 1786, jfr. Hertel II, 1, p. 19.
24
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Forhandl.prot. 1834—1916 (G 617.1—2).
25
26
Note 20 (1707).
Hertel II, 1, p. 20.

(p. 4 89—503). 27 Redegørelsen for altertavlen bygger på Erik Moltkes
monografi: Bernt Notkes altertavle i Århus domkirke og Tallintavlen I (tekst) — I I
28
(billeder), 1970, hvortil henvises, også for kildernes vedkommende, med EM.
Jfr.
29
note 15, gengivet i EM I, 100.
Af ældre heraldikere kaldet Skades, fordi det svarer
30
til den langt yngre, jyske Skade-slægts.
Kopi efter et monster på bagklædningen i
31
32
S. Knud-alterskabet fra Næstved, i Nationalmuseet.
EM I, 269.
EM I, 102.
ALTERTAVLER

D a n m a r k s Kirker, Å r h u s amt ll

41
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33
34
35
36
37
EM I, 54.
EM I, 46.
EM I, 50.
EM I, 48ff.
Således foreslået og udførligt begrundet af cand. jur. Gyde Gantzel samt af Harald Langberg, Nationalmuseet.
38
39
40
41
42
EM I, 46.
EM I, 217, 266.
EM I, 170.
EM I, 256ff.
S. Abildgaard,
43
Notebog V, 2—10, 47 jfr. EM I, 257.
I, 2, p. 102ff. jfr. i øvrigt p. 89—113 og II,
45
1, p. 7 samt EM I, 259ff. 44 EM I, 260.
1872 foretoges en nødtørftig rensning af
46
altertavlen, hvorefter løse dele af ornamenter og malerier befæstedes (note 8).
EM
47
48
I, 263ff.
EM I, 262.
EM I, 269 og billedtekst I, 226. — Også maler Kruse lavede maler- og forgylderarbejde på altertavlen 1888 (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
49
domk. Kirkens inventar. 1739—1909 (C 617.15)).
Under 2. verdenskrig var alter50
tavlen beskyltet af sandsække (Det Særlige Kirkesyns arkiv (NM.)).
Note 40; EM
51
I, 182ff., 198ff., 232ff., 240ff.
Allerede 1901 udtalte Adolph Goldschmidt: »Hos
Notke, [helt i modsætning til hans ældre samtidige byfælle Hermen Rode] synes alt at
være sammensat af eget cg af værkstedsarbejde . . . han synes at have beskæftiget et
stort antal arbejdende kræfter omkring sig, men har tilsyneladende ikke været særlig
samvittighedsfuld med hensyn til egenhændig fuldendelse.« Jfr. EM I, 279.

53
(p. 504—511). 52 Note 20 (1683).
Note 3, jfr. Hertel II, 1,
55
p. 8ff.
Det Særlige Kirkesyn, protokol 1862ff., 17. juni 1948 (NM.).
J f r . foto
56
fra 1906, i NM.
Ifølge Hertel II, 1, p. 11 var der på en tredie fodtunge mærker
57
efter en anden figur, »men haver længe ikke været der«.
Erhvervsarkivet. Århus
byarkiv. Ac 4—6,8. Domk.s rgsk. 1727—44. Den gamle disk vejede 13 lod 2 qt., den
58
nye 15 lod 3 qt.
1674/75 fik Margrethe Christensdatters pige 3 mk. til foræring,
»som bar mig en sølvforgyldt messeæske til alteret, i steden for den, der er bortstjålen«
59
(note 20).
1674/75 (note 20) fik »fru Anna Lorentzds pige« drikkepenge i lighed med
60
ovenstående.
Vor Frues kande oprindelig fra 1572, ændret to gange, senest 1667.
Også vinkanden, skænket 1716, i Ebeltoft kirke, er lavet efter samme forbillede.
61
62
JySaml. 3. rk. VI, 388.
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6, 8. Domk.s
63
rgsk. 1727—44. Den gi. fod vejede 18 lod 3 qt., hvortil lagdes 5 lod.
LA Vib. Kirke64
insp.ark. Århus domk. Div. dok. 1901—20 (G 617.14).
Laurits Grün: Danske Guld65
og Sølvsmedes Stempler og Mærker indtil 1943, 1943, p. 68.
Grün, op. cit. p. 107.
66
67
J f r . Hertel II, 1. p. 14 og inventarierne.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
68
Prot. o. begravelser. 1617—1857 (C 617.24).
En vinflaske repareredes 1736 af H.
Lollich (Bøje p. 195; Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6,8. Domk.s rgsk. 1727—
44), 1744 af Johan Sønnik Buxlund (Bøje p. 195; Erhvervsarkivet, op. cit.), 1755 af
Otto Thausen (Bøje p. 196; note 3), omgjort 1760 af Johan Sønniksen Buxlund (note 3),
1794 af H. O. Lund (Bøje p. 198; note 20). — Alle dog reparationer, der lige så godt
69
kan gælde sygevinflaske nr. 2 som †vinflasker.
J f r . inventarier 1697 og 1711 (note
70
71
20).
1886 (note 24).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kirkens inventar.
1739—1909 (C 617.15). — E f t e r oplysning fra Den gamle By er tæppet bevaret her og
72
73
har inv. nr. AM 711 B (AM 118).
ÆldDaArkReg V, 1, p. 304.
DaKancReg
74
75
1535—50, p. 44.
Smst. p. 53.
Følgende Århus-guldsmede (jfr. Bøje p. 194—99)
har udført mindre reparationer på kirkens sølvtøj: Sønnik Hansen Buxlund 1732, 1734;
»Palle guldsmeds enke«, o: Palle Pedersen Schandorph, 1735f., 1741f.; Johannes Sønniksen Buxlund 1745,1760, 1768; Otto Thausen 1750; Anders Jensen Busted 1754; Hans
Olsen Lund 1783, 1792; Fr. J a n u s Creutzberg 1798; Ebbe Olaus Lüster 1827 og Carl
Chr. Hansen 1832, 1836; jfr. note 3, 20, 21, 57 og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
76
1645—1824. Rgsk. bøger (C 617.46—50).
Det gamle sæt vejede 36 lod 3 qt., forstørret for 14 rdl. (sølv), i alt 21 rdl. — 8 dukater for 24 dl. anvendtes til forgyldningen
77
78
79
(note 20).
1683 (note 20).
1861 (note 17).
Note 17, inventarium 1861. —
80
81
82
Nr. 2—4 opbevaredes i nordre korskab.
Jfr. note 20 og 3.
Schive II.
På
83
den anden stage staves det henholdsvis »AARHVVS« og »ARHVVS«.
I inventari-
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84
erne 1843 (note 21) og endnu 1871 (note 71) omtales, at lovefødderne er løse.
Her85
tel II, 1, p. 14.
LA Vib. Århus domsogns menighedsråds arkiv. 1901—27. Kasse86
87
bog for Århus domk. (C 358.77).
Hertel II, 1, p. 22.
Det Særlige Kirkesyns
88
arkiv, synet 1. nov. 1937 (NM.).
Materialet, to elefantstødtænder, var skænket af
konsulen i Dakar, Quistgaard-Petersen (Århus Stiftstidende 2. sept. 1935).

90
(p. 512—527). 89 R h u m a n n I, jfr. Hertel II, 1, p. 17ff. m.fl.
Note 21
og 17.
Stiftsøvrigheden havde afslået Oldsagskommissionens anmodning om at afgive paramenterne til udstilling i Oldnordisk Museums nyindrettede sale for »den katolske Cultus«. Korrespondance mel. Århus stiftsøvrighed, den Kgl. Commission for Oldsagers Opbevaring og Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen 1848—49, i NM.;
92
93
jfr. note 24.
Note 71 og 21.
Jfr. Aarhus Domkirke. En vejledning for Besøgende ved Peter Holm, Århus 1911, afbildning p. 10, samt C. Madsen: Beskrivelse af
94
Aarhus Domkirke efter Restaurationen, Århus 1888, p. 25f.
J f r . Vibeke Michelsen:
95
To korkåber fra Århus domkirke, i NMArb 1967, p. 43—54.
Største bevarede, men
96
ikke fuldstændige, længde er 105 cm.
Sammensyningen i hættens ende fortsætter i
97
en 6—7 cm lang tråd, hvortil måske kan have været fæstnet en kvast.
Ganske tilsvarende motiv ses på et stykke silkestof udført på Sicilien i 1200-tallets begyndelse.
Antonio Santangelo: A Treasury of Great Italian Textiles, New York 1964, p. 13 og
98
99
fig. 4.
Det har hidtil ikke vist sig muligt at få indskriften tydet.
Inv. nr. D 633a.
100
Et meget nært beslægtet stof, dog afvigende i enkelte detaljer, er af Otto v. Falke,
i Kunstgeschichte der Seidenweberei, 4. udg., Tubingen, fig. 323, bestemt som værende spansk (kinesisk indflydelse, saracensk retning), hvilket imidlertid betvivles af
Agnes Geijer, Stockholm, der formoder, at det er et italiensk arbejde. 1 0 1 Hanne Hemmersam: Rapport om konservering af korkåbe, i Meddelelser om konservering nr. 8,
jan. 1970, p. 24ff. 102 Vævebredden er gennemsnitlig 122 cm, mønsterrapporten ca. 15
x 31 cm; ægkanten lyst satinvævet. Både stoffets vævebegyndelse og afslutning ses,
hvilket sammen med den omhyggelige anvendelse af alle, selv små, tøjstrimler indicerer, at der ved tilskæringen er anvendt et i vævestolen tilpasset helt stykke stof, en
såkaldt »baldakin«; jfr. Agnes Geijer: Cappa Ronense — De Baldakino, i Gotländskt
103
Arkiv 1956, p. 111 116.
Inv. nr. D 633b, indleveret 1870 af billedhugger Fjeldskov, der havde fundet stykkerne »i en af de gamle trækasser, der var anbragt som
trappetrin til de gamle [kor]skabe«. 104 Bepareret af skrædder L. C. Petersen, År105
hus (note 21).
Denne pavehelgen afbildes undertiden med sværd (J. Braun:
Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst, Stuttgart 1943, sp. 704).
106
S. Urban er nævnt i Århus-breviaret 1519, jfr. p. 430.
Ikke nævnt i inventariet
1706—07, men 1707—08 (note 20) som »en gyldenstykkes bispekåbe med sølvfrynser«.
107
J f r . Vilh. Slomann: Bizarre Designs in Silks, 1953 og Peter Thornton: Baroque and
108
Rococo Silks, London 1965, p. 95ff. med note 1.
C. Madsen: Beskrivelse, p. 25,
109
jfr. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bog. 1878 1900 (C 617.57).
Kopieret efter bræmmen på Vor Frue kirkes kåbe, fra 1840; P. Severinsen: De rette Messe110
klæder, 1924, p. 105ff. — Endvidere repareret 1906 (note 85) og 1913 (note 63).
Un111
der NM. ved konservator, fru B. Gruth.
Såvel blomsterne som stængler og udløbere har paralleller på nogle messehagler i Sverige og Norge, muligvis fra et norsk værksted; A. Branting and A. Lindblom: Medieval Embroideries and Textiles in Sweden I,
112
Uppsala and Stockholm 1932, p. 76f.
Jfr. A. Branting and A. Lindblom: Medieval
Embroideries, p. 133f. og Pl. 198 og 195; Sveriges Kyrkor 120, Småland. Drev og Hornaryd, 1968, p. 111; Helen Engelstad: Messekiær og Alterskrud, Oslo 1941, p. 98f.
113
Senere reparationer er sikkert de med sort silke udførte øjenbryn og markeringer
114
af fingre og tæer samt den gule silke i vunderne.
Jfr. Peter Thornton: Baroque
and Rococo Silks, p. 91 og fig. 5A og Sigrid Flamand Christensen: Kongedragterne paa
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115
Rosenborg, 1940, nr. 14 og tavle XI.
En sikker identificering ud fra inventarierne
116
er ikke mulig.
Jfr. 1)1.a. for 1) Isabelle Errera: Collection d'Anciennes Etoffes,
117
Catalogue, Bruxelles 1901, nr. 109, 173 og 179, og for 2—3) smst. nr. 182.
Inv.
nr. B 27/1927 c, B 17/1927 a og B 27/1927b. Skænket hertil af Den gamle Bys leder,
Peter Holm, der havde fundet stykkerne »nederst i en skuffe«, antagelig i et af korskabene (p. 535), jfr. breve af 19. og 21. okt. og 18. dec. 1927 i Kunstindustrimuseets korrespondancesager. — Til Nationalmuseet indgik o. 1914 (inv. nr. D 8656), ligeledes fra
Peter Holm, »en prøve af grønt fløjl med sengotisk granatæblemønster, meget falmet«,
46 cm langt og 9 cm b r e d t ; rimeligvis svarende til strimlen nr. 1. Nu forsvundet. Muligvis var stykket identisk med den stump af et grønt alterklæde, som Peter Holm f a n d t
1908 i bunden af et skab i Marselis' kapel (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Indk.
118
breve. 1905—17 (C 617.8)).
Ærmekappe båret af bisp, prælater eller diakoner.
119
Den bevarede ægkant, stribet i lysbrunt og beige, viser, at borterne ikke kan høre
120
sammen med dragtstykkerne p. 524.
Omtales ikke hos Ellen Jørgensen: Helgen121
122
dyrkelse.
Inv. nr. AM 115:380GG.
Bagpå ses båndets fulde længde, 24, 5 cm.
123
124
Inv. nr. D 633.
Dagbog V, 58, citeret i Rasmus Nyerup og Søren Abildgaard:
125
Antiqvariske Rejser i Aarhus Stift 1771 og 1808, p. 36f.
Jfr. p. 87 med note 116.
126
Jfr. Abildgaards beskrivelse af Niels Clausens korkåbe, hvis clipeus omtales som en
127
hætte.
II, 1, p. 17f. Hertel synes i sin beskrivelse at have blandet den af Niels
Clausen skænkede messehagel nr. 3 sammen med den da endnu bevarede, men slidte
128
korkåbe, som er omtalt hos Nyerup, jfr. note 124.
Jfr. Hübertz: Aktstykker II,
129
190, noten.
1660 lagdes Tising og Viby under domsognet (Hertel II, 3, p. 407).
130
131
Note 21 (1842).
Note 71 (inventarium 1887).

(p. 528—529). 132 Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller fra
133
Middelalderen, 1886, nr. 745.
Poul Bredo Grandjean: Dansk Sigillografi, 1944, p.
134
135
48 og 174.
Op. cit. p. 269, 271.
Louis R e a u : Iconographie de l'art Chretien,
136
Paris 1958, p. 321f. og Joseph Braun: Tracht und Attribute, p. 426f.
Til den
mærkelige hovedbeklædning, en konisk mitra, (jfr. Joseph Braun: Die liturgische Gewandung, Darmstadt 1964, p. 500) kan nævnes franske paralleller, således på en S. Martin-flgur fra 13. årh. på sydportalen i Chartres, samt på et segl fra 1341 for kardinalen
137
af S. Clement (jfr. L. de la Marche: Les Sceaux, Paris 1889, p. 253).
P. B. Grand138
jean, op. cit. p. 313.
Uden nr. Tidspunktet for seglets aflevering har ikke kunnet
efterspores; omtalt 1857 som værende i »Oldnordisk Museum« (J. F. Fenger, i Kirke139
140
histSaml. 2. rk. I, 188f.).
Henry Petersen, op. cit. nr. 1039 og p. 91.
Konsollen med de to apostle samt til dels skriftbåndet må have haft fælles forlæg med Københavns Helligåndsklosters segl, muligvis fra o. 1491, jfr. Henry Petersen, op. cit. nr.
141
142
453 og p. 35.
J f r . P. B. Grandjean, op. cit. p. 24.
Jfr. tillige E. G. Tauber:
Historia scholæ cathedralis arhusiensis, Århus 1817, p. 143f. samt brev af 23. aug. 1827
til Chr. Jürgensen Thomsen (i NM.), hvorefter der ifølge konrektor J. Stougaard langfredag nat skulle være r å b t : »Judas, din forræder«. I NM.s inventarprotokol for 1826 var
143
144
ordlyden: »Evig forbandet være Judas«.
C. Madsen: Beskrivelse, p. 34.
Inv.
145
nr. 3 8 0 R ; jfr. note 71.
Jfr. p. 313. — 1743 leverede blikmageren Johan Henrich
Tonholt en ny råber (Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6,8. Domk.s rgsk. 1727—
44), og 1755 maledes råberen af Knud Madsen Brun (note 3).
S I G N E T E R OG R Å B E R E

146
147
H Ø J K O R E T S U D S T Y R (p. 530—540).
II, 1, p. 37.
J f r . Heinrich Hansens tegning,
148
K. Schytte: K o r t f a t t e t
udført 1869, i Danske Mindesmærker 1877, I, tavle X.
149
Beskrivelse over Aarhus Domkirke, Århus 1835, p. 71.
Til hjælp ved samlingen
150
af leddene findes indslåede ringe.
Et taphul på skaftleddets modstående side indi-
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cerer måske, at skjoldet er flyttet herfra i forbindelse med en af de reparationer, hvor
151
stagen har været skilt ad eller flyttet.
De tre sidste bogstaver »rvm« i »candelabrvm«, der findes anbragt på indskriftens anden linie, tilhører den primære udformning
af indskriften. Den tilføjede bøn udfyfder således mellemrummet mellem »maket« og
152
»rvm« (jfr. teksten).
J f r . Herbert Beelte: Die Form- und Giesstechnik der Bronzewerke in Schleswig Holstein. Nordelbingen 31. Bd., Heide in Holstein, 1962, p. 123f.
153
Schive V I I - T h u r a , mellem p. 32 og 33. Også på S. Abildgaards skitse fra 1770, i hans
154
dagbog V, 1 (i NM) ses buenedhænget.
» E P 1843«, »R K 1848«, sammenskrevet
»N S L« og »N L H« og »A«. Reparationerne er omtalt i regnskaberne for 1840 (gørtler155
mester I. Larsen, note 21) og 1871 (note 6).
Peter Bloch: Siebenarmige Leuchter in
christlichen Kirchen, i Wallraf-Richartz-Jahrbuch, Köln 1961, p. 55—190. Århus-stagen er omtalt p. 172 og har nr. 1 i kataloget over de stager, man har kendskab til. 156 I
Roskilde domkirkes kannikekor fandtes tidligere en †kandelaber (DK. Kbh. A m t III,
157
p. 1745).
Århus-stagen er første gang udførligere omtalt af Hans Arnold Gräbke:
Spätgotische siebenarmige Messingleuchter im Ostgebiet, i Die christliche Kunst, 29.
158
159
Jahrgang 1932/33, p. 216—230.
H. A. Gräbke, op. cit. p. 222.
Die Bau- und
Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck II, Lübeck 1906, p. 256ff., 271ff.
160
Jfr. Otto v. Falke und Erich Meyer: Romanische Leuchter und Gefässe. Giessgefässe
161
der Gotik. Berlin 1935, p. 80ff. Der skal særligt henvises til fig. 474—489.
Er162
hvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 4—6.8. Domk.s rgsk. 1727—44.
Løverne svarer til konsolløverne på nogle samtidige monstransskabe, både det af samme biskop
skænkede skab fra 1519 fra Nordby kirke på Samsø, og især det fra Karup kirke stam163
mende, nu i Viborg museum.
J f r . Walthers opmålinger og tegninger i domkirkens
164
arkiv.
Skuffen under kisteforsiden er helt lukket på oversiden af (nyere) tilsøm185
mede brædder.
Jfr. Heinrich Hansens litografi af koret før rest., hvor det nordre
skab ser ud til at have to skabslåger. Danske Mindesmærker, 1. bd. 1877, tavle X.
166
167
II, 1, p. 16ff.
Ministerialtidende 1885. Afd. B. p. 874ff.; LA Vib. Kirkeinsp.
168
ark. Århus domk. Rgsk.bøger. 1862—71 (C 617.54—55), jfr. note 8.
Det opsattes
169
170
1896 (note 8).
Det Særlige Kirkesyn, protokol 14. juni 1890 samt 1896.
Det
171
Særlige Kirkesyn, protokol 26. marts 1925.
På nordskabets skriftfrises bagside
172
173
læses »Johannes Petersen 1926«.
Indleveret 1894, inv. nr. D 3012.
Biskop
Jens (Johannes) Iversens navnehelgen, jfr. højaltertavlefigur. 174 Sekundære initialer
175
i glorien: GS og NG.
Arbejdet udførtes af snedkermestrene Ørum og Petersen
176
(note 6).
Nedrivningen af den vestre række (jfr. ndf.) medførte antagelig det fyldingspanel, der ses vestligst mod nord på Nebelongs og Dahlerups længdesnit 1863
177
(planche 9).
De fleste årstal stammer fra 1700-tallets to første tiår, dog læses:
»1648« (på næstvestligste stol i nord), »PIW 1667, 17 aug.«, »1660 NI«, »Petrus Ioannis
11 aprilis 1669«, »Iacobus Iani Møllerus Anno 1684«, »Offo Mauritii Høyer 1689«, »Chri178
stianus Fischer 1699«, »M. Hemb 1702« etc.
En drejet dambrik af træ og en afskåret spids af et oksehorn (måske en spillebrik) fundet 1870 bag korstolene, stammer fra
179
180
disciplenes leg. I Nationalmuseet, inv. nr. D 626.
Hertel I, 2, p. 151.
Note 8,
181
jfr. Det Særlige Kirkesyn, protokol 14. juni 1890 og 24. aug. 1893.
Note 6, jfr.
182
Det Særlige Kirkesyn, protokol 28. juli 1891.
Note 8, jfr. Det Særlige Kirkesyn,
183
184
protokol 10. juli 1895 og juli 1896.
I, 2, p. 150.
Indtil da benyttedes pladserne
af latinskolens rektor og konrektorer samt af hørerne for 5. og 3. lektie (jfr. note 183).
1727 havde rektor dog sin plads »på pulpituret«, dvs. oven på lektoriet (note 161).
185

Note 20, jfr. LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kapitels tegnebog. 1652—67 (G 3.2211).
Muligvis bortryddet i forbindelse med indretningen af de forskellige adelsbegravel187
ser i korgulvet efter reformationen.
Bag på stolene messingskilt med giverindskrift.
188
189
190
II, 1, p. 55.
Note 6 og 71.
Se planen ved p. 110 hos K. Schytte (Kortfattet
191
192
Beskrivelse).
Op. cit. p. 98f.
II, 1. p. 5.
186
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193
K O R S K R A N K E OG - G I T R E (p. 540—546).
Abildgaards notebog V, 58, jfr. Hertel II,
194
1, p. 4.
II, 1, p. 68, jfr. †indskrift på Mallings epitaf i afsnittet om gravminder.
195
1860 anbragtes en stenramme af granit ved opgangen til koret (note 17). På Købkes
maleri ses den af Hertel (II, 1, p. 59) omtalte forhøjning, der strakte sig uden for koret,
og som markerede lektoriets oprindelige udstrækning. Denne forhøjning, der 1855 bestod af »forskelligartede sten, mur- og kampesten henlagt i uregelmæssig form« (note 6)
(jfr. p. 335), havde tidligere afløst fire egefjæle, hver 3½ al. lange og 1 al. brede, hvormed man 1656 havde gjort »ret« i kordøren, da gulvet var forfaldent og farligt at gå
196
på (note 20).
Note 9; evangelistmedaljoner maledes på de fire træstøtter (note
197
143).
Det Særlige Kirkesyn, protokol 31. dec. 1917, 23. nov. 1924 og 26. marts
198
199
1925.
Journal nr. 380, jfr. note 71.
S. Abildgaard, Notebog V, 41f. jfr. Her200
tel II, 1, p. 59f.
Indskriften stod ifølge Abildgaard på een linie. Dennes skillestreger, der er gengivet her, markerer antagelig pulpiturets syv afsnit. Skilletegnene mel201
202
lem ordene var stjerner.
II, 1, p. 59ff.
S. Abildgaard, Notebog V, 1770 (i
203
NM.).
J f r . J a n Steppe: Het Koordoksaal in de Nederlanden, Brussel 1952. Sml.
især S. Pieterskerk i Leuven (fig. 18—20), S. Maternuskerk i Walcourt (fig. 40) og
S. Martinuskerk i Tessenderlo (fig. 37—39), fra 1520—30, hvor Hieronimusfiguren er
204
lavet efter samme forlæg som Århus domkirkes.
Rækkefølgen hos Abildgaard (note
205
206
202) er en anden: Augustin, Gregor, Hieronimus og Ambrosius.
Cramer II.
Fi207
gurerne blev istandsat 1830 af billedskærer Dinelli (note 5).
Hertel I, 1, p. 14.
sos Høyens notebog IX, 43 (NM.). Høyen nævner, at kapitælerne sås i haven ved kirken og tilføjer, »at saavel Skafter som Kapitæler vidner om, at de ikke kunne være
209
yngre end Begyndelsen af det 13. Sec.«.
Høyens tilføjelser i et eksemplar af Mar210
mora Danica, i NM.
KancBrevb. 7. juni 1634, punkt 8 med indlæg af 7. juli 1634
og 4. april og 17. juni 1635 (RA. DaKanc. B. 160. Indlæg til reg. og tegn. 1572—1650).
211
212
II, 1, p. 68f.
Danske Mindesmærker I, 1869, tegningen udført tidligere.

213
D Ø B E F O N T E M E D T I L B E H Ø R (p. 546—555).
Die Kunstdeukmäler des Landes Schles214
wig-Holstein. Stadt Flensburg, 1955, p. 160f.
J f r . tilsvarende scene, efter samme
215
forlæg, på bl. a. Halk-fonten fra 1491 (DK. Haderslev p. 465).
1840 bronzeredes
216
på fonten af maler Jørgensen (note 5).
Hertel II, 2, p. 233f., jfr. K. Schytte: Kort217
218
f a t t e t Beskrivelse, p. 52f.
Notebog V, 34.
Den første grundigere behandling
af fonten er af arkitekt F. Uldall i Jyllandsposten 12. febr. 1893, hvor der henvises til
R. H a u p t , i Die Bau- und Kunstdeukmäler der Provinz Schleswig-Holstein, Kiel 1889,
III, 35. — Om Peter Hansen som klokkestøber se Uldall, p. 221ff. 219 A. Rauchheld:
Glockenkunde Oldenburgs, i Oldenburger J a h r b u c h des Vereins flir Altertuinskunde und
Landesgeschichte X X I X , Oldenburg 1925, p. 95.
På nogle fonte stobt af Ghert Klinghes søn, Hinrich Klinghe (jfr. Rauchheld, op. cit. p. 114f.) findes samme træk, bl. a. baldakinerne båret af knippesøjler, helgennavnene i den ovre indskrift og motiver som den
220
korsfæstede (uden kors) og dåben.
Afbildet i R. Hootz: Ein Bildhandbuch. Bre221
men. Niedersachsen. München-Berlin 1961, p. 281.
Note 170 og Det Særlige Kirke222
223
224
syn, protokol 10. juli 1927.
II, 1, p. 58.
Note 24 og 5.
J f r . William Karlson, i »Kulturen«, Lund 1957, p. 68 og 70; Sigurd Erixon: Massing, Stockholm 1964,
225
226
227
p. 62.
II, 2, p. 236.
II, 1, p. 12f.
K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse,
228
p. 84.
A. Reeh: Laaget til Døbefonten i Aarhus Domkirke. Særtryk af Aarhus
229
Stiftstidende 1895, nr. 48 (om fundet og restaureringen).
J f r . den citerede indskrift i Schive II; ved restaureringen er indskriftpladerne samlet i en forkert orden, af230
vigende fra den her gengivne.
Udført efter en epitafiefigur i Århus Vor Frue.
231
232
233
234
Uden inv. nr.
II, 2, 235f.
R h u m a n n II.
K. Schytte: K o r t f a t t e t Be235
236
skrivelse, p. 52.
Note 6 (1840).
LA Vib. Bygningsinspektoratet. Rgsk.bog f.
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Fig. 387. Prædikestol 1588. Detalje fra postamentfelt (p. 557). —
Pulpit

15SS.

Detail f r o m panel of

pedestal.

237
domk.s ydre rest. 1877—82 (B 239.119).
6. april 1880 (LA Vib. Bygningsinspektoratet. Dagbøger f. domk.s ydre rest. 1877—81 (B 239.117—18)) jfr. Walthers dagbog I, 1880 (LA Vib.), p. 4, og C. Madsen: Beskrivelse, p. 26.

(p. 556—565). 238 Stolen forekommer delvis formet efter pillen og samlet på stedet, hvilket bl.a. fremgår af postamentfremspringenes varierede udformning
239
og dekoration.
På underbaldakinens ene side indskåret et flagsmykket tårn, på
hvis forside et bomærke, hvori indgår et HS og et 4-tal, samt årstallet 1665. Andre ste240
der indridset »S HB 1923«, nok reparationsår.
Den ene har indskåret »MHAS 1725«.
241
242
Inv. nr. 240 :40.
Direkte forlæg hertil er ikke f u n d e t ; med hensyn til prædikestolens ikonografiske program og de til scenerne hørende, forklarende indskrifter, jfr.
bl.a. Peter Poscharsky: Die Kanzel, Gütersloh 1963, p. 165ff. 243 Et blad betegnet:
244
De 7 planeter, allegoriske figurer, i Kunstindustrimuseet.
Danmarks snedkere og
billedsnidere i tiden 1536—1660, i Tidsskrift for Industri, 1911, p. 68ff., jfr. Weilbach:
245
246
KunstLeks. I, 398.
Nu anbragt i montre på nordre galleri.
II, 2, p. 261.
247
Den mulighed foreligger dog, at det kan dreje sig om en skybrænmie, jfr. de sen248
gotiske kalkmalerier, bl.a. fig. 16.
En nærmere datering af ankret er ikke mulig,
jfr. Cart v. Sølver: Om Ankre, 1945, p. 70ff., venligst bekræftet af dr. Henning Henning249
sen, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
Det kan dog også være håbets attribut, der imidlertid er sjældnere anvendt i denne periode; jfr. Henning Høirup: Sankt
250
Clemens' anker, i MeddÅSt. 8. hft. 8. årg. 1970, p. 7—19.
I samtidige breve omtales Peder Terkildsen jævnligt uden slægtsnavnet, jfr. KancBrevb. 27. juni 1586, 19.
251
252
juli 1589, 5. m a j 1596 og 20. m a j 1605.
R h u m a n n I og II.
Schive V I I - T h u r a
253
(mel. 1745 og 1752, jfr. senere Hertel II, 2, p. 261).
Note 4; på snedker Mortensens
plan over de †lukkede pulpiturstole (fig. 349) også kaldet »Præsternes Læsestol«.
254
255
256
II, 2, p. 236f.
Afbildet i ÅrbGlBy. 1938, p. 59.
Kgl. Bibi. Thottske saml.
Schive V I I - T h u r a .
PRÆDIKESTOL
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(p. 565—571). 257 LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
258
259
Rgsk.bøger 1862—71 (C 617.54—55).
Jfr. note 6 og 163.
Notebog V, 29ff.,
260
261
262
jfr. Schive I I I (o. 1737).
Schive III.
Schive II og III, jfr. note 202.
II,
263
264
2, p. 252 ff.
Se endvidere Folmer Rosenkrantz' stade, død 1586.
KancBrevb.
265
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. »Dombkierkens Stolebog«. 1634—1863 (C 617.22)
266
(antagelig sammenskrevet i 1690'erne med senere tilføjelser).
Jfr. de ældste rgsk.
267
268
1645ff. (Note 20, bl.a. 1681).
Jfr. note 20 og 265.
LA Vib. Århus bispearkiv.
269
Århus domk., antegn. 1813—45 (C 3.2320), år 1821.
Kasserede stolestadedøre og -pa270
neler anbragtes 1699 bag koret (note 20), 1736 og 1764 (note 20) i materialhuset.
Det
Særlige Kirkesyns protokoller, 18. 7. 1867, jfr. Ministerialtidende 1885. Afd. B. p. 874ff.
271
272
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk.bog. 1878—1900 (C 617.57).
Jfr.
273
Det Særlige Kirkesyn, protokol 1. aug. 1894.
Kirkesynets protokol, 2. febr. (domk.s
274
eksemplar).
Det Særlige Kirkesyns arkiv, 1954ff. 275 Inv. nr. 102, A.B.:56. —
F r a domkirken stammer endnu nogle stole og et bord, der nu befinder sig i Den gamle By.
Flere af møblerne har antagelig stået i de lukkede †pulpiturstole og er medbragt fra
private h j e m : 1) Barokstol, af bog, ca. 103 cm høj, de forreste ben med tværsprosse
snoede, de bageste ben og øvrige sprosser glatte. Lav sarg, rektangulær ryg betrukket
med ny voksdug. Inv. nr. 63: 15. 2-3) To barokstole, af bøg, ca. 106 cm høje. På benene
og deres forbindelsessprosser veksler firkantede og drejede led, mellem de forreste ben
et udskåret led med en frugtkurv omgivet af bånd- og planteværk i gennembrudt arbejde. Sæde og ryg polstret og betrukket med nyt gyldenlæder. Inv. nr. 43 A-B: 36.
4) Stol, baroktype med senere ændringer, af bog, 102 cm høj. Firkantede, kabriole forben med akantusblad på knæet, bagudrettede, delvis drejede bagben og drejede tværsprosser med svejfet midtparti. Firkantet sarg med muslingemotiv. Polstret sæde med
ny voksdug, bøjleryg, oprindelig med lodret midtbrædt, nu erstattet af svejfet; fornyet
topstykke. Inv. nr. 742: 56. 5) Stol, rokokotype, af bøg, 102 cm høj. Brede, kabriole
forben med et musling- og rocaillemotiv på knæet, og lige, let bagudrettede bagben.
Fortil afrundet, profileret sarg med sædefals, på forstykket et motiv svarende til benenes. Polstret sæde med ny voksdug. Bøjleryg med vaseformet, gennembrudt midtbrædt, kopstykket med rocaillemotiv. Oprindelig måske rødbrunmalet. Inv. nr. 743: 56.
6) Armstol, empireform, af asketræ, 88 cm høj, mahognibejdset. Ryggen med en bred
og to smalle tremmer, armlænene hver med fem tremmer. Firesidede ben med H-ordnet
sprosseværk; løst sæde med nyt kunstlæderbetræk. Inv. nr. 212:61. 7) Ovalt bord, fra
o. 1700, 80 cm højt, 160 cm langt og 123,5 cm bredt. Pladen af brunbejdset fyr med
nyere boffellædersbetræk, på undersiden glidelister der viser, at der oprindelig har været
en skuffe i hver ende og en på langsiden. Fyrret ræssarg, ovalt egetræsfodbræt og -ben,
der over brættet er pæreformede, herunder fladt kugleformede. Inv. nr. 92:17. — Tre
rokokostole, inv. nr. 107 A-C:14, fundet under en trappe i Lindenovs kapel, skal have
276
277
tilhørt katedralskolen (note 71, 1909).
Inv. nr. AM 59.
II, 2, p. 258, jfr. K.
278
Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 30.
Af stolestadebogen (note 265) synes at
fremgå, at de lukkede gulvstole var placeret i de korte fruentimmerstole (dvs. nordre
sideskib), hvor staderne betegnet F, G, H, I samt P og Q (og måske et par til) (jfr. gravkortet fig. 150) var afgivet til domkirkens »nyopbygte stole«. Jfr. regnskaberne for 1764
(note 20), hvorefter der på auktion solgtes »otte klædninger« fra de korte fruentimmer279
280
stole.
Hertel II, 2, p. 257.
LA Vib. Århus bispearkiv. Domkap.s rgsk.bog.
281
282
1642—50 (C 3.2219).
DaAtl. IV, 73.
LA Vib. Århus bispearkiv. Kapitlets teg283
nebog. 1652—67 (C 3.2211).
K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 24, jfr. Hertel I, 1, p. 78.
284
I, 1 , p. 78.
S T O L E V Æ R K , K I S T E R OG S K A B E

287

P E N G E B L O K K E OG D Ø R F L Ø J E
288

Hertel II, 1, P- 32ff.

286
(p. 571—574). 285 Note 20 og 282.
Inv. nr. 380 Q.
1808 blev kneblerne omvundet med linned for at dæmpe

NOTER

TIL

P.

565—582

645

289
lyden under prædikenen (jfr. note 287).
Om indtægterne se note 287 og ÅgT II,
290
291
292
354ff.
Jfr. Hoffmeyer p. 501, note 2.
Hertel II, 2, 166.
Jfr. note 20
293
294
og Hübertz: Aktstykker II, 189.
Hübertz: Aktstykker II, 114f.
Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ac 1. Domk.s økonomi vedk. 1696—1700. 295 Jfr. Hertel I, 2,
298
297
p. 69.
Hertel II, 2, p. 585 opregner 1810 antallet.
Repert. nr. 8449.

298
(p. 575—580).
Walthers dagbog I, 1880, for m a j 299
juni samt Det Særlige Kirkesyn, protokol 23. aug. 1920.
Den oprindelige dør
300
omtales af Hertel som anselig og udkelet. II, 2, p. 307.
Det Særlige Kirkesyn,
301
protokol 16. og 18. juni 1880.
Det Særlige Kirkesyn, protokol 15. juni 1902 (sned302
kermester H. Hansen) samt note 85.
LA Vib. Bygn.insp. Dagbøger f. Århus domk.s
303
ydre rest. 1877—81 (B 239.117—18).
Opmåling af r u m m e t med gravstenens pla304
cering ved Walther 1880, i domk.s arkiv.
Rødgarvet læder af kalveskind, oprinde305
306
lig indført fra Rusland.
II, 2, p. 307ff., jfr. note 5 (1736).
Hübertz: Aktstyk307
308
ker III, 309 og 347.
II, 2, 308 og I, 1, p. 78.
Det Særlige Kirkesyn, protokol
309
8. dec. 1921 og 17. sept. 1935.
Schive I (efter 1704). 310 Note 20 (1645). 3 1 1 Pladsen bag koret blev tidligere brugt som oplagsrum, iføfge inventariet 1699/1700 stod der
således en del gamle paneler, en læsestol, to bogstole, en lang munkestol [korstol], to
tilsvarende endeplanker samt en del hele og brudte ligsten; 1711/12 stod også en »glar312
mester vindvogn« (note 20).
Hertel II, 1, p. 77f., jfr. II, 3, p. 464 og I, 1, p. 89f.
313
314
315
J f r . note 2 og 4.
Hertel I, 1, p. 49f.
J f r . note 268. Et forslag fra 1838 fra
malermester S. L. Hiernøe om bemaling af panelet med en stor søjle svarende til de
bærende under orglet, samt gesims med fronton over dørfløjen, der skulle flankeres af
316
lisener, blev antagelig ikke til noget (note 5).
Jfr. tværsnit og planer 1863, planche
317
4, 9 og 10; det fandtes endnu 1859 (Trap I, speciel del II, p. 573—90).
Af Hertel
kaldt »Kongens Stol« (I, 1, p. 100f.) jfr. LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopi319
bøger f. breve vedk. domk. 1859—90 (C 617.3—5). 318 J f r . note 3, 5 og 20.
Hertel
320
II, 2, p. 256f.
Johan Mejer fik 1752 betaling for en tegning »efter hvilket nu et
321
[pulpitur] er opbygget i domkirken« (note 3).
Ifølge Hertel I, 2, p. 100f. var hendes
322
mand kammerherre og toldinspektor i Århus Mathias Grønvold, †1763.
LA Vib.
323
Århus rådstuearkiv. Indk. breve til mag. 1763 (D 2.201).
J f r . tegning af midtski324
bet, vistnok af Heinrich Hansen (NM.).
Hertel I, 2, p. 102. Senere opmalinger foretoges 1815 af maler Frandsen (note 20) og 1840 af malermester Jørgensen (note 21).
325
Jfr. note 6 og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve vedk. domk.
326
1859—90 (C 617.3—5).
Note 71, jfr. Det Særlige Kirkesyns protokol, bl.a. 20. juli
1865 og 18. juli 1867.

SÆRLIGE

RUMINDRETNINGER

327
O R G L E R (p. 581—594).
(Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Ab 17. 1728. Kontrakt
om orglet i domk.). Kontrakten findes i to (ubetydeligt afvigende) eksemplarer i samme
328
329
330
arkiv.
Fejlskrivning for 4 å 5 å 6 Fach.
Fejlskrivning for 3 Fach.
Fejl331
skrivning for 16 Fuss (fremgår af senere dispositionsoptegnelser).
Fejlskrivning for
332
333
4 Fach.
Fejlskrivning for 2 Fach.
I façaden sidder i dag to cymbelstjerner,
334
der muligvis stammer fra 1730.
Vedr. stemningen anfører orgelbygger Demant
1872, at orglet er stemt i kortonen »1/2 tone højere end det burde« (Domkirkens arkiv:
335
31. dec. 1872. J. A. Demant : Tilbud om ombygning af orgel).
Prospektpiberne
skulle være af »det bedste engelske tin efter Københavns prøve«; til de indvendige me336
talpiber skulle anvendes en legering på 1000 pund bly til 300 pund tin.
(Note 161).
I Additamenta til R h u m a n n II (ÅrbÅrhSt. 1964, p. 114) anføres det, at orglet blev givet domkirken af Jens Andersen Møller; dette lyder dog ikke sandsynligt, eftersom
Kastens sluttede sin kontrakt med magistraten og fik sit honorar udbetalt af domkir-
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337
338
kens værger.
Hübertz: Aktstykker III, 144.
Wulff får 27. nov. 1747 udbetalt
50 rdl. til dækning af de foreløbige udgifter til bly og tin samt løn til to karle (note 3).
339 Hertel II, 2, p. 279f. Ulykken fandt sted 2. dec. 1747. Om skadens omfang berettes,
at billedhuggerarbejdet blev beskadiget, mange piber blev anløbne, og nogle smeltede
340
underligt i lutter prikker som af en ildhagl.
(Note 3). Kontrakten nævner intet om
ombygning af orglet; Worm skal udelukkende udbedre de omfattende skader, der især
havde ramt piberne, såvel i façaden som i orglets indre. Reparationen kostede 400 rdl.;
341
sidste rate udbetaltes 24. marts 1751 (note 20).
(Note 5). Istandsættelsen kostede
342
446 rdl. 5 mk. (note 20).
Det har dog næppe været nogen taknemmelig opgave,
Worm her havde påtaget sig. Orgelbyggerne Ramus og Demant havde forinden samstemmende erklæret orglet ubrugeligt og foreslået, at man byggede et helt nyt værk
343
bag den gamle facade (note 24 øg 71).
(Note 71). Det i overslaget anførte beløb
344
på 209 rdl. blev udbetalt orgelbyggeren den 28. juni 1855.
(Note 71). K o n t r a k t
19. dec. 1856 om et nyt bælgeværk, dimensioneret til 40 stemmer og 34 grader vind.
345
Beretning fra J. A. Demant 30. jan. 1869 (note 71). Håndværkerne havde benyttet
orglet som genvej til hvælvingerne, og en mængde gamle metalpiber, som henstod på et
af orglets lofter (overværket?), var blevet så sammentrådte, at de kun havde værdi som
346
gammelt bly.
J. A. Demant, op. cit.: » . . . hvor meget end pibernes pudsning forskønnede orglets ydre, så blev dog disse ved dette arbejde så fortrykte, at de forstum347
mede og står nu som ej brugelige.«
Domkirkens arkiv: 31. dec. 1872. J. A. Demants
348
tilbud om ombygning af orgel.
Note 47. Prisen for ombygningen opgives 1875 til
349
4.000 rdl. (note 71).
Tilsynet med orglet overtoges 1914 (div. korrespondance i
350
domkirkens arkiv).
Den 13. aug. 1901 udbetaltes kr. 1035 til Fr. Nielsen, J. A.
Demants efterfølger (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Rgsk.kladder, revisionsbemærkn. 1871—
351
1915 (C 617.51—52)).
Denne ændring foreslås i et tilbud fra Fr. Nielsen 1. juli
352
1889 (note 71).
Navneskiltet på dette registertræk adskiller sig fra alle de øvrige.
Mærkværdigvis omtales stemmen ikke i Schiess og Bangerts erklæring om orglet 1928
353
(i domkirkens arkiv).
Ifølge meddelelse fra domorganist Georg Fjelrad var denne
354
stemme anbragt på en særskilt, pneumatisk vindlade.
Århus Amtstidende 20. 2.
1928. I erklæringen, hvor Schweitzer sammenligner orglets klanglige skønhed med Cavaillé-CoH's berømte orgel i Notre Dame-katedralen i Paris, gor han opmærksom på, at
en restaurering ikke er påkrævet, men at enkelte mindre reparationer og tilføjelser vil
kunne forøge orglets anvendelighed; blot må man intet ændre ved instrumentets ædle
klang, lige som man — i hvert fald for manual I og II's vedkommende — skal bibe355
holde de gamle, mekaniske sløjfevindlader. (I domkirkens arkiv).
Efter ombygningens fuldforelse skrev de to orgelsagkyndige, der havde været rådgivende ved restaureringen, Ernst Schiess og Emilius Bangert, en omhyggelig redegørelse for det udførte
arbejde, der trods de iøjnefaldende afvigelser fra Schweitzers plan tydeligt var inspireret
af dennes ideer. Cavaillé-Coll's restaureringer i 1860'erne og 70'erne af orglerne i Paris'
gamle kirker havde ifølge de to sagkyndige været et forbillede for projektet, hvorfor
også de fleste af rørstemmerne var blevet fremstillet i Frankrig. (Erklæring om orglets
356
restaurering marts 1928, i domkirkens arkiv).
Nr. 73, 76 og 77 var tidligere samlet
357
i én stemme: Mixtur 3f.
Orgelbygger Frobenius' arkiv. Sager vedr. Århus dom358
359
kirkes orgel.
Således fik mange af piberne fjernet deres expressioner.
Pen360
gene til denne stemme indkom ved en kirkekoncert 1869.
(Note 161). De to bil361
ledskærere fik i alt udbetalt 40 rdl. for arbejdet.
På bagsiden af nordre tårns krone
står en række maler- og murernavne, bl.a. N. C. Nielsen 1898 og P. Søndergaard 1905.
362
363
E f t e r branden 1747 foretoges forskellige reparationer på façaden (note 3).
På
spillebordet står: »Th. Frobenius & Co. Orgelfabrikker. Kgs. Lyngby. Horsens. 1927«.
364
Note 21, maler Jørgensen. 365 Muligvis identisk med inv. nr. 380 I i DenGlBy.
366
skjoldets bagside er indskåret monogrammer og et årstal: JH 1795 CS PB.
367
Indberetning fra Lucien Hecklen 31. m a j 1961, i NM. 368 Kororglet i Århus dom-
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Fig. 388—389. 388. Orgelpiber udført af forskellige orgelbyggere: 1) L. D. Kastens 1730, 2) P. U. F.
Demant 1855, 3) .1. A. Demant 1869, 4) Th. Frobenius 1927—28 (p. 581 ff.). 389. Orgelpiber bevaret
f r a d e t af L. D. K a s t e n s u d f ø r t e orgel 1730 (p. 582). — 388. Organ pipes made by various organ builders: 1) L. D. Kastens 1730, 2) P. U. F. Demant 1855, 3) J. A. Demant 1869, 4) Th. Frobenius
1927—28. 389. Organ pipes still preserved from the organ made in 1730 by L. D. Kastens.

369
kirke. Tryksag fra orglets indvielse 28. nov. 1970.
Dronning Christines hofhold370
ningsregnskaber, ed. William Christensen, 1904, p. 191f.
KancBrevb. 25. m a j 1589.
371
372
KancBrevb. 2. juni 1592 (jfr. p. 66f.).
(Note 20). Peder Karstensen fik tilsyneladende i alt udbetalt 210 slet dl., hvilket kun kan have strakt til en reparation eller om373
bygning.
Reparationen kostede 45 rdl. Samme år forfærdigede Rasmus snedker en
fjæl til at lægge over pedalerne; organisten kunne åbenbart ikke spille med pedal (note
374
20).
(Note 282). Hvad organisten forstår ved »principale stemmer«, vides ikke,
men hvis meningen er, at orglet havde syv principalstemmer i manualerne, indicerer
dette en størrelse på ikke under 30 stemmer. Det usædvanlig lille manualomfang på
375
kun 41 tangenter tyder på, at instrumentet var bygget før år 1600.
(Note 5). Af
376
bælgene var de to ubrugelige.
(Note 327). Nedtagningen af orglet fandt sted 1730.
377
Denne gennembrydning forsynedes 1645/46 med en dør (note 20), fornyet 1717
378
379
(note 3).
(Note 20). Jørgen snedker udførte også en trappe til værket.
(LA
Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. f. domk. 1687—1711 (C 3.2287)). Hertel anfører fejlagtigt (II, 2, p. 269), at orglet var anbragt på det nederste af nordre korsarms pulpiturer.
Det kan dog ikke udelukkes, at der på et tidspunkt har været anbragt et mindre orgel
380
på dette sted i kirken, jfr. p. 212.
(Note 71). Positivet skal vedligeholdes for 2 rdl.
1
årligt ( /6 af prisen for det store orgels vedligeholdelse).

382
(p. 594—596). 3 8 1 H o f m F u n d . II, 70ff.
Gengivet i Mar383
mora Danica II, 114f.
Om prædikenens indhold, se fundatsens ordlyd, HofmFund.
384
op. cit.
Holdtes endnu 1738—39 (jfr. bisp F. Nannestad, i KirkehistSaml. 3. rk.
385
VI, 775), men ophørte 1803 ifølge Hertel II, 1, p. 126.
J f r . Marmora Danica op.
386
cit. og S. Abildgaards dagbog p. 57.
En hvid og en skilling (nr. 161 og 150) slået
1619 og en otteskilling fra 1622 (nr. 10). H. H. Schou: Beskrivelse af Danske og Nor387
ske Mønter 1448 1814, 1926, p. 120, 128 og tavle 14.
J f r . p. 117, Hertel II, 1, p.
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388
90 og II, 3, p. 368f.
Ifølge Hertel (II, 1, p. 36f.) stod desuden »Aar 1677«, måske
årstallet fra indskriften på †alterskranken, som Hertel fejlagtigt har overført også til
389
mindetavlen.
Opsat til foreningens 25-årsdag 1. marts 1893 (note 71 og brev af
390
12. jan. 1893, i Det Særlige Kirkesyns arkiv).
Det Særlige Kirkesyns arkiv, 9. marts
391
392
1936 (NM.).
J f r . ÅgT. III, 167.
Tegning af arkitekt M. Clemmensen.

394
(p. 596—600). 3 9 3 K. Schytte: K o r t f a t t e t Beskrivelse, p. 22.
LA Vib.
395
Kirkeinsp.ark. Århus domk. Indk. breve. 1905—17 (C 617.8) og note 24.
Et maleri
af den fungerende biskop Henning Høirup (f. 1909), biskop fra 1963, udført af H. C.
Bårenholdt, Helsingør, er 1971 skænket bispen med senere ophængning i domkirken for
396
397
øje (jfr. ÅrbÅrhSt. 1971, p. 131f. med afbildning).
Note 24 og 71.
Notebog
398
399
IX, 38 (i NM.).
DK. SJyll. p. 2911, jfr. Weilbach: KunstLeks. III, 539.
Note400
401
II, 2, 308.
Brev af 11. aug. (LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk.
bog V, 24.
402
Indk. breve. 1905—17 (C 617.8)).
Otto A n d r u p : Bispebillederne i Ribe domkirke,
403
i Ribe Bispesæde 948—1948, festskrift 1948, p. 195 og 198.
Afbildet i ÅgT. III,
404
133.
F . B e c k e t t , R . B e r g , Jul. Clausen og A . J e n s e n : Århus. Byens Historie og
405
Udvikling gennem 1000 Aar, 1905, p. 163.
Inv. nr. 3853 A; en replik findes tillige
406
407
i Ribe kunstmuseum.
C. Madsen: Beskrivelse, p. 46, jfr. note 24.
ÅgT. III,
408
409
135f. med afbildning.
Afbildet i ÅgT. III, 155.
Weilbach: KunstLeks. III, 61.
410
411
C. Madsen: Beskrivelse, p. 46.
Note 271 samt Det Særlige Kirkesyn, protokol
412
413
30. juni 1900.
Afbildet i LundPortr. IX, 67.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus
414
domk. Indk. breve. 1905—17 (C 617.8).
Illustreret Tidende 18. aug. 1878, afbildning
415
p. 456, med beskrivelse.
Afbildet ÅgT. III. 159. I præsteværelset. Det Særlige
Kirkesyns protokol m a j og juni 1938 (NM.).

MALERIER

(p. 600—614). 416 Større istandsættelser af lysekroner og-arme foretoges
417
1779 (note 5), 1861f. (gørtler Hald; note 24 og 17) og 1871 (note 6).
Note 24, jfr.
418
C. Madsen: Beskrivelse, p. 19.
Skrivelse af 30. juni 1886 til Kultusministeriet, i NM.
419
420
Det Særlige Kirkesyns arkiv 14. aug. 1903—19. juni 1904 (NM.).
II, 2, p. 266ff.
Ifølge ovennævnte stjal kirkens klokker dette år nogle sirater, som var sat imellem
armene på kronerne (1, 3 og den forsvundne) samt nogle kistebeslag og en del af kirkens materialer. Tyven blev forst kagstrogen med 27 slag og dernæst oversendt til Bre421
422
Schive II.
Det i H o f m F u n d . II, 53 omtalte beløb på 50
merholm på livstid.
rdl. in specie, som af Peter Ibsen var overdraget domkirken, har antagelig i lighed med
det til Hans Jostsens krone stillede beløb (p. 604) været beregnet til kronens vedlige423
holdelse med lys (jfr. note 20, året 1683—84).
Note 5 og 20 (1726f.), delvis gengivet
424
425
i H o f m F u n d . II, 47 (note 3).
Hertel II, 2, p. 265.
Den nedre rækkes bøjler
426
svarer i form nøje til dem på kronen, skænket 1736, i Århus Vor Frue kirke.
Gan427
ske svarende til dem på ovennævnte kirkes krone skænket 1643.
(Note 5). Årstallet 1688 i H o f m F u n d . II, 44f. må være fejlagtigt, da Jørgen Juel dels i 1668-brevet omtales som rådmand (borgmester fra 1670), dels var død 1681 (Anna Thestrup: Eligerede
borgere i Århus 1740—1837, Århus 1964, p. 99), jfr. giverparrets anden datter, Anne
428
H a n s d a t t e r Wegerslevs, brev om kronen 31. okt. 1701 (note 3).
H o f m F u n d II, 47.
429
Gavebrevsfortegnelsen (note 20), note 3 (1786) og note 5 (1736) har datoen 27. marts,
430
lysekroneindskriften 29. marts.
I NM., inv. nr. D 11561. Figuren, der er 17 cm
431
høj, kan måske stamme fra herregården Bidstrup sammesteds.
Jfr. gavebrevet,
hvori bestemmes, at vokslys skal tændes 1. juledag til froprædikenen og siden til aften432
sang og ellers som kirkens øvrige lys indtil kyndelmissedag.
Måske samtidig med
433
årstallet på gravfliserne 1706?
Denne anvendelse af bomærke og jesumonogram
kunne i lighed med disse tegn på jævnaldrende gravsten måske tyde på, at det var et
B E L Y S N I N G M.M.

649

N O T E R T I L P . 595—611

L. L.1968

Fig. 390. Lyseskjold fra o. 1640, skænket af Jørgen Tomesøn. På nordre korsarmsgalleri (p. 610). —
Candle shield from about

1640, donated by

Jørgen

Tomesøn.

In the gallery on the north transept.

ægtepar, der oprindelig havde ejet kronen, måske købmand Søren Olufsen og Maren
434
Gundersdatter, hvis initialer samt årstallet 1688 fandtes på fliserne (note 67).
Hofm435
436
437
Fund. II, 57f.
Note 71 (1907).
HofmFund. II, 50f., jfr. note 5.
Afbildet i Fr. Beckett m. fl.: Aarhus 1905, p. 138, men med fejlagtige oplysninger, der antagelig stammer fra Hertel II, 2, p. 261. Denne nævner, at armen skulle være udført af
Jacob Abel, der imidlertid var bogfører og kræmmer (jfr. †gravsten), mens giveren skulle
være en buntmager Hans Schultz. Dette må være en fejlslutning fra H o f m F u n d . II,
69, hvor der under Vor Frue kirke i Århus omtales en buntmager Heinrich Schult,
438
der 1619 skænkede nogle penge til aftensang.
Lignende stager fra perioden 1570—
1620 er omtalt i Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und Hansestadt Lübeck II,
411 under Mariekirken, og Flensborg Mariekirke, i Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt
439
Flensburg, 1955, fig. 59.
Ifølge håndskriftet Schive V I I (Schive V I I - T h u r a ) skulle
der på armen tillige være Jacob Abels bomærke, hvilket der imidlertid kun kan være
440
plads til, hvor det nye hængsel er anbragt, foran »Iacop«.
LA Vib. Århus bispe441
arkiv. Domkap.s rgsk.bog. 1642—50 (G 3.2219).
Tegnet af Thorvald Jørgensen
1890 og gengivet i Tegninger af ældre nordisk Architektur 3. saml. 1. rk. 1894, blad 11.
442
443
Die Bau- und Kunstdenkmåler Lübeck II, 94 og III, 272.
Se gravkortet 1745,
skibets vestgang nr. 3 og 4, jfr. begravelsesprotokollen (note 67), p. 338ff. 444 II, 2,
445
446
p. 266.
Jfr. S. Abildgaard, notebog V, 33.
Ifølge ældre fotografi af Hude
447
i NM.
Jfr. lysearme i Söderköping, skænket 1668—69, og Vidbo kirke, skænket 1656, hvor de lysbærende arme er kraftigere og lyseskålene større og med delvis
samme udsmykning som vægpladen. Sigurd Erixon: Massing, Stockholm 1943, flg. 130
og 127. Ligeledes Låssa kirke, skænket 1679, i Sveriges Kyrkor, Uppland VII (bd. 76),
448
p. 75.
En ældre anbringelse i våbenhuset ses på et fotografi fra 1908, i NM., over
449
den tidligere dør til søndre trappetårn.
Foreningen af 3. dec. 1892: Opmålinger I,
450
451
1894—99, 1897 nr. 5.
Note 5, jfr. lysekrone nr. 3, note 427.
Omtalt i inven452
453
454
tariet 1735 (note 20).
IT, 2, p. 262f.
Schive V I I - T h u r a [1745—52].
Ef455
ter 1786, da den nævntes i inventariet (note 3).
J f r . Resen, bykortet med nr. 32:
»Dynkercket«, lige syd for åen ved kysten, hvor stedet er benævnt »banken hvorpå skibe
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Fig. 391 -392. Tårnur 1801. Stempler på rammen (p. 618). — Tower clock 1801. Marks on the
framework.

bygges«, hvilket sandsynliggør, at det har været en skibsbygger, der har udført modellen.
456
I skipperlavets protokol 1780 er det blevet til et fransk orlogsskib (jfr. nedenfor).
457
Udførligere beskrivelse hos M. Møller og Th. Rasmussen, i ÅrbÅrhSt. 1939, p. 86ff.
samt i H. Henningsen: Kirkeskibe, p. 21, 37f., 81 og 149 og især hos samme, i ÅrbÅrhSt.
458
1952, p. l l l f .
Ifølge skipperlavets protokol 1780, jfr. M. Møller og Th. Rasmussen,
459
460
op. cit.
AA og P N F var ifølge Schive II »de unge karle«.
II, 1, p. 128f.
461
462
Jfr. M. Møller og Th. Rasmussen, op. cit.
Jfr. H. Henningsen, i ÅrbÅrhSt.
463
M. Møller og Th. Rasmussen, op. cit. p. 90ff., der også gengiver li1952, p. 112.
464
465
sterne over givere og håndværkere.
Ifølge Hertel dog 1784 (II, 1, p. 128f.).
Note
257 og LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrigh.s journal. 1821 99 (C 3.728—38).
466
467
468
Hertel II, 1, p. 91.
ÅrbÅrhSt. 1934, p. 61—77.
Hübertz: Aktstykker III,
469
83 nr. 152 og p. 86f. nr. 155.
»Snediker Lawedts Bog« 1683 1818, i DenGlBy.
470
471
Om beboerne af nævnte gade o. 1683ff. se ÅrbÅrhSt. 1934, p. 39—45.
Samme,
472
1934, p. 260—307 og 1935, p. 82—87 og 1936, p. 80—85.
Nævnt i inventariet dette
473
år (note 20), men ikke i årene for.
Note 20, året 1786 og Hertel II, 1, p. 15f.

475
(p. 614—621). 474 Indberetning okt. 1905 ved Chr. Axel Jensen, i NM.
476
DK. Frdb. I, 518 og fig. 15.
På et fotografi fra 1908, for restaureringen, ses spor
477
som efter olie, der er løbet ned fra de to sidehuller.
Notebog 7, 1906, p. 82 af Eigil
Rothe, restaureringsforslag fra 18. marts 1907 og indberetning fra marts 1908, ved
478
Eigil Rothe, i NM.
Ifølge Hertel I, 2, p. 55, lod Skaarup, der var forpagter på
479
Marselisborg, foretage en forgyldning af urskiven, jfr. afsnit om gravminder.
Ifølge
Hertel I, 2, p. 55 skulle man 1801 være ophørt hermed, fordi de stærke slag hindrede
480
agtsomheden under prædikenen.
1905 havde skiven sin plads i søndre korsann
481
482
(note 474).
DK. Kbh. Amt III, 1746.
Ribe skal have haft et ur fra 1401 (J.
Kinch: Ribe Bys Historie og Beskrivelse, Ribe 1869, p. 584.
Fra gammel dansk område eksisterer endnu uret i Lunds domkirke, tidligst omtalt 1442 (T. Wålin: Lunds
Domkyrkas gamla konstur, Lund 1913, hvori desuden omtales de kendte ure i Lübeck,
483
Rostock, Danzig m.fl. samt Århus-uret p. 52ff.).
Det Særlige Kirkesyns arkiv,
484
1958 (NM.).
Arbejdstegninger i Bertram Larsens arkiv, Erhvervsarkivet, Århus
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485
486
byarkiv.
Korrespondance med Bertram Larsen, i domkirkens arkiv.
Jfr.
note 20; Hertel I, 2, p. 56; C. Madsen: Beskrivelse, p. 23 samt Peter Holm, i Jyllands487
posten 27. aug. 1905.
Note 20, jfr. instruktion for graveren 1820: Han skal skaffe
de nødvendige kul og med dem tænde ild i den store gryde, for at forebygge urets standsning eller langsommere gang om vinteren; samt lægge låget over gryden og holde døren
488
lukket for uret, at der ikke sker skade (note 5).
(Note 257). Måske er det ved den
lejlighed, ekstraudvekslingerne på optrækkene blev monteret. Disse fremtræder mere
som smedearbejde end egentligt urmagerarbejde, beslægtede med udvekslinger f. eks.
489
i samtidens kastemaskiner.
Note 5, året 1625. Ved missive af 7. juni 1634 (Kanc490
Brevb.) gives der klokkeren hjælp til en til at stille værket.
Note 20, jfr. Hoff491
492
meyer I, 491.
Note 20 og 194.
LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. o. 1. vedr.
493
494
købstadskirker. 1626—1715 (C 3.2286).
Note 20 og 161.
Walthers Dagbog,
4. juni 1877.

496
(p. 622—633). 495 DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82.
»..´. 2 Mile der fra saae
mand hinde i Braand oc Brynde ynckelig oc Jam(m)erlig at motte undergaa, ja ringere
end paa 3½ Timis Tid, oc det med all sin Biugning, Klocker oc Seyerwerck indtil den
bare oc blotte Mur.« Hans Hanssøn Skonning: Beretning om Aarhus Domkirkespirs
497
498
Brand 1642. Faksimiletryk Århus 1927.
Note 24 og 85.
1908 ophængtes tillige en klokke stammende fra Thorstrup kirke, Øster Horne herred, Ribe amt, som de
Smithske jernstøberier 1906 havde omstøbt af en revnet klokke fra 1599 (jfr. note 24 og
korrespondance 1906 med de Smithske jernstøberier, i NM.). Den afleveredes 1913 til
Christianskirken i Århus (venligst meddelt af pastor Helge Balslev Olesen, Århus).
499
500
Det Særlige Kirkesyns arkiv, korrespondance 1952f.
F. Uldall: Klokkerne i
501
502
Aarhus Domkirke, i Jyllandsposten 27. dec. 1893.
Uldall, p. 24.
Korrespon503
dance med de Smithske jernstøberier 20. juni 1907, i NM.
Uldalls hypotese, at
klokken skulle være en søsterklokke til den 1854 omstøbte i Todbjerg, Banders amt,
kan næppe holde. Uldall bygger sin teori på bogstavtypernes overensstemmelse, men
har her som kilde haft Abildgaards rentegning (NM.) og ikke dagbogens (V, 163) op504
rindelige aftegning, der viser helt andre former.
Jfr. Hertel I, 2, p. 83. P. 125 omtaler Hertel latinskoledisciplenes kortjeneste morgen og eftermiddag (om sommeren kl.
6 ½ , om vinteren kl. 7½ samt kl. 2 ½ ) , hvortil der hver gang ringedes tre gange med de
mindste klokker i tårnet, en tjeneste, der 1775 indskrænkedes til torsdag og lørdag efter505
middags skriftemål, og endelig afskaffedes 1806.
LA Vib. Århus bispearkiv. Dom506
kap.s rgsk.bog 1642—50 (C. 3.2219).
Opmåling ved de Smithske jernstøberier, Ålborg, i brev af 12. jan. 1906 (J. nr. 520/05). Korrespondance 1906ff. (NM.), jfr. note 63.
507
Klokkeringning for døde, der begravedes på S. Olai kirkegård, foretoges fra domkirken, og betalingen herfor førtes til indtægt for denne i hvert fald fra 1649/50 (jfr.
508
note 20, året 1685/86).
Klokken kan følges i kæmnerregnskaberne (i Erhvervsarkivet, Århus) så langt disse går tilbage, 1637 og 1639 kaldes den »Borgerklokken«,
1640—41, 1651, 1664, 1673 »Stormklokken«; 1682 anskaffedes ny klokkestreng til »By509
ens Klokke i Borgporten«.
Hübertz: Bidrag, p. 20, jfr. E. Marquard: Kgl. Kam510
merregnskaber fra Fr. III.s og Chr. V.s Tid, 1918 p. 307.
Århus bys kæmnerrgsk.
511
1685. Erhvervsarkivet, Århus.
Jfr. Hoffmeyer II, 304. Ifølge samme repareredes
klokken 1682. — Klokkens fortsatte vedligeholdelse hørte under byen, jfr. kæmnerrgsk.
512
1686.
Rhumann-regest, efter 1691. Klokken dog også beskrevet og dens figurer
aftegnet i det ældste Rhumannhåndskrift fra 1666, ikke i sammenhæng med de andre
klokker på bogens egentlige blade men på et løst, antagelig efter 1685 tilkommet blad,
513
med betegnelsen »Stormklokken«.
Hertel I, 2, p. 63f., jfr. 1771 (note 4). 1832 la514
vede tømrer H. Gundersen ny klokkestol til stormklokken (note 21).
Indskriften
har nogle afvigelser fra den oprindelige, der er gengivet hos R h u m a n n 1666 (m.fl. af-
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skrifter herfra); således stod efter »gloriam et« ecclesiæ divi (»Guds kirke«), i stedet for
»arhusiensis« skal begge gange have stået aarhusiensis, i stedet for »Ioannides« Johannides, og efter »obtulit« anno 1646 (hvilket årstal stemmer med fundatsens oplysninger,
515
jfr. p. 628).
I kontrakten bemærkedes, at man nøje m å t t e observere, at knebelen
ikke m å t t e hænge for langt ned i det tynde af klokken, »hvilchet alleniste kand foraar516
sage Klochen skade i sin Tiid« (note 3).
Vognleje, smedearbejde, op- og nedtag517
ning, udført af havnefoged Søren Stær, beløb sig til 126 rdl. 1 mk. 4 sk. (note 3).
Note
17 og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve vedk. domk. 1859—90
518
(C 617.3—5).
J f r . C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, p.
519
286ff. og note 500.
Jfr. bl.a. klokke 1762 i Vartov, København, og †Tjellerup
520
1764, Randers amt.
K o n t r a k t af 27. juli 1893 (note 71), jfr. korrespondance i Det
521
Særlige Kirkesyns og NM.s arkiv 1892—94.
LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøv522
righ.s journal. 1821—99 (C 3.728—38).
Indskriften gengivet i Marmora Danica I,
523
1739, p. 118.
DaAtl. IV, 1768, p. 77f. nævner indskriften og tilføjer: »Men Aarstallet skal kanskee rettere være 1500«; jfr. Hertel I, 2, p. 36f. og C. Nyrop: Om Dan524
marks Kirkeklokker, p. 170 og 185.
J f r . C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker,
525
526
p. 207, 275.
Rhumann-regest.
Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker,
528
p. 207 og 269ff. 527 Schive II, Cramer I og II.
I R h u m a n n I omtales klokken
529
530
som hr. Svends.
H o f m F u n d . II, 55ff.
J f r . C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker, p. 269ff. 5 3 1 Håndskriftet R h u m a n n I kalder den for »tolvklokken«, men
regnskaberne lader ingen tvivl om, at 1651-klokken kaldes kvarterklokken. Schive II
532
benævner den også kvarterklokken.
Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker, p.
533
121.
E f t e r Schive II, jfr. Schive V, Rhumann-regest og Cramer I; gengivet hos
534
Marmora Danica T, 1739, p. 115.
Indskrifterne oversat af H. D. Schepelern.
535
536
Jfr. Marmora Danica, op. cit.
Jfr. Sæby omstøbte klokker (Hjørring amt).
537
538
Klokkestøberen rejste til Bjerregrav (note 20).
Klokken omtalt og indskriften
539
delvis gengivet hos Hertel I, 2, p. 65f.
Jfr. C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklok540
ker, p. 286 og 183 samt Hertel I, 2, p. 58ff.
Ved omstøbningen 1817 (note 20) vej541
542
ede klokken 10 skippd. 2 lispd. 3 pd.
Cramer I.
Jfr. Hertel II, 1, p. XIV.
543
544
Note 3. Heri tillige beregnet løn for omstøbningen af nr. †7.
For de 360 bog545
staver på »den mindre klokke« betaltes 28 rdl. 4 mk. 4 sk (note 3).
I, 2, p. 65f.
546
547
J f r . C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker, p. 290.
Indberetning ved F. Ul548
dall 22. dec. 1893, i NM.
Note 500, der tillige benævner den »stormklokken« efter
549
Hertel.
Jfr. note 17 og LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopibøger f. breve
550
vedk. domk. 1859—90 (C 617.3—5).
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Kopi551
bøger f. breve vedk. domk. 1859—90 (C 617.3—5).
J f r . C. Nyrop: Om Danmarks
552
553
Kirkeklokker, p. 135f.
Aftryk og indberetning i NM. (note 547).
J f r . Uldall,
554
p. X X I I .
Denne sene betegnelse må ikke forlede til en forveksling med nr. †4, der
555
ved sin støbning 1651 benævntes kvarterklokken.
Note 2, Hertel I, 2, p. 67, jfr. II,
556
3, p. xi.
Det Særlige Kirkesyns arkiv 10. juli 1906, ved tømrermester A. Thomsen (note 85).

(p. 634—636). 557 Undersøgelse og bestemmelse er
558
foretaget af dr. phil. Tue Gad, Det Kgl. Bibliotek.
Firkantede noder til sangen
559
560
ved gudstjenesten i koret.
Kgl. Bild. E don. var. 53, fol. ca. 1319.
Bladene
561
blev fundet og aftaget af snedkermester P. Koch Lauritzen, Århus.
I en af boldene fandtes rester af »Fyenske Avertissements Tidende« med redaktørens navn, Chri562
sten Iversen (1748—1827) (Den GIBy.s protokol, inv. nr. 297: 26).
Jfr. Fr. Knudsen: Et Fund i Aarhus Domkirke, i Fortid og Nutid VI, 1926—27, p. 58ff. 5 6 3 Inv. nr.
564
565
297:26, i alt 21 bolde.
Inv. nr. 485/1923, T 16 2-g.
LA Vib. Provstearkiver.
Århus købstad og Hasle hrd. Synsprot. f. kirker og præstegårde. 1807—54 (C 24.5).
L Ø S F U N D I D O M K I R K E M U S E E T M.M.

GRAVMINDER
Å r h u s d o m k i r k e h a r s o m b y e n s h o v e d k i r k e i t i d e n s l ø b y d e t b e g r a v e l s e s p l a d s til e n stor
del a f s t a d e n s i n d b y g g e r e . H v o r d e n j æ v n e m a n d h a r m å t t e t l a d e sig n ø j e m e d e n
p l a d s p å den o m g i v e n d e k i r k e g å r d , h a r den m e d h e n s y n til s t a n d , r a n g eller f o r m u e
m e r e f r e m t r æ d e n d e b o r g e r k u n n e t e r h v e r v e d e n f o r e t r u k n e p l a d s i n d e i selve k i r k e n , h v i s
g u l v a r e a l h a r v æ r e t u d n y t t e t til det y d e r s t e , j f r . g r a v p l a n e n 1745 (fig. 150), indtil d e t
1805 blev f o r b u d t a t f o r e t a g e b e g r a v e l s e r h e r .
D e t a l r i g e g r a v m i n d e r , b e v a r e d e eller f o r s v u n d n e , h v o r l i l m a n h a r n æ r m e r e k e n d s k a b ,
skal s o m a n g i v e t i i n d l e d n i n g e n p. 13 b e h a n d l e s i f ø l g e n d e a f s n i t : 1) Middelalderlige grave,
h e r u n d e r b i s k o p P e d e r V o g n s e n s g r a v m æ l e , 2) epitafier og mindetavler, 3) gravsten og
gravfliser, 4) eftermiddelalder lige kapeller m e d t i l h ø r e n d e krypter, kister og kisteplader:
L i n d e n o v s , E b b e s e n s , Sehesteds, H u t f e l d s og Marselis', 5) eftermiddelalderlige krypter
og murede begravelser m e d t i l h ø r e n d e kister og kisteplader, o r d n e t e f t e r d e n r æ k k e f ø l g e ,
som er b e n y t t e t i b e g r a v e l s e s p r o t o k o l l e n f r a 1745 ( j f r . fig. 150), 6) kister og kisteplader,
u d e n n æ r m e r e s t e d f æ s t e l s e , 7) gravudstyr og 8) kirkegårdsmonumenter.
Af t r y k t e k i l d e r til a f s n i t t e t om g r a v m i n d e r må f r e m h æ v e s Chr. V. H e r t e i s : F o r s ø g til
e n a n t i q v a r i s k - h i s t o r i s k Beskrivelse over A a r h u u s D o m - o g C a t h e d r a l - K i r k e , I — I I ,

L . L . 1964

Fig. 393. Detalje af epitaf nr. 36, 1727, over handelsmand Jens Andersen Milliers hustru Else Olufsd a t t e r . † 1725 (p. 744).

D a n m a r k s K i r k e r , Århus amt II

Detail of sepulchral tablet no. 36, 1727, to the merchant Jens Andersen Müller's wife Else Olufsdatter, † 1 7 2 5 .
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Fig. 394. Snit og plan af den middelalderlige grube og grave nr. 1 5 i korsskæringen, foran kortrappen, 1:80 (p. 655). Efter opmåling, af Joh. Frederiksen 1918 (NM), tegnet af KdeFL 1974.
Section and plan of the mediaeval pit and tombs no. 1
5 at the crossing in front of the chancel steps.
From survey, 1:80, by Joh. Frederiksen 11)18 (NM), drawing by KdeFL 1!)74.

1809- 10, .J. R. H ü b e r t z : A k t s t y k k e r v e d k . S t a d e n og S t i f t e t A a r h u s , I — I I , 1845f. og
E . P o n t o p p i d a n : M a r m o r a D a n i c a . II, 1741, der b r i n g e r e n del i n d s k r i f t e r , o f t e s t d o g gengivet e f t e r æ l d r e h å n d s k r i f t e r ; endelig Chr. Axel J e n s e n : D a n s k e adelige G r a v s t e n I — I I ,
1951 - 5 3 . B l a n d t u t r y k t e kilder u d o v e r d e a l m i n d e l i g e k i r k e r e g n s k a b e r etc. ( j f r . a r k i v a lieoversigt p. 37f.) må n æ v n e s en r æ k k e 16- og 1700-tals h å n d s k r i f t e r , o p r e g n e t i a r k i v a l i e o v e r s i g t e n (p. 39), der giver d e n f u l d s t æ n d i g e b e t e g n e l s e f o r d e n e d e n f o r a n v e n d t e f o r k o r t e l s e r . E t v i g t i g t s u p p l e m e n t , især til a d e l s g r a v m i n d e r n e , b r i n g e r a n t i k v a r e n Søren
A b i l d g a a r d i sin n o t e b o g V, f r a 1770 (i N a t i o n a l m u s e e t ) .
Yderligere p e r s o n a l h i s t o r i s k e o p l y s n i n g e r k a n soges i G. J. T. T h o m s e n s R e a l r e g i s t e r
til A a r h u s B y s S k ø d e - og P a n t e p r o t o k o l l e r 1683—93, t r y k t i Å r b Å r h S t . 1932—38, hos
J. H o f f m e y e r : B l a d e af A a r h u s B y s H i s t o r i e , I, 1904 og I I , 1911 s a m t i A a r h u s g e n n e m
T i d e r n e , u n d e r r e d . af J. Clausen m.fl. I
IV, 1939—41 og A n n a T h e s t r u p : E l i g e r e d e b o r gere i Å r h u s 1740—1837, Å r h u s 1964.
V e d r ø r e n d e p r i n c i p p e r n e for b e s k r i v e l s e n , gengivelsen af i n d s k r i f t e r og a n v e n d e l s e n af
særlige t e g n h e n v i s e s til p. 12ff., for de a n v e n d t e f o r k o r t e l s e r til p. 42ff.

MIDDELALDERLIGE

GRAVE

Rester af seks middelalderlige, murede grave 1 (fig. 394) blev 1918 f u n d e t i
korsskæringen i et bælte op mod kortrappen, begrænset dels af dennes fundament i øst, dels, i vest, af yngre, murede gravkamre (jfr. nr. 28, 33 og 37).
1) Nord for kirkens midtakse, i klump sammen med grav nr. 2 og 3, men under disse, således at fodenden ligger delvis under hovedenden på nr. 2. Trapezformet grundplan. Underste skifte af fodenden og op til tre skifter af søndre
langside bevaret. Muret af munkesten ( 2 5 — 2 6 x 1 2 — 1 2 , 8 x 8 , 6 — 8 , 8 cm) med
glatte fuger på indersiden, lidt kalk til bindemiddel og i øvrigt et t y n d t kalklag som gulv lagt direkte på jorden. De bevarede lårbensknogler urørte.
2) Placering som nr. 1, men delvis over denne. Trapezformet, med særskilt
hovedleje (23 cm bredt indvendig), der tillige er markeret udvendig; skulderbredde 51 cm i gravens højeste del. Af blege munkesten fra grov brænding
(25x11,5— 1 2 , 5 x 7 , 5 — 9 cm), med udtværet mørtel. F e m skifter bevaret over
et f u n d a m e n t af små kampesten; gulvet et t y n d t kalklag. Langsidernes øvre
skifte forskudt lidt udefter, så der dannes fals for den tagformede afdækning
sat af munkesten, skråhugne for begge ender. Over hovedlejet dog 2 x 2 kantstillede, v a n d r e t lagte sten. Oversiden strøget med kalkmørtel.
3) Placering som nr. 1 og 2, men oven på den vestre del af nr. 1, delvis dækket
af f u n d a m e n t e t til den ene †lektoriepille og i vest a f b r u d t af et gravkammer
(nr. 28). Sandsynligvis rektangulær i grundplan, fodendens indvendige bredde
54 cm, udvendige 84 cm. 2 Af ensartede, røde, ret grove munkesten (28—28,5
x 11,5- 1 4 x 8 , 5 — 9 cm). Siderne lire skifter høje, ved ydersiden støttet af små
kampesten i kalkmørtel forbundet med munkestenene.
4) (Fig. 396). Omtrent i kirkens midtakse, bevaret i 130 cm's længde, målt
indvendig. Af type afvigende fra de øvrige grave og antagelig yngst. Uregelmæssigt rektangulær grundplan, indvendig smallest ved skuldrene, herefter
udadbuede sider mod midten og med særskilt hovedleje (11,5 cm i øst—vest,
26 cm i nord—syd), der ikke er markeret udvendig. Over et f u n d a m e n t af små
kampesten er de fem bevarede skifter bygget af blandet materiale, genanvendte
munkesten ( 2 7 — 2 7 , 5 x 1 2 — 1 2 , 5 x 8 , 2 — 9 , 8 cm) og formsten, bl.a. en hjørnesten med hulkantprofilering. Øverste skifte danner fals til afdækningen, et
trælåg, hvoraf ses spor — sammen med en indvendig træbeklædning — i kalkmørtelen, der er overstrøget munkestenene. I bunden et t y k t kalklag. Graven
indeholdt skeletdele af ældre mand.
5) (Fig. 395). Syd for kirkens midtakse, omtrent i niveau med nr. 4. Trapezformet, med særskilt, også udvendig markeret hovedleje (31 cm i nord—syd,
21 cm i øst—vest). Bygget overvejende af riflede munkesten (26—27,5 x 13,2
13,5 x 8 — 9 cm), hvoraf fem skifter bevaret, de tre nedre hovedsagelig af løbere,
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Fig. 395—39(5. Middelalderlige, murede grave, set ovenfra. 1 korsskæringen. 395. Grav nr. 5. 396.
G r a v n r . 4 (p. (555).

Mediaeval brick-built tombs, seen from above.
396. Tomb no. 4.

At the crossing. 395.

Tomb no. 5.

det fjerde udelukkende af bindere, t r u k k e t ud så de danner fals for tagdækningen, der yderligere støttes af et femte skifte løbere lagt uden om tagstenene.
Stumpvinklet sadeltag, livis sten er skråhugne på de sider, der vender mod
hinanden. Oversiden strøget med kalkmørtel, i gravens bund et t y n d t kalklag.
Skeletdele fandtes al i hvert fald to personer, begge vistnok mænd.
6) Vest for nr. 5, men lidt sydligere, den vestre del a f b r u d t af et gravkammer
(nr. 37). K u n lidt af langsiderne er bevaret nær fodenden, men sidernes indbyrdes ringe afstand (34,4 cm) tyder på en trapezformet grundplan. Sat af k a n t stillede munkesten ( 2 7 — 2 8 x 1 3 — 1 5 x 8 , 8 — 9 cm) i to skifter, derover et løberskilte, der danner fals for (den manglende) afdækning. I bunden t y n d t kalklag.
†Muret graw, antagelig for biskop Bo Mogensen, † 1424, jfr. gravsten nr. 4.
Grube1, muligvis bengemme (jfr. fig. 394), middelalderlig, lidt vest for sydøstre korsskæringspille og i samme bælte som de ovenfor omtalte, middelalderlige grave. Den rektangulære grube, med udadskrånende sider, måler i
bundfladen 1 0 4 x 4 8 cm og er bevaret fra den oprindelige bund, af sand, i op
til 12 skifter (= 120 cm), i nord kun 9 og i syd 11 skifter, men er a f b r u d t opadtil. Den er m u r e t af munkesten (27,8—28,5x8 cm), udelukkende løbere i halvsten t y k k e vægge.
Under oprensningen af gruben 1918 fandtes ingen skeletdele, men dens oprindelige funktion som bengemme forekommer dog sandsynlig ved sammenligning med en tilsvarende opmuring i Sorø kirkes kor; ved undersøgelsen her
påvist som benkiste for to personer 3 . Grubens skeletdele kan senere være fjernet i forbindelse med begravelser eller ved gulvomlægninger (jfr. p. 334f. og
afsnit om †murede begravelser).
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I højkorets sydøsthjørne, lige øst for døren til søndre koromgang
og stødende op til den sydøstligste korpille, står en sarkofag, navnløs og uden
udsmykning, først 1830 erkendt som biskop Peder Vognsens, død 1204.
24. august 1830 lod domkirkeinspektionen »den tilsyneladende Sarcophag« 4
åbne, tilskyndet af amatørarkæologen, oberst E. Høegh-Guldberg og foruden
denne bl.a. i nærværende af N. L. Høyen. Indtil dette t i d s p u n k t havde man
været uvidende om sarkofagens identitet og indhold. Intet af de mange håndskrifter vedrørende domkirken fra 16—1700'rne omtaler bispens grav, og kirkens historiograf, C. V. Hertel, antog, at den alene var anbragt for herpå at
sætte alterets tunge malmstager, når sølvstagerne ved højtiderne skulle pryde
alterbordet. En grundig undersøgelse af sarkofagen affødte dels en indberetning
til kancelliet 5 , gengivet i Aarhuus Stiftstidende samme år 6 , dels en tegning
(fig. 397) af den kyndige oberst 7 . I den murede sarkofag, lukket af en sort, poleret dæksten, f a n d t e s en lille bly kiste, hvorpå lå en bly plade med bispens gravskrift. I kisten fandtes dele af bispens skelet indsvøbt i nogle stykker tøj samt
nogle træpinde, der dannede et kors. De enkelte dele vil blive beskrevet nærmere nedenfor.
HISTORIK.

E f t e r undersøgelsen lagdes alt på plads igen, og vestenden, der som den
eneste side havde været åbnet, tildækkedes af en jernplade 8 . 1840 foretoges
en overmaling 9 . 1855 genåbnedes graven for at muliggøre en undersøgelse af
blypladen 1 0 , der 1857 anbragtes i ramme og under glas i et jernskab over
graven, således som det var ønsket af Frederik VII. ved et besøg i domkirken
fem år tidligere 1 1 .
11. september 1918 foretoges en ny undersøgelse under ledelse af Poul Norlund, kommenteret af Chr. Axel Jensen 1 2 . Et af undersøgelsens væsentligste
formål m å t t e være så vidt muligt at fastslå tumbaens alder samt det omtrentlige t i d s p u n k t for translationen af bispens levninger fra det oprindelige begravelsessted til den nuværende placering. En redegørelse for dette problemkompleks vil blive bragt nedenfor, efter at der er gjort rede for de enkelte elementer i begravelsen.
B E S K R I V E L S E . Sarkofagen (lig. 398 og 399), der er skævt trapezformet, med
den brede ende i vest, måler på de frie sider: 216,5 cm i nord, 81 cm i vest og
59 cm i øst 1 3 . Den er muret af fem skifter (det ene under gulvhøjde) munkesten 1 4 (28,5—29,5 cm x 1 4 , 5 x 8 , 5 cm), hvorover et afretningslag af gule Flensborgsten. De to nederste skifter, der i gravens vestende er kantstillede og anbragt i længderetningen øst—vest, danner såvel f u n d a m e n t som gulvlag for
selve t u m b a e n . Herover er nordsiden opsat i løberskifte, sydsiden af to kantstillede skifter. Vestenden er 1918 atter nymuret. Østenden, der ikke dækkes
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Fig. 397. Biskop Peder Vognsens blykiste med hans knogler på en udbredt tojrest samt et †relikviekors. Udsnit af opmåling og tegning 1830 af oberst E. Høegh-Guldberg. Nationalmuseet (p. 657 ff.). —
Bishop

Peder Vognseri's lead coffin containing his bones on a spread-out remnant of cloth as well as a
reliquary cross. Detail from survey and drawing, 1830, by Colonel E. Høegh-Guldberg.

af kalkstenspladen, men har en opmuring i højde med denne, er sat af to sten
på h ø j k a n t og derover to almindelige kantstillede, alle med fladen ind mod
graven. Indvendig er graven ved en t v æ r m u r bestående af to kantstillede skifter opdelt i et større vestligt rum på 94 era's længde og et mindre østligt, der
er 84,5 cm langt. Tværmuren har sandsynligvis t j e n t til støtte for dækstenen.
Såvel anvendelsen af Flensborgsten i afretningslaget som den ensartede mørtel
mellem mursten og Flensborgsten viste, at graven delvis havde været ommuret
tidligere, antagelig under hovedrestaureringen 1775—76, da gulvet overalt
førtes »i linie« netop med anvendelse af nævnte sten (jfr. p. 334f.). Det nedre
parti i vest forekom urørt; gulvlaget under graven bestod her af røde gulvfliser,
der må formodes at stamme fra det senmiddelalderlige kors oprindelige belægning (jfr. p. 334). Under østenden, ca. 50 cm fra pillen, konstateredes derimod et
lag af gule og grønne, glaserede gulvfliser, der må antages at være genanvendte
og stamme fra »renæssancetiden« 12 . Gravens anderledes karakter på dette sted
kan s t a m m e fra o. 1677, da man opsatte en †alterskranke (jfr. p. 530), som
strakte sig tværs over koret og stødte op til Peder Vognsens sarkofag (jfr. plan
og snit af koret, planche 4 og 9, fra 1863).
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Den polerede, sortgrå dæksten af ortoceratitkalk fra Fågelsång i Skåne 1 5 er
trapezformet, 197,5 cm lang, 78—60,5 cm bred og ca. 11 cm t y k med en ca.
5 cm bred øvre affasning. Stenen er b r u d t i to stykker 1 6 , en tilstand der allerede
konstateredes 1830. Den glatte, usmykkede overflade er en del medtaget, øjensynligt på grund at sliddet fra alterstagerne (jfr. ovfr.). Pladen har flere sekundære indridsninger: årstal, initialer og en tegning af en kirkebygning med to
pyramidetage og et tårn med løgkuppelspir 1 7 .
Dækpladen har en form, der er sædvanlig for romanske granitgravsten 1 8 ,
som er rigeligt repræsenteret i Østjylland og endda i selve domkirkens kormur
(jfr. afsnit om gravsten). Materialet, den sortgrå ortoceratitkalk, er derimod
sjældnere b e n y t t e t i denne periode. Tilsyneladende kendes der ingen danske
eksempler på gravsten af denne stenart, som imidlertid er anvendt til alterbordsplader i de navnkundige kirker i Fjenneslev (DK Sorø p. 332), Søborg
(DK Frederiksborg II, 1128) og Kalundborg 1 9 . — Det er tankevækkende, at
materialet til de ovennævnte dæksten er hentet i et brud, som ligger nær den
ærkebiskoppelige gård i Kungsmarken, et par mil øst for Lund.
Blykisten (fig. 397 og 400) fandtes såvel 1918 som 1830 i sarkofagens større
r u m mod vest. Langsiderne måler 69—70 cm, enderne 46—57 cm, mens højden
er ca. 24 cm. Kisten er tildannet af een bundplade, der for enderne er ombukket
til gavlstykker; de to langsider er loddet til bunden, mens lågpladen er bukket
lidt ned omkring siderne og i øvrigt har været fastholdt af et ca. 10 cm bredt

Fig. 398. P l a n og s n i t af b i s k o p P e d e r V o g n s e n s g r a v . 1. L a n g s n i t , set m o d s y d . 2. V a n d r e t s n i t .
3 . T v æ r s n i t i n d e n f o r v e s t e n d e n , set m o d ost. 4 . O p s t a l t a f v e s t e n d e n . T e g n e t a f K d e F L 1973 e f t e r
o p m å l i n g af Joh. F r e d e r i k s e n 1918, 1 : 4 0 (NM).
Plan and section of Bishop Peder Vognsen's tomb.
1. Longitudinal section, seen facing south. 2. Horizontal section. 3. Cross section through the west end,
seen facing east. 4. Elevation of west end. Drawing bg KdeFL 1973 after survey, 1:40, by Joh. Frederiksen
1918
(NM).
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F i g . 3 9 9 — 4 0 0 . B i s k o p P e d e r V o g n s e n s g r a v m æ l e . 399. S a r k o f a g e n (p. (157). 400. B l y k i s t e n (p. 659). —
Bishop Peder Vognsen's sepulchral monument.
399.
Sarcophagus during investigation 1918.400. Lead coffin.

bånd i lågets længderetning midtpå, og hvoraf ses spor på undersiden, der
måske oprindelig har været kistens overside. B å n d e t har været fæstnet med fem
nagler, og sådanne eller mærker heraf lindes tillige i kistens hjørner samt foroven på siderne, antagelig beregnet til en afstivning indvendig. De bevarede
nagler går nu gennem lire hjørnestivere af blødt træ, der ifølge undersøgeren
ikke kan være ældre end 1830, men som antagelig har afløst nogle tilsvarende,
der ses på Høegh-Guldbergs tegning (fig. 397).
Blykisten 2 0 , der tjener som ossuarium (o: bengemme) for bispens levninger
(jfr. ndf.), s t a m m e r rimeligvis fra translationstidspunktet. Den oprindelige
kiste, der formodentlig efter vanlig skik har hall legemsstørrelse, har da været
gået til grunde, ligesom det må antages, at kun en del af bispens skelet har
været skikket til en flytning.
Blypladen (lig. 401-2) med bispens gravskrift fra 1204 lå 1830 oven på blykisten, revnet i to stykker langs en af de linier, der er t r u k k e t for at skille bogstavrækkerne, men i øvrigt »næsten aldeles ubeskadiget« 2 1 . Den måler ca. 40,3 X
ca. 53,5 cm, er 1,5—2 mm tyk og bærer en indskrift med romanske majuskler (ca.
2,8—4 cm høje 2 2 ) i ni linier på forsiden og to foroven på bagsiden, afgrænset af
v a n d r e t t e rammelinier. (På forsiden:) »Anno: incarnationis. domini / millesimo.
dvcentesi/mo. qvarto. anno regni. / regis. Wademari(l) secvn/do. c. littera.
dominicali / post, bissextvm. '"diction e : octo/gesima: septima: epactis:
dec./[e]m. et septem: lvna: septima: ter/cio. y d v s : aprilis: obiit: petrvs filivs: /
(på bagsiden:) wagens: arvsiensis : episc/opvs:« (»Ar 1204 for Herrens menneskevorden i kong Valdemars andet regeringsår 2 3 , søndagsbogstav C efter skuddagen, i den syvende indiktion (efter) den 80. (cyklus) 24 , epakterne 17, 7 dage
efter nymåne, den 11. april døde Peder, søn af Vagn, biskop af Århus«) 25 .
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Fig. 401—402. Blyplade med gravskrift over biskop Peder Vognsen. † 1204. 401. Forsiden. 402.
D e t o v r e s t y k k e af b a g s i d e n (p. 660). — Lead plate with epitaph to Bishop
401. Front. 402. The upper part of the back.

Peder

Vognsen,

†

1204.

Blypladen, hvis ægthed bekræftes både af indskriftens indhold og ved dens
epigrafiske udformning 2 6 , har rimeligvis ligget i den oprindelige grav, men er
sammen med bispens levninger blevet overflyttet til den nye begravelse. Pladen passer ind i rækken af blyplader med indskrifter over fyrster og højgejstlige, repræsenteret i kirkerne i Ringsted, Sorø, Ribe og Løgumkloster 2 7 , og
følger hermed en skik, hvis nærmeste forbilleder utvivlsomt skal søges hos vore
naboer mod syd 2 8 .
De bevarede skeletdele blev ved undersøgelsen 1830 f u n d e t indsvøbt i et
»Klædemon«. Benene var lagt »i en vis Orden« med hovedet i midten (jfr. fig.
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F r . C. C. H a n s e n 1918

Fig. 403—404. Biskop Peder Vognsens kranium (p. 662). —Bishop Peder Vognsen's cranium.

397) og var endnu »vel conserverede«. 1918 foretoges en undersøgelse på stedet
af prosektor Gregersen, der konstaterede, at »hovedbenene« var til stede, dog
manglede især en del ribben, hvirvler, mellemfods- og mellemhåndsben, fingre
og tæer 2 9 . E f t e r prosektorens skøn tydede knoglerne på en slank skikkelse.
Biskop Peder Vognsens kranium* (lig. 103—404) blev i 1918 undersøgt af
professor, dr. med. Fr. C. C,. Hansen, der som konklusion af sin undersøgelse
har givet følgende korte redegørelse 3 0 :
»Kraniet er brunfarvet, hist og her med mørkere partier. Midt i pandebenet
findes et stykke sort tekstil med enkelte sorte silketråde i. Suturerne er åbne.
Af tænderne i overmunden mangler to venstre fortænder og venstre hjørnetand. Tænderne er ret velbevarede, men slidt ganske plane. Næsen er kort og
bred. Kraniets højre side er noget søndret, således at øverste del af tindingebenet mangler. Et par flade fordybninger i venstre isseben kan måske tydes som
spor af ydre vold, forvoldt efter døden, idet det kunne se ud, som om disse afskrabninger er f r e m k a l d t af spidse genstande (søm?). Underkæben er bred og
kraftig med alle tænder velbevaret. Kraniets kapacitet er målt til 1625 cm 3 «.
Af professor Fr. C. C. 1 lansens noter fremgår i øvrigt, at han har f u n d e t
kraniet ret stort, kraftigt bygget, med markerede træk og kraftige muskelspor. Endvidere at kæbepartiet har været stærkt udviklet og noget fremstående.
* Afsnittet er forfattet af overlæge, dr. med. J. Balslev Jørgensen, Universitetets anthropologiske
laboratorium.
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Tænderne har været store og kraftige uden spor af caries, men med betydeligt
slid. Alderen er bedømt til ca. 45 år på basis af de åbne kraniesømme og det ret
kraftige tandslid. At det drejer sig om et mandskranium fremgår af de kraftige øjenbrynsbuer og muskelspor samt kraniets størrelse og robusticitet.
Ved undersøgelsen i 1918 blev der taget et antal fotografier af kraniet. En
sammenligning i dag mellem fotografierne og professor Fr. C. C. Hansens beretning viser god overensstemmelse og kan ikke føje noget til hans redegørelse.
Der er taget et antal kraniemål 3 1 , kapaciteten er som anført målt til 1625 cm 3 ,
hvilket er over middel. Den største længde er målt til 184 mm og den storste
bredde til 143 mm, hvilket giver en længde/bredde-index på 77,8.
Bedømmer man i dag kraniet efter billederne og de anførte mål, kan man sige
at typen svarer ganske godt til den mennesketype, der almindeligvis fandtes
i D a n m a r k i middelalderen. Der er ikke racemæssige eller familiære særpræg.
De *tøjrester, man 1830 f a n d t svøbt omkring bispens knogler (jfr. lig. 397),
blev 1918 udtaget af blykisten til konservering og nærmere bestemmelse 3 2 . En
nykonservering og væveteknisk undersøgelse er 1969ff. foretaget af Else Østergaard og Ole Schmidt, Nationalmuseets konserveringsanstalt 3 3 . Alle tøjresterne
er nu i Nationalmuseet 3 4 .
Der er bevaret fragmenter af tre forskellige stoffer, der må formodes at stamme f r a : 1) bispens liturgiske klædning, 2) dragtens mellemloer samt 3) det
egentlige foer. 1) To større stykker: a) 7 5 x 6 5 cm, b) 4 3 x 6 0 cm og c) fire mindre samt nogle stumper, i dårlig bevaringstilstand, mønsteret utydeligt, silken
og guldet næsten forsvundet og farven svækket. Det drejer sig om et silkestof
(fig. 406), »guldindvirket samitum«, af (nær)orientalsk oprindelse 35 , antagelig
fra 12. århundrede, med elfenbensfarvet bund og islæt af membranguld og rød
silke. Mønsteret (fig. 405) er i stoffets længderetning opdelt i ca. 9 cm brede
striber, hver med en lodret række af skiftevis løve og fugl, den sidste med
ranke bag ved ryggen; løver og fugle er anbragt således, at de danner ensartede, v a n d r e t t e rækker. Mønsteret er u d f ø r t i en teknik 3 6 , hvorved, på retsiden, løven tegner sig rød på lys baggrund, mens fugl og bladranke står lys på
rød baggrund, på vrangsiden omvendt. - Stykkerne a og b og en af de små
stumper fra c har uregelmæssigt, 1,5- 3 cm brede, om bukkede kanter, b desuden en ægkant. 2) På vrangsiden af ovennævnte tøjstykker (jfr. noteillustration) fandtes pletvis rester af et lærredsvævet, antagelig blåfarvet hørstof 3 7 ,
som muligvis har udgjort et mellemfoer, idet stoffet enkelte steder følger det
guldindvirkede stof ind i dets ombøjninger. 3) Et lille, rektangulært stykke,
9 x 5 cm, af ensfarvet, rød silkevævning, »samitum« 38 , har muligvis været en
del af dragtens egentlige loer.
Forsvundet er en 21 cm lang snor (jfr. lig. 405), der ifølge indberetningen
1918 var dannet af et oprullet, 1 cm bredt silkebånd med indvævet guldtråd;
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Fig. 405. D e t a l j e af silkestof f r a b i s k o p P e d e r Yogiisens b l y k i s t e . R e t s i d e n . T e g n i n g af Bodil Muller
1918 (NM) (p. 663).
Detail of silken material from Bishop Peder Vognsen's lead coffin. The right
side. Drawing by Bodil Müller 1918 (NM).

snorens ene ende v a r på et 3 cm langt stykke ikke sammentvundet, men udbredt
således at et geometrisk mønster kunne ses.
I blykistens ende f a n d t man 1830 en kløftet pind med et tværstykke i 3 9 ,
formodentlig et †relikvie (lig. 397), hvorom der hurtigt opstod den formodning 4 0 , at det skulle være et stykke af Kristi kors, skænket bispen af paven.
Det genfandtes ikke ved åbningen 1918.
O V E R S I G T . Biskop Peder Vognsen må, som domkirkens egentlige stifter,
formodes oprindelig at være gravsat i det romanske kors midtakse foran højaltret, på et tidspunkt da kirken endnu delvis var under opførelse, men dog i
funktion (jfr. p. 64 og 137ff.) 41 . 1 forbindelse med korets udvidelse i sidste
halvdel af 1400-årene (jfr. p. 219) har man da m å t t e t foretage en overflytning
af bispens levninger til det nye kor 4 2 , hvor man har placeret sarkofagen op mod
den nyopførte skrankemur (p. 274), men dog inden denne blev kalket 4 3 . Såvel
sarkofagens opbygning som anbringelse på det senmiddelalderlige gulvlag taler
for en translation på dette t i d s p u n k t . Opmuringen af sarkofagen har øjensynligt
m å t t e t rette sig efter dækstenens trapezoide form. Den sortgrå plade har sandsynligvis t j e n t som dæksten for bispens oprindelige grav, og omend materialevalget er usædvanligt, kender man dog eksempler på anvendelsen heraf — omend med anden funktion — også i denne periode. Hvis man i en senere tid
skulle have placeret en ny gravplade over sarkofagen, ville man i 1400-årenes
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Fig. 40G. D e t a l j e af silkestof f r a b i s k o p P e d e r V o g n s e n s (†1204) b l y k i s t e . V r a n g s i d e n ( j f r . lig. 405)
(p. 663). — Detail of silken material from the lead coffin of Bishop Peder Vognsen († 1204). Reverse side.

slutning rimeligvis som stenemne have foretrukket den gotlandske kalksten,
der lindes a n v e n d t til gravstenene over bisperne Jens Iversen Lange († 1482),
Ejler Madsen Bølle († 1501) og Niels Clausen († 1531) rn.fl. Formen ville da også
snarest have været rektangulær. En overflytning i 1500-årenes slutning i forbindelse med indretningen af adelige gravkrypter i koret forekommer heller
ikke sandsynlig. Man ville da næppe have a n v e n d t en så tyk dækplade, men
snarere en tyndere, ligeledes rektangulær, med et andet profil, svarende til de
mange adelige gravsten, der ses i kirken, ligesom man i denne antikvarisk interesserede periode nok ville have forsynet stenen med navn og indskrift. Et
kendskab til sarkofagens identitet ville da formentlig også have ytret sig i en
levende tradition, der ville have f u n d e t udtryk i 16- og 1700-årenes håndskrifter.
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Fig. 407. Mindetavle nr. 1, 1572, over medlemmer af familien Worm (jfr. fig. 408). Fløjene lukket
(p. 070).

Memorial tablet no.

1,

1572,

to

members of the

Worm family.

With

panets

closed.

E P I T A F I E R OG MINDETAVLER
D o m k i r k e n s y n e s i h o v e d s a g e n at h a v e b e v a r e t de epitafier, der i t i d e n s løb er b l e v e t
o p s a t på d e n s m u r e , og som allerede o p r e g n e s h o s H e r t e l 1810 og S c h y t t e 1835.
L o k a l e h å n d v æ r k e r e 4 4 h a r af og til f o r e t a g e t m i n d r e r e p a r a t i o n e r , o f t e i t i l k n y t n i n g til
generelle f a r v e i s t a n d s æ t t e l s e r af i n v e n t a r e t ( j f r . p. 484). 1828 30 f o r s ø g t e en s å k a l d t
kgl. p r i v i l i g e r e t g i p s a r b e j d e r , B o m p i e Dinelli, a t f å o v e r d r a g e t i s t a n d s æ t t e l s e s a r b e j d e r p å
forskellige e p i t a f i e r 9 , m e n m å t t e r e j s e 4 5 , d a k v a l i t e t e n a f h a n s forsøg k r i t i s e r e d e s 8 .
V e d h o v e d r e s t a u r e r i n g e n 1867—71 u n d e r a r k i t e k t V . T h . W a l t h e r b l e v , s å v i d t d e t v a r
m u l i g t , alle e p i t a f i e r r e s t a u r e r e t af b i l l e d h u g g e r W. M. F j e l d s k o v , m e d h j æ l p af billeds k æ r e r A . P e t e r s e n o g k u n s t m a l e r N . F r i s t r u p 4 6 . D e f å dele, der i k k e s k ø n n e d e s r e s t a u r e r i n g s v æ r d i g e , o p b e v a r e d e s afsides i k i r k e n . I f o r b i n d e l s e m e d r e s t a u r e r i n g e n o m p l a ceredes h o v e d p a r t e n af e p i t a f i e r n e og a n b r a g t e s på s t e d e r , h v o r de i k k e skulle »virke
f o r s t y r r e n d e « på k i r k e n s a r k i t e k t u r , en idé som allerede a r k i t e k t N. S. N e b e l o n g v a r g å e t
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Fig. 408. Mindetavle nr. 1, 1572, over medlemmer af familien Worm (p. 667).

Memorial tablet

no. 1, 1572, to members of the Worm family.

ind for i sin r e s t a u r e r i n g s p l a n f r a 1863 4 B ( j f r . p. 321f.). 1880ff. g e n o p t o g F j e l d s k o v og
F r i s t r u p r e s t a u r e r i n g e r n e , i n d l e d t m e d d e t store M a r s e l i s - g r a v m æ l e og e f t e r f u l g t af de
m i n d r e s t e n e p i t a f i e r i l a n d e m o d e s a l e n 4 7 . E p i t a f i e r n e s m a l e r i e r og i n d s k r i f t e r b l e v 1882
u d b e d r e t og opmalet m e d n y e f a r v e r af F. H a n s e n og R. C h r i s t i a n s e n , der flittigt h a r signeret deres a r b e j d e r 4 8 .
E n m e r e a r k æ o l o g i s k r e s t a u r e r i n g e r 1961ff. p å f o r a n l e d n i n g a f k i r k e v æ r g e n E . H a m m e r Sørensen i v æ r k s a t af b i l l e d h u g g e r n e C. B a u m b a c h og V i t u s Nielsen og k i r k e m a l e r G.
N. K r i s t i a n s e n .

1) (Fig. 407- 408). 1572, over medlemmer af familien Worm, der rimeligvis
har ladet tavlen udføre i Nederlandene. Trefløjet tavle (triptych) af træ, af
form som en senmiddelalderlig alter- eller mindetavle 4 9 , men med rent protestantisk indhold. Storfeltet ( 1 0 3 x 7 0 cm) har profileret r a m m e med svungen,

668

ÅRHUS

DOMKIRKE

b r u d t overkant. Hængestykkets rektangulære skriftfelt indrammes af volutknægte, til siderne med grotesker: satyrer, forneden med akantusblade liankerende løvemaske.
Tavlen 5 0 er sortmalet, med forgyldte rosetter og profillister inderst omkring storfeltet, men med malede profiler på fløjene. I storfeltet oliemaleri på
krideret træ, forestillende dommedag hvorunder den knælende og bedende
Wormske familie. Kristus, under duen, velsignende og med korset i armen,
sidder med det ene ben støttet til verdenskuglen. I de omgivende skyer, med
basunengle, to rækker rødklædte apostle, der i spidsen har Maria og J o h a n n e s
som menneskenes forbedere. Nedenunder rækker de døde armene op mod
frelsen, og i billedets ene side fører en engel de retfærdige mod himlen, mens
en djævel til den anden side støder de usalige ned i helvede gennem en revne i
jorden; nederst to sammenknugede uretfærdige.
Herunder er familiegruppens 5 1 to køn adskilt på traditionel vis; her af det
Wormske våben (jfr. lig. 323), i 1.° rød løve og grågrønne rektangelfelter på
gylden bund, i 2.° grønt træ på gråhvid bund. Til den ene side knæler to ensklædte kvinder, en ældre og en yngre, i guldknappede kjoler under sorte slag
med hvide kraver og sorte baretter. Foran dem en lille, lyslokket pige, sortklædt som de andre. I den anden gruppe, over for den ældre kvinde og måske
sammen at betragte som familiens overhoveder, de på hængestykkets tavle
førstnævnte, Steven Worm og hustru. H a n er ældre, skægget og med hvid,
kruset krave over sort. Bag ham ses de to gejstlige, Didric og Jacob Worm, i
hvide kapper over sorte dragter og med hvide, krusede kraver, den forreste tillige med fornemt, gråt pelsværk bredt over armene. De tre mænd bagved, med
hvide kraver som de førnævnte, er antagelig de yngre brødre. De to forreste
mænd i billedets venstre side adskiller sig såvel i klædedragt (bredere pibekraver) som i udførelse (mørkere i farveholdningen, anden ansigtstegning) fra de
øvrige, og er måske påmalet senere (jfr. ndf.). Baggrunden for den religiøse
scene er g u l b r u n ; i forgrunden ses spredte grønne træer og buske mod det
brunlige jordsmon.
På fløjenes indersider er malet små, hvide rosetter og ranker, der adskiller
de opmalede religiøse indskrifter (hvid f r a k t u r med gyldne initialer samt gyldne
versaler i skriftstedhenvisningerne), der har nøje relation til dommedagsbilledet,
og som tillige suppleres af de gyldne versalindskrifter på storfeltets ramme.
Foroven her: »Veniet hora i(n) qva o(mn)es qvi i(n) monvme(n)tis sv(n)t
avdie(n)t voce(m) filii dei. Joha(nnes).6« (»den time skal komme, på hvilken
alle de, som er i gravene, skulle høre Guds søns røst« [Joh. 5,28]). F o r n e d e n :
»Domine ne intres i(n) ivditivm cvm servo tvo. Psal. 145« (»Herre, gå ikke i rette
med din tjener.« Salme [143,2]).
På nordre fløj: »Math. 26. Verientamen
[fejl for v e r u m t a m e n ] dico vobis« etc. (»dog jeg siger eder« etc. [Math. 26,64]).
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F i g . 409. M i n d e t a v l e n r . 1. 1572 ( j f r . fig. 408). D e t a l j e af s ø n d r e fløjmaleri (p. 669). — Memorial
tablet no. 1, 1572 ( c f . fig. 408). Detail of south panel painting.

»Math. 19. Amen dico vobis« etc. (»sandelig siger jeg eder« etc. [Math. 19,28]). —
»Math. 25. Venite benedicti patris mei« etc. (»kommer hid, I min Faders velsignede« etc. [Math. 25,34]). — »Lvce 21. Suspicite et attollite capita vestra« etc.
(»oplofter eders hoveder« etc. [Lukas 21,28]). — På søndre fløj: »Acts 10. Jesus
Christus est o(m)nium d(omi)n(u)s« etc. (»Jesus Kristus er alles herre« etc.
[Apostlenes gerninger 10,42]).— »1. Thess 4. Ipse d(omi)n(u)s« etc. (»thi Herren
selv« etc. [1. Thess. 4,16]). —- »Math. 25. Discedite a me maledicti« etc. (»går
bort fra mig I forbandede« etc. [Math. 25,41]). — »Apocal. 6. Et dicent montibus
et petris« etc. (»og de siger til bjergene og klipperne« etc. [Joh.s åbenbar. 6,16]).
Under skriftstederne er på begge fløje malet en hensovet i to skikkelser — i overensstemmelse med vesteuropæisk tradition 5 2 — i nord som død i ligklæder,
u d s t r a k t på en rødlig måtte, i syd som delvis skelet i en brun kiste (lig. 409),
begge steder begrædt af to sortklædte personer i hver sin arkade, der åbner sig
ud mod det frie. Til det første motiv hører indskriften: »Cunctis mortalib(us) est
ista moriendi imposita co(n)ditio, no(n) licet nolle, quod o(m)nipotens sanxit
ineuitabile« (»alle dødelige er underkastet det vilkår at skulle dø, og de kan
ikke undlade at ville, hvad den almægtige har bestemt uundgåeligt«). Til det
a n d e t : »Post homine(m) vermis, post vermera fetor et horror. Sic in no(n)
ho(m)i(n)em vertitur omnis homo« (»efter mennesket ormen, efter ormen stank
og gru 5 3 . Således forvandles hvert menneske til noget ikke-menneskeligt«).
Over disse indskrifter er ganske småt malet årstallet »a(nn)o 1572«.
Danmarks Kirker, Århus amt II
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Hængestykket er stærkt blåt stafferet, med forgyldte detaljer; satyrkroppe
og maske brune. Skrifttavlen har grå r a m m e og hvid f r a k t u r :
»Anno 1567 den 3. J u l i j sterff Steuen W o e r m .
A n n o 1592 den 1(3. m a r t . sterff A n n a W o e r m s sijn huisfrou.
A n n o 1607 den 24. Avril sterff Mett W o e r m s oer dochter.
A n n o 1584 den 14. non. sterff Meistr. Derrick W o e r m P a s t . vn(d) Cano. loe Ellst.
A(nn)o 1581 den 1. mai. sterff h J a c o p W o e r m P a s t toe Velp.
A n n o 1(301 den 21. ocht. sterff J o h a n W o e r m .
A n n o 1566 den 19. N o u e m b . sterff Henrick W o e r m .
A n n o 1524 [fejlopmalet for 1574] den 30. Meert sterff H e r m e n W o e r m .
A n n o 1565 den 25. Mey sterff W y l l e m W o e r m .
A n n o 1(322 den 24. sep. sterff E u e r d t W o e r m .
Eccles. 38. persona.« [Ecclesiasticus 38,23].

På tavlens nedre r a m m e det tilhørende citat: »Mernor esto iudicij mei: sic
emerit [fejlopmalet af enim erit] et [ t u u m ; mangler] mihi heri, et [tibi] hodie«
(»husk min dom: således bliver nemlig også din: mig i går og dig i dag«).
På fløjenes bagsider (fig. 407), er malet to cirkelfelter med brunskyggede
profiler, hvori Worms våbner, løven og træet, på hvid baggrund. Herover et
virtuost slynget, lysbrunt skriftbånd hvorpå sortmalede minuskier med rødt
initial: »Memorare nouissima t u a o homo, et in æternum non peccabis. Eccle.
7.« (»husk din yderste dag, oh menneske, så skal du ikke synde til evigheden«.
[Ecclesiasticus 7,40]).
Den nederlandske tavle, måske hentet fra familiens h j e m b y Arnhem i provinsen Gelderland, hvor også de to navngivne gejstlige virkede, henholdsvis i
Elst og Velp 54 , har muligvis i Århus fået tilmalet de to ovennævnte yngre
brødre, eventuelt udført af maleren Lauritz Andersen, der var virksom i Ribe
og Århus omkring 1600 55 .
Ophængt på vestsiden af 3. vestligste midtskibspille i syd, nær Wormernes
†murede begravelse, hvor den blev afskrevet 1770 af Søren Abildgaard.
2) (Fig. 410—413). 1576, over Erik Podebusk og Sidsel Oxe, opmuret som
vægtavle med anvendelse af alabastfigurer og -detaljer samt kalkstenstavle, fra
et gravmæle oprindelig bestemt som fritstående t u m b a .
På skrifttavlen, med reliefversaler: Erick Podbvsk til Bidstrvp, sal. hr. Iørgen Podbvkis(I) ridders søn, Frederich II.s høvidsmand på Aalborrig slot, kgl.
maj.s fortroede råd, død på sin gård Bidstrvp 12. okt. 1573 og begravet her 13.
dec. Desligeste ligger herunder hans hustru, fru Sitzelle Oxse, sal. hr. Iahan
Oxis til Nielstrvp ridders datter, »oc lod hvn bekoste oc giøre dette sepvltyr Ao.
1576«; død <1593>, (jfr. (†) stoleværk, p. 565f.).
Det ændrede og sammenstykkede, men alligevel fornemme gravmæle — af
en lidt senere eftertid (1607) 56 karakteriseret som »et skønt, hvidt alabaster
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Fig. 410. E p i t a f n r . 2, 1576, o v e r E r i k P o d e b u s k og Sidsel O x e (p. 670). — Sepulchral tablet no. 2,
1576, to captain of the Royal castle of Ålborg, Erik Podebusk and Sidsel Oxe.
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F i g . 411. E p i t a f n r . 2, 1576 ( j f r . fig. 410). D e t a l j e af E r i k P o d e b u s k s g r a v s t a t u e (p. 673). — Sepulchral tablet no. 2, 1576 (cf. fig. 410). Detail from Erik Podebusk's effigy.

monument« — domineres af de to portrætstatuer (ca. 187—191 cm) af det afdøde ægtepar, der i lighed med andre hjemlige tumbafigurer er fremstillet liggende med åbne øjne på et tæppe, der er rullet op om en hovedpølle. Mens
kvinden i sin enkedragt med salmebog og pose under hænderne har indtaget
tumbafigurens vanlige stilling, synes denne ikke konsekvent fulgt for rid-
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F i g . 412. E p i t a f n r . 2, 1576 ( j f r . fig. 410). D e t a l j e af p o s t a m e n t e t (p. 673).
1576 (cf. fig. 410). Detail of pedestal.
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- Sepulchral tablet no. 2,

derens vedkommende. Klædt i fornemt ciseleret rustning (fig. 411) forekommer han med sine skrævende ben foran det skråt nedhængende sværd og hænderne i siderne snarere at stå oprejst, et indtryk, der underbygges af stridshandskernes placering nederst ved benene og af den lille, stående hjelm med
narremaske. Mellem ægteparrets hoveder et ca. 57 cm højt krucifiks, af en type,
der genfindes i samme position på flere jyske gravsten 5 7 .
Fire alabastfigurer (ca. 57 cm høje) af evangelisterne siddende med (og delvis på) deres tegn, er dels anbragt ved ægteparrets fødder (Markus og Lukas),
dels på plinter (Matthæus og Johannes) over den profilerede trekantgavl, der
krones af anonym dydefigur og flankeres af liggende lover; i frontonen Gudfader. Under gesimsen konsoller med løvemaske og diademhoved, der ligeledes
pryder fodfeltets to ens, i siderne forhuggede kartouchetavler med kvindemaske og årstallet 1576 (fig. 412). Tavlerne adskilles og flankeres af kraftige
puttokaryatider, den ene støttende sit volutkapitæl. Tilsvarende p u t t i (den
østre dog helt af gips) flankerer kalkstensskrifttavlen. Som en frise på vægtavlen er anbragt en række aneskjolde af alabast, i alt 10, en sørgelig rest af de
oprindelig 2x 16, der o. 1750 58 (fig. 413) endnu prydede monumentets sider og
udfyldte mellemrummet mellem de døde, hvorfra også ridderens store hjelm
senere er forsvundet. De ret store kvindehoveder, der på tegningen ses på hver
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side af skrifttavlen, har antagelig hørt til de af Hertel 5 9 omtalte zirater, der på
hans tid enten v a r nedfaldne eller a f b r u d t med vold, »af overtroisk Begjerlighed formodentlig, efter Kirke-Alabaster til huuslig Anvendelse«. E f t e r t i d e n 6 0
har søgt at bøde på skaderne ved mange og dårlige gipsreparationer, specielt af
figurernes ekstremiteter 6 1 .
Den murede og pudsede vægtavle står med sin gråsorte marmorering som en
fattig imitation af den sorte m a r m o r og kalksten, der som kontrast til den
hvidgule alabast almindeligvis er et af den nederlandske renæssances maleriske
virkemidler, f r e m h æ v e t af lidt forgyldning på bogstaver, figurdetaljer og heraldisk ornamentik.
Gravmælet, der antagelig har været bestilt kort efter Erik Podebusks død
1573 62 , har, som allerede påvist af Fr. Beckett 6 3 , været bestemt som en fritstående t u m b a , formodentlig i lighed med den 1569 udførte over Erik Lange
og Abel Skeel i H u n d e r u p ved Ribe. P o r t r æ t s t a t u e n af Sidsel Oxe, alabasttavlerne og i hvert fald nogle af drengefigurerne har antagelig været beregnet til
tumbaen, mens ridderen under arbejdet synes ændret i overensstemmelse med
monumentets omdannelse til vægtavle. K n a p t færdigt 1576 har gravmælet da
hort til den gruppe fornemme adelsbegravelser, der var faldet kongen i øjnene,
og som derfor enten m å t t e fjernes, ombygges eller ændres under plantegningen
ifølge kongebrev af 3. april 1576, gentaget i Kalundborgrecessen 21. nov.
samme år. De heri indeholdte bestemmelser satte grænser for adelens pragtudfoldelse, navnlig med hensyn til jordefærd og gravmæler, hvilket især kom
til at gå ud over den mægtige adelsfamilie Oxe 6 4 .
Et af disse monumenter, over Otto Rud, var bestilt af enken, Pernille Oxe,
hos en stenhugger i København, som af Chr. Axel Jensen er benævnt Københavns alabastmester. I dette værksted er udført en række andre arbejder, hvoriblandt Anna Hardenbergs vægtavle 1575 over Oluf Mouridsen Krognos i
Ringsted kirke (DK. Sorø I, 170) og altertavlen i Lund domkirke 6 5 , doneret
1577 af rigskansler Eiler Grubbe, hvilke m o n u m e n t e r viser overensstemmelser
med Podebusk-tavlen, både med hensyn til forlæg og udførelse. De for dette
værksted karakteristiske træk genfindes tillige på et himmelfartsrelief, et krucifiks og to figurer af P e t r u s og Paulus, alt af alabast, der sammen med andre
skæringer og malerier danner et konglomerat af en altertavle i Rosenkrantzernes kirke i Hornslet, Randers a m t . Bag på relieffet er indridset årstallet
1574, hvilket markerer værkstedets ældst daterede arbejde 6 6 .
Podebusk-epitafiet er opsat i højkorets sydside, vest for østligste korpille,
mod korskrankemuren og dennes forhøjelse her.
3) (Fig. 414). 1584. Magister Terkel (Torkil) og Peter Abildgaard (»Torchillus« og »Petrus Pomarius«), brødre og vikarer i Århus. »Af dem begravedes sidstnævnte år 1556 på nærværende sted, førstnævnte — efter at han i over 34 år
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F i g . 413. E p i t a f nr. 2, 1576 ( j f r . fig. 410) o v e r E r i k P o d e b u s k og Sidsel O x e . T e g n i n g o. 1750 i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4° ( K g l . Bibl.) (p. 673). — Sepulchral tablet no. 2, 1576 (cf. fig. 410) to Erik
Podebusk and Sidsel Oxe. Drawing c. 1750 in the Thott manuscript 144S, 4° (Royal Library).

trofast havde t j e n t Guds kirke og vor skole
i sin alders 65. år, i året 1557
efter Kristi fødsel, d. 5. august, sammen med sin dydsirede hustru Gertrud
Sørensdatter og med sine elskede børn, på S. Olai kirkegård« 6 7 . På den nedre
skriftramme versalerne »S M S N« 68 .
Rektangulær tavle af sort Namur-kalksten, 9 7 x 1 1 0 cm, med indskrift,
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Sophus Bengtsson fot.

Fig. 414. Tavle nr. 3, 1584, over Århus-vikarerne, brødrene Terkel og Peter Abildgaard (p. 674). —
Tablet no.

3,

1584,

to the apostolic vicars of Århus, the brothers

Terkel and Peter Abildgaard.

på latin, med skråtstillede reliefversaler i felt omgivet af kartouche. Forneden
dødssymboler, foroven skjold med initialerne T og A, det sidste delvis dannet af
en »abild«gren. Her desuden årstallet »15—84«, antagelig det år tavlen opsattes
til minde om domkirkens første lutherske sognepræst, over hvis grav på S. Olai
kirkegård man skal have rejst stedets sidste † trækors 6 9 .
Tavlen, der bestandig er smykket med egelov og blomster, er indsat i sydvæggen i søndre koromgang, 3. fag fra øst, rimeligvis på oprindelig plads over
familiens murede begravelse (nr. 6).
4) (Fig. 415). 1585. Anonym, men ifølge traditionen, der dog kun går tilbage
til Hertel 7 0 , k n y t t e t til Worm-slægten. Rektangulær kalkstenstavle, 1 0 0 x 6 3
cm, med hermer og kartoucheværk omkring midtfelt, kronet af frise og topfigur, der alt er udført i stukmasse ligesom hermehovederne og antagelig de tre
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Fig. 415. A n o n y m k a l k s t e n s t a v l e n r . 4 , 1585, m e d a l a b a s t f i g u r e r , m u l i g v i s o v e r e t m e d l e m a f W o r m s l æ g t e n (p. 676).
Anonymous limestone tablet no. 4, 1585, with alabaster figures, probably to a member
of the Worm family.
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nu forsvundne, skjoldformede plader, hvortil der ses udsparinger over topstykket. De ovennævnte dele er rimeligvis (mådelige) afstøbninger efter en
nederlandsk husaltertavle, af en type fra 1500-tallets sidste halvdel, der som
importstykker f a n d t forskellig anvendelse her i landet 7 1 .
Midtfeltet har relief 7 2 af korsbæringen, i hvis omgivende kartouche der er indfældet stukplader med Adam og Eva. Frisen, der er smykket med p u t t i legende
med ranker og fugle, er sammensat af to ens stykker, hvortil der findes nøje
paralleller på to husaltertavler udført i Malines (Mecheln) 73 . I t o p s t y k k e t indfældet buste af den velsignende Kristus med verdenskuglen, flankeret af årstallet »15—85« og reliefversalerne: »Ego svm via Veritas et vita« (»jeg er vejen,
sandheden og livet«). I »hængestykkets« skriftoval: »Her stacket [er?] 7 4 / mens
lenge der. / tenck derpa mens / dv erst her«. Nederst Jesumonogram. En tyk,
grå oliemaling dækker kalkstenen og liere af stukdetaljerne, der ellers står
hvide. Forgyldning på indskrifter, konturer og enkelte detaljer.
Den ældste omtale af tavlen findes hos R h u m a n n I 1666, der nævner, at der
omkring den var en skrift, »som ganske er oblitereret« (forsvundet). Denne
indskrift, der antagelig har været kalkmalet, har rimeligvis indeholdt stifterens
fødsels- og dødsdata.
På oprindelig plads, på vestsiden af 2. vestligste hovedskibspille i syd.
5) O. 1600. Del af t o p s t y k k e t ( 9 9 x 9 0 cm) til et anonymt, forsvundet epitaf,
af eg. Bevaret er det rektangulære storfelt i profileret ramme, flankeret af kannelerede søjler med kompositkapitæler og beslagværksprydbælter. Det høje
frisefelt har diamantbosser på forkrøpningerne. Gesimsens kraftige tandsnit er
ligesom de tilsvarende på fodlisten fornyet sammen med det ene kapitæl af
»Johs. Petersen 1924« (malet indskrift på gesimsen). Ved denne lejlighed opmaledes den oprindelige staffering, der lå på kridtgrund, både frisens gyldne
frakturindskrift, på tysk, fra Johs. III, 16, og i særdeleshed storfeltets ret
beskadigede korsfæstelsesmaleri med den grædende Maria og gestikulerende
Johannes ved korset. E f t e r en snedkermæssig istandsættelse og konservering
ved G. N. Kristiansen 1971 75 er de oprindelige renæssancefarver på rammeværk og i maleri fæstnet og udbedret. Det rudimentære maleris farver er kraftige og klare, Maria har rødlilla kjole og grøn kappe, Johannes gulgrøn dragt
med rød k a p p e ; Kristi lændeklæde er hvidt, blåskygget, et gråhvidt kranium
ligger foran korsets fod. Grønt jordsmon og blålig himmelbaggrund.
På sydvæggen i søndre apsiskapel, ost for døren til præsteværelset.
6) (Fig. 416—417). O. 1614, over kæmner Peder Pedersen Saxe. Snitværksramme, i høj renæssance, med portrætmalerier, antagelig udført af Lauritz Andersen, ifølge indskrift af »Peder Saxi, borger vdi arhus«, død 28. febr. 1621,
og hustru »maren terkelsdatter abildgord«, død 10. jan. 1614.
Det velproportionerede epitaf består af søjleflankeret storfelt, med rutineret
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Fig. 416. Epitaf nr. 6, over Peder Saxe og hustru (jfr. fig. 417). Maleri, antagelig udfort af Lauritz
Andersen, af Lazarus' opvækkelse og af Peder Saxes familie (p. 681). — Sepulchral tablet no. 6, to
Peder

Saxe

and

wife

(cf.

fig. 417).
Painting, presumably
of Lazarus and the family of

by Lauritz Andersen,
Peder Saxe.

depicting

the

raising

skårne kartoucher i de to sæt vinger, top- og hængestykke, all smykket med
frugtophæng af den vanlige, nederlandskprægede t y p e samt udtryksfulde diadem- og puttohoveder og løvemasker. Topstykkets p å k l æ d t e kvindehermer,
med palmegren i hænderne, har på skafterne rundkindede puttohoveder med
bladformede »æselsøren«, et af de karakteristiske træk der k n y t t e r epitafiet til
altertavlen i Tranebjerg fra 1615 og prædikestolen i Onsbjerg, begge på
Samsø. Beslagværk og f a n t a s i d y r i fladsnil pryder gesims- og postamentbjælker, den sidste har tillige midtcirkelfelt med bomærke og »P S«70.
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Fig. 417—418. Epitafier. 417. Nr. 6, over kæmner Peder Saxe, † 1621, og hustru Maren Terkelsdatter
Abildgaard, † 1614 (p. 678). 418. Nr. 8, over Jørgen Heitwinkel, † 1636 (p. 681). — Sepulchral tablets.
417.

No.

6,

to

the city

treasurer Peder Saxe, † 1621, and his wife Maren
† 1614. 418. No. 8, to Jørgen Heitwinkel, † 1636.

Terkelsdatter

Abildgaard,

Epitafiet står nu med sin oprindelige staffering, forgyldning på profiler og
detaljer som masker, vinger etc., på grøn eller grå baggrund; søjleskafterne
gråhvidt marmoreret. De uovermalede indskrifter på sort bund er: i topgavlen
J a h v e s navn med hebraiske bogstaver i dekomponeret sølv, i smalfelterne forgyldt f r a k t u r , i topfeltets frise: »Jeg er Verdens Lius« etc. fra »Johan VIII«, i
storfeltets frise: »Johan X I . Jeg er Opstandelsen oc Liffuit« etc., i postamentets:
»Jeg veed at min Frelsere leffuer« etc. »Job xix«. På hængestykket gravskriften.
De to malerier i olie og tempera på tynd kridering, på træ, er antagelig ud-
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ført af maleren Lauritz Andersen 7 7 (jfr. p. 670). I topfeltet opstandelsen, med
Kristus i blegrød kappe i kraftig lysglans. Storfeltets maleri (lig. 416) markerer ved midtdelingen en ligevægt mellem det religiøse og det verdslige;
foroven Lazarus' opvækkelse i klare, lyse farver (blegrødt, gult, grønt og rødt),
forneden familien 7 8 i sort, knælende på det brunlige flisegulv og med en gråsort mur som baggrund, således som det er malerens vane (epitafier i Hammel,
Århus amt, og Randers S. Morten). Peder Saxe knæler til den ene side foran sine
to voksne, blonde sønner, Peder Pedersen Saxe (jfr. gravsten) og Terkild Pedersen Saxe samt en lille, lyshåret dreng med det hvide dragtforstykke, som kun
helt små drenge bærer. Til den anden side den første hustru, Maren Terkildsdatter Abildgaard, og rimeligvis datteren Karen Pedersdatter Saxe, der døde
1616 (jfr. gravsten over Hans Andersen Grønbæk †1662). Da gravskriften
hverken nævner Peder Saxes anden hustru, Karen Christensdatter Blichfeld,
død 1666, eller datterens data, forekommer det rimeligst, at Peder Saxe har
bekostet tavlen efter sin første hustrus død 1614 og inden datterens 1616.
Under en nænsom restaurering 1964 ved G. N. Kristiansen 7 9 fjernedes en
overmaling udført af »F. Hansen« (signatur på topfeltets maleri og på storfelt)
og »R(asmus) Chr(istiansen) 1882« (signatur på venstre topvinge).
På korets østvæg, nord for vinduet i søndre sideskib.
(†)7) O. 1618. Poul Andersen (»Pavlvs Andriæ«), præst ved Skanderborg
slotskirke og annekser, provst for det tilhørende herred og kannik ved denne
bygning, død 28. febr. 1618, og hustru Karen »Nielskone« (fejl for datter)
(»C[a]tharinam Nicolai foeminam«), død før ham 28. jan. (Intet dødsår angivet).
Sort marmortavle, 9 3 x 6 5 cm, ca. 5 cm tyk, med latinsk indskrift i ny tid opmalet med gyldne versaler.
E n d n u 1770 sad tavlen i »et lidet E p i t a p h af Sandsteen«, der stod på væggen
ved siden af Saxes epitaf 8 0 (nr. 6), for enden af søndre kor(om)gang 8 1 (jfr.
†gravsten og u m u r e t begravelse smst.). Nu op ad østvæggen i søndre apsiskapel (jfr. fig. 62).
8) (Fig. 418—419). 1630—36. Snitværksramme om maleri, for Jørgen Heitwinkel 8 2 , død 20. dec. 1636, der lod sætte dette epitaf i sin alders 36. år.
Epitafiet slutter sig såvel i komposition som i udførelse af figurer og bruskværksagtig ornamentik nøje til arbejder fra et værksted, sandsynligvis med
hjemsted i Ålborg og repræsenteret bl.a. i Tisted kirke ved epitafier fra 1632
og 1633 83 og i Ålborg Budolfi, fra 1618 og 1631. Storfeltet, hvis gesims- og
postamentbjælke forkrøppes med bueslag, har flankerende kvindelige dydefigurer, Tro med bog og H å b med anker, mens andre dyder ses på hver side af
den nedre buetunge: Styrke med søjle og Klogskab med slange (fig. 459) samt
flankerende hængestykkets rektangelfelt: Sagtmodighed med lam og anonym
med bog. På gavlbrudstykkerne sidder fremoverlænende englebørn (nu uden
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vinger og attributter), og fra topstykkets bruskværk rager en buste af Vorherre frem, velsignende og med verdenskuglen; øverst på en maskeprydet
knægt står den opstandne Kristus, velsignende, men nu uden sejrsfane og
glorie. Mandshoveder med krave kigger frem fra de smalle, bruskede storvinger,
der har hængeklæde og øvre fantasidyrehoved. Englehoveder flankerer det todelte hængestykke, hvis nedre barokkartouche omslutter en laurbærkrans om
portrætmaleri. F a n t a s i f u l d t skårne masker, frugtklaser og bladværk pryder
storfeltets gavl på hver side af et k v a d r a t f e l t flankeret af bøjlehermer.
Det veldisponerede epitafs ensartede figurer er skåret med skarpe, kraftige
snitflader, især u d t a l t i klædebonnene. På undersiden af soklen til den anonyme dydefigur er skåret »KE«, muligvis en signatur.
Storfeltets oprindelige dommedagsmaleri (167x114 cm), olie på tynd kridtgrund, på træet, er en tro kopi (men afskåret i siderne efter f o r m a t e t her) af
det populære stik af J. Sadeler efter Christopher Schwartz 8 4 , der også har dannet forlæg for andre arbejder i domkirken (jfr. p. 684 og p. 687). De opstigende
menneskekroppes røde farve kontrasterer mod det grønne jordsmon og himmelsfærens lysgrønne tone. Maleriet star nu med klare farver efter G. N. Kristiansens restaurering 1965 85 , hvorunder afrensedes både en mere omhyggelig
farvereparation fra o. 1870 og en mere sjusket, »Restaureret af F. Hansen
1882« (signatur nederst på billedet). Bedst bevaret v a r hængestykkets brystbillede, formodentlig forestillende Heitwinkel (fig. 419); det har mørk baggrund for den sortklædte person, med hvid kniplingskrave og b r u n t hår og
skæg. De to skriftfelter med forgyldt f r a k t u r på sort bund er afrenset for overmalinger, i topfeltet: »Ich weiss das mein Erloser lebt u n n d t Er mindt(!) mich
Hernac aus der Erden auff erwecken, Iob 19« [v. 25], i hængestykket fandtes
den tyske personaliaindskrift sparsomt bevaret under en plade med en nymalet indskrift 8 6 . E f t e r en grundig snedkermæssig istandsættelse og fjernelse
af overliggende malinger (bl.a. af »R. Christiansen J u n i 1882«, signatur under
maleriets ramme), står epitafiet med sin oprindelige, men udbedrede, farvestrålende staffering med megen forgyldning og sølvlasurer især på ornamentikken, mens baggrunden er rødsort marmoreret og indfatningerne sorte. Figurerne har brogede dragter.
Nu i søndre koromgang, på sydvæggen mellem 3. og 4. fag fra øst, men oprindelig på søndre korsarms vestvæg 8 7 , nær †muret begravelse i store korsgang
nr. 42 med †gravsten.
9) (Fig. 420, 422). 1633, portalepitaf af sandsten med marmorskrifttavle,
over Jørgen Skeel og to hustruer.
Jørgen Skeel, ridder til Sostrup, Estrup, Wlstrup og Skerwad udi J u d l a n d
og til Huidkield udi Fyen arvsiddende. Af gammel og fornem adelig slægt
her udi riget, hvis sand, inderlig gudelighed, højfornuftig sindighed, adelig op-
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F i g . 419. P o r t r æ t m a l e r i f r a epitaf n r . 8 ( j f r . fig. 418), o v e r J ø r g e n H e i t w i n k e l , † 1636 (p. 682). —
Portrait painting from sepulchral tablet no. S (cf. fig. 41S) to Jørgen Heitwinkel, † 1636.

rigtighed, uforanderlig trofasthed og udi al tilfald i feide såvel som fred stedse
beviste mandelighed, disse riger og lande endnu daglig berømmelig erkender.
For sin mangfoldig skikkelighed af kong Christian IV. med Kallø slot og len
aflagt, hvilket han over 22 år lovligen har forestået. Til kgl. m a j . ' s ridderstand
»Fodret oc Fremdragett« og endelig til rigens marsk og råd efter den ganske
adelig menigheds høje a t t r å beskikket og forordnet i året 1617(!) 88 . Bortkaldt i
sin fejreste og brugeligste alder 1631 d. 19. juli i sin alders 55. år. H a n s efterladte hustru fru J ü t t e Brock har på dette sted, som han selv i sin velmagt sig
og sin forrige såvel hende selv sin sidste hustru samtlig til deres hvilested har
udvalgt og sig tilforhandlet, dette m o n u m e n t til en kristelig og ærepligtig amindelse ladet opsætte. År efter Guds byrd. 1633.
Det tre stokværk høje portalepitaf danner hele vægfeltet imellem de to østligste piller i korets nordside (jfr. planche 9); portalens smedejernsfløje giver
adgang fra nordre koromgang (jfr. ndf.). Dette »herlige Monument« 8 7 (1656),
der både ved sin placering og sin størrelse afspejler afdødes fremtrædende posi-
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tion, er udgået fra et værksted, der har holdt sig til den traditionelle, arkitektoniske opbygning, sådan som det ses u d t r y k t i epitafierne over Jørgen Lunge
(efter 1619) i Ålborg Vor Frue og over K n u d Brahe (1624—26) i Nørup kirke,
Vejle a m t . Svarende hertil er hovedmotivet: ridderen og hans to hustruer knælende foran en niche på hver side af den ovale skrifttavle, der flankeres af manierede dydefigurer, Håbet, med fugl og anker (fig. 427—428), og Troen, med
kalk og (nyt) kors. Også topfeltets opbygning og motivvalg er det vanlige, i
storfeltet et relief af opstandelsen, en forenklet gengivelse af J. Sadelers stik
efter Christopher Schwartz 8 4 , flankeret af apostlene Peter (med foranliggende
skelet) og Paulus. Til siderne herfor sidder evangelisterne med deres tegn, mod
vest Markus, mod øst Lukas, og tilsvarende, over storfeltsfløjene, Matthæus og
Johannes. På den b r u d t e gavltrekant hviler englebørn med frugter, og øverst
troner den opstandne Kristus (nu uden sejrsfane). Afvigende fra det almindelige skema er imidlertid, at hele dette »epitaf« er hævet op over et indgangsparti,
hvor Peter- og Andreasfigurer, på løvemaskesmykkede postamenter, bærer en
portalbue, i hvis svikler ses kerub med palmegren og flammesværd og kvindelig
engel med opstandelsesfane. Som værdige vogtere af indgangen står yderst til
hver side ca. 144 cm høje keruber 8 9 , på postamenter med dødssymboler, masker
og frugter. På hovedet bærer de korintiserende kapitæler med bruskbarokke
træk, der ligeledes ses i storfeltets hjørnesvikler (jfr. fig. 427), hvor, i fløjene
småengle holder lidelsesredskaber, fra vest: 1) kalk og tornekrone, 2) h a m m e r
og tang, 3) søjle og 4) stige. I alt 51 reliefvåbener smykker de forskellige friser,
storstykkets (med Jørgen Skeels i midten øverst), postamentbjælkens underside (med Kirsten Lunges i midten) samt frisen over portalen, hvor Skeels
anden hustru og epitafiets opsætter har anbragt sit eget våben på det mest
iøjnefaldende sted.
Epitafiet, hvis opsætning var bestemt allerede 1609 i forbindelse med erhvervelsen af begravelsespladsen 9 0 (jfr. afsnit om krypt), er måske igangsat
omkring 1627, idet der i Jørgen Skeels almanakoptegnelser for j a n u a r 1627 91
er noteret, at der er udbetalt »Claus Sten Huger x slett dlr. paa d e t t Epitaphiums Arbede«. Dette ringe beløb kunne være (delvis?) betaling til den stenhugger, der udførte familiens gravsten (jfr. denne), eller muligvis til epitafiets
mester, måske den også af kongen benyttede Claus Lauritsen fra Kolding.
Denne har ifølge en signatur udført det ovenfor omtalte Ålborgepitaf 9 2 , som
har dannet forbillede for Nørup-epitafiet, bestilt hos stenhuggeren Henrik
Henriksen af arvingernes repræsentant Jørgen Skeel 93 . Sikkert er imidlertid,
at den mester, der har stået for Skeel-epitafiet, tillige har udført det meget
beslægtede fra 1634 over Iver J u u l til Villestrup i Astrup kirke, Ålborg amt,
samt det nu lemlæstede epitaf fra 1637 over Laurits Lindenov i Århus domkirke
(jfr. nr. (†)10).
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F i g . 420. P o r t a l e p i t a f n r . 9 , 1633, o v e r J ø r g e n Skeel o g t o h u s t r u e r , K i r s t e n L u n g e o g J y t t e B r o c k
(p. 682). — Portal sepulchral tablet no. 9, 1633, to Marshal Jørgen Skeel and two spouses Kirsten Lunge
and Jytte Brock.
Danmarks Kirker, Århus amt II

44
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Epitafiets staffering er karakteristisk for istandsættelsen o. 1880: grålige
dragter med skablonblomster, striber og konturer i uægte guld, der ligeledes
ses på profiler, dødssymboler, masker, englevinger, kapitæler etc.; i øvrigt
marmorering som baggrund, grålig forneden, rødlig foroven med grønlig marmorering i nichernes bund. Skrifttavlen har opmalet, forgyldt f r a k t u r . Våbnernes heraldiske farver er korrigeret efter Magnus-Petersens undersøgelser 1891 94 .
På epitafiets bagside, mod koromgangen, er på hver side af den trappeformede s t ø t t e m u r med gråt og hvidt malet en tavle med rektangulære profilfyldinger i fløjene, flaclsnitsprydet frise og topstykke med pilasterflankeret
ovalfelt samt fronton med frugtornamenter.
Epitafiets portal er lukket af et smedejernsgitter, fra 1634, med to fløje (jfr.
fig. 420), udført af den kongelige smed Caspar Fincke, der har indflettet sin
»signatur«, h a m m e r og nøgle, i det ene af de fire gitterfelter. Som det er
mesterens vane, har felterne alle forskellige motiver på grundlag af krydsende
r u n d j e r n (fig. 422). I det ovre felt 9 5 mod vest ses midterst et firpas, som genfindes på samme værksteds gitre for Lindenov 1637 og Ebbesen 1638 (jfr.
afsnit om eftermiddelalderlige kapeller). På lågernes tværbjælke er på siden
mod koromgangen sat kraftige reliefversaler: »Anno — 1634« på hver side af
den kløverbladformede, ciselerede låsekasse, fæstnet med volutbøjler. På
samme sides øvre tværbjælke står »F K L — H I S — F I B« for F r u Kirsten
Lunge, Hr. Jørgen Skeel og F r u J y t t e Brock, hvis jernbliksvåbner pryder det
øvre, rundbuede felt på begge portalens sider. Spiralformede rundjern løber
ligeledes til begge sider ud i en stor smedejernsblomst foroven og i en mindre
spiral forneden. Gitteret står grønmalet, med (til dels forkerte) heraldiske farver på våbnerne.
(†)10) (Fig. 423-4 og 430). Omkring 1637. Fragmenter af n e d b r u d t sandstensepitaf, over Laurits Lindenov, død 1635, og to hustruer, Sidsel Lunge,
død 1614, og Anne Friis, død 1657. Sidstnævnte har ifølge indskrifttavle over
døren til Lindenovs kapel bekostet dette, efter at ægtefællen inden sin død
havde indledt forhandlinger med de residerende kanniker om erhvervelse af
begravelsen 9 6 , (jfr. gravkapel med gitter 1637).
Epitafiet, hvis helhed kendes fra en tegning fra o. 1750 58 (fig. 430), er såvel i
opbygning som i detaljer så nært beslægtet med epitafiet over Jørgen Skeel,
fra 1633 (nr. 9) og i endnu højere grad med det p. 684 omtalte epitaf fra 1634
i Astrup, at man må formode, at der allerede inden Lindenovs død har været
entreret med det værksted, som var benyttet af Lindenovs tidligere svoger,
Jørgen Skeel. Bevaret er nu i alt tolv fragmenter 9 7 , hvoraf den 112 cm høje,
ovale skrifttavle af sort, poleret kalksten samt de to ca. 130 cm høje portrætfigurer af Lindenov (fig. 426) og hans ene hustru stadig befinder sig i gravkapellet, mens de mere skamferede dele ligger på de to gallerier i nordre kors-
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Fig. 4 2 1 — 4 2 2 . D e t a l j e r a f s m e d e j e r n s g i t r e . 421. F r a d ø r f l ø j , 1637, til L a u r i t s L i n d e n o v s k a p e l
(epitaf n r . (†)10, p. 686). 422. F r a d o r f l o j , 1634, i p o r t a l e p i t a f i e t n r . 9, o v e r J ø r g e n Skeel (p. 686). —
Details of wrought iron lattices. 421. From door leaf, 1637, to Laurits Lindenov's chapel (sepulchral tablet
no.
(†)10).
422. From door leaf, 1634, in the portal sepulchral tablet no. 9, to Jørgen Skeel.

arm. F r a t o p s t y k k e t er levnet det 88 cm høje relief af dommedag (fig. 423)
efter samme forlæg 8 4 som det tilsvarende relief på Skeels epitaf (p. 682), men
med enkelte afvigelser og reduktioner. Desuden den ene af de flankerende
figurer, Paulus (fig. 424) samt to skråstykker fra den b r u d t e topgavl med siddende p u t t i holdende frugtklaser. Af evangelistfigurerne er kun de to på epitafiets højre side delvis bevaret, foroven Lukas (dog uden symbol), forneden
over storfeltsfløjen Johannes, mens Markus og Matthæus er gået t a b t . Endelig
lindes et hjørnekonsolled, der har været placeret under postamentbjælken
under figuren af Lindenov, smykket med tre af de reliefvåbner, der har demonstreret de tre hovedpersoners anerækker. Til epitafiets postament hører to
bevarede, 61,5 cm høje hjørnefremspring med dødssymboler og frugtklaser i
niche 98 , nøje overensstemmende med Skeels, mens intet er bevaret af det
øvrige postament, der ganske svarende til Astrup-epitafiet havde kraftigt
bruskværk på hver side af en rektangulær tavle. Storstykkets dydefigurer,
Troen med kalk og kors, og Retfærd med sværd og vægt(?) er ligesom fløjenes
serafer og den ene kvindefigur forsvundne.
De knælende portrætfigurer, der kun delvis er bearbejdet på bagsiden, har
fået flere grove reparationer, manden på hænderne, kvinden på hele skulderpartiet og halsen, hvorfra den opstående krave er a f b r u d t , og på højre side.
Disse partier har sikkert været mest udsat for »det fra vinduet nedløbende
44*
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regnvand«, som stukkatøren Dinelli 1828 påpegede som hovedårsag til ødelæggelsen af det da så brøstfældige epitaf, som han foreslog nedtaget 4 6 (jfr.
gravkapel). Epitafiet havde da allerede været repareret 1739 (jfr. †tavle på
kapellets væg). Ved den lejlighed har man muligvis tillige opmalet (fejlagtigt)
de gyldne frakturindskrifter, citatet »Herre Zebaoth hvor Lystige Ere Dine
Bolige« etc. fra Davids 84. salme, på den bevarede skrifttavle (jfr. fig. 426)
samt indskriften fra den forsvundne tavle i postamentfeltet: »Soelen skal ikke
skinne paa dig om Dagen« etc. fra »Esaiæ 60 Cap.« [v. 20] 99 . Heller ikke oprindelig har epitafiet h a f t indskrifter med personaliaoplysninger, der i stedet
har stået over indgangen til kapellet.
Istandsættelsen af de to portrætfigurer med fastgørelse af »afstødte legemsdele« er foretaget efter billedhugger Fjeldskovs forslag 1 0 0 1898. Sandsynligvis
har figurerne da fået den nuværende staffering, begge personer blå øjne og b r u n t
hår, knælepuderne grønne. Lindenov har blågrå rustning med forgyldning,
hvid krave, kofte og bukser samt brune støvler. Hustruen er iført en dragt
svarende til Skeel-hustruernes, hvid hue og kjole med tunger langs den firkantede halsudskæring og på ærmeopslag, gyldne kæder og dragtstaffering. De
øvrige, bevarede sandstensfigurer har rester af kridtgrund, Paulus spor af
b r u n t på kappen.
11) (Afbildet i afsnit om kapellet). O. 1639. Af sandsten med poleret namurstenstavle, over Laurits Ebbesen Udsen, død 1646 101 , og hans tre hustruer, Ellen
Goye, død 1626, Lisbeth Arenfeldt, død 1632, og Sophie Staverskov 1 0 2 , død
efter 1668 (jfr. gravkapel med kisteplader).
Det store, bruskbarokke epitaf, der i sin opbygning har b r u d t det arkitektoniske skema, repræsenteret i de ældre epitafier nr. 9 og 10, består af et ovalt
storfelt, hvis t o m m e skrifttavle bræmmes af 64 anevåbner i relief i to rækker. I
de smalle vinger nicher med putti, der holder dødssymboler hen mod figurerne
af de afdøde. På de b r u d t e gavlstykker sidder, i skødesløse stillinger, evangelisterne Lukas og Markus, på hver side af et relief med gravlæggelsen. Et topstykke, med brusket r a m m e om korsfæstelsesrelief, krones af den opstandne
Kristus (nu uden sejrsfane) 1 0 3 . Under en kraftig postamentbjælke ses hængestykke, dog mod gulvet støttet af et lille fodstykke, med kvindelige englehermer flankerende et t o m t ovalfelt. På stærkt fremspringende, 117 cm høje
postamenter prydet med evangelistfigurer siddende i niche, i venstre side Johannes, i højre Matthæus, og med skiftevis mandlige og kvindelige hjørnehermer, knæler de fire, 128—445 cm høje portrætfigurer i den traditionelle
bedestilling, hver især karakteriseret aldersmæssigt og ved dragtmode. Til
venstre den ældre Ebbesen med sin sidste hustru (lig. 425) iført fornem dragt
med bred, dobbelttunget skulderkrave og to guldkæder, til højre, nærmest
epitafiet, den første, aldrende og rynkede hustru med flad pibekrave og enkel
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F i g . 4 2 3 — 4 2 4 . D e t a l j e r f r a t o p s t y k k e t p å epitaf n r . (†)10, o v e r L a u r i t s L i n d e n o v ( j f r . fig. 430)
(p. 687). — Details from top section of sepulchral tablet no.
(†)10,
to Laurits Lindenov (cf. fig. 430).

kæde, og foran hende den unge kvinde med tungebort om den firkantede
halsudskæring, udslået, pibet skulderkrave åben fortil, hvor halskæden ses og
herunder endnu en kæde med roset.
E f t e r sidste århundredes istandsættelse, der i hovedsagen har været en opmaling af den forefundne staffering, våbnerne dog efter Magnus-Petersens korrektioner 1891 94 , blev epitafiet gennemgribende restaureret 1964 af Vitus
Nielsen 1 0 4 . Samtidig rykkedes hele epitafiet 40 cm mod ost, og ind mod Marselis' kapel opførtes en mur.
Stafferingen, der er udført på grundlag af den oprindelige, består af forgyldning på alle led, konturer, putti, evangelistfigurer m.m. på sort baggrund.
De øvrige figurer har legemsfarve, gravlæggelsesfeltets Kristus er dog mere
grålig. Portrætfigurernes ansigter er lyse med røde kinder, mandens hår og
skæg gråt, rustningen gulbrun, hvid krave, lysbrune støvler. Kvindernes tætsluttende huer og kjoler er hvide med gyldne blomster, borter og kæder, knælepuderne gulbrune med gyldne kvaster. På postamentfremspringenes indvendige sider er malet en sort niche med gulbrunt kranium over korslagte knogler.
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Fig. 425—426. Portrætstatuer fra epitafier. 425. Nr. 11, af Laurits Ebbesen, † 1646, med sin sidste
hustru, Sophie Staverskov, † 1668 (p. 688). 426. Nr. (†)10, af Laurits Lindenov (jfr. fig. 430), † 1635
(p. 686). — Portrait statues from sepulchral tablets. 425. No. 11, of Laurits Ebbesen, † 1646, with his last
wife Sophie Staverskov, † 166S. 426. No. (†)10, of Laurits Lindenov (cf. fig. 430), † 1635.

Allerede o. 1656 nævner håndskriftet »Monumenter«, at Ebbesens begravelse
v a r »Indeluct med et schønt Epitaphio«. Dette må være u d f ø r t efter indgåelse
af det tredie ægteskab 1635 og antagelig i forbindelse med erhvervelsen af kapellet o. 1639 (jfr. gravkapel med dørfløj). Også oprindelig har det store ovalfelt stået uden indskrift således som omtalt i 1700'rnes begyndelse 1 0 5 , omend
en indskrift i lighed med Skeelernes antagelig har været planlagt. Det af Hertel
II,1, p. 243 omtalte sagn om kong Frederik IV.s misfornøjelse med epitafiets
indskrift, der skulle have givet sig udtryk i en befaling om dens udslettelse, har
således intet på sig, og indskrifter, der bl.a. citeres i Marmora Danica 1 0 6 ,
s t a m m e r fra kisteplader (jfr. gravkapel).
Opstillet i den vestre ende af nordre sideskib (jfr. fig. 89 og planche 13).
12) (Fig. 429). F ø r 1653. Snitværksarbejde. Til ære for den allermægtigste og
til pryd for S. Clemens kirke har Svend Hansen Arboe, øverste medtjener ved
denne bygning i 32 år, »imidlertid« sognepræst i Weilbye 1 0 7 i 29 år og kannik ved
kapitlet i Århus i 13 år, opsat dette m o n u m e n t for sig selv, endnu i live, og for
hustruen, Helle Jensdatter, til ihukommelse om den evige død og i håb om en
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Fig. 427—428. Portrætstatuer fra portalepitafiet nr. 9, 1633, over Jørgen Skeel og hustruer (jfr.
fig. 420). 427. Jørgen Skeel og dydefiguren Håbet. 428. Hustruerne Kirsten Lunge og J y t t e Brock
(p. 684). — Portrait statues from portal sepulchral tablet no. 9, 1633, to Jørgen Skeel and wives (cf.
fig. 420).
Jørgen
Skeel and the symbolic figure "Hope". His wives Kirsten Lunge and Jytte Brock.

ærefuld opstandelse. Han døde, efter 32 års ægteskab, 1658 i sit 61. år, hun
16<80> i sit <80.> år. (Jfr. †gravsten og †klokke nr. 3, p. 628f.).
Dette omfangsrige billedskærerarbejde, der i størrelse konkurrerer med
borgmester Anders Lydichsens (nr. 13), er antagelig udgået fra samme værksted 1 0 8 . Det er udført før 1653, da der i regnskaberne omtales vinduesreparationer nær »hr. Svends tavle« 109 . Epitafiet består af et vældigt storfelt (223 X
177 cm) med øvre, mangeknækket bueslag samt top- og hængestykke, hvert i
to stokværk, alt indfattet af en gennembrudt barokramme, der giver plads
for i alt 31 figurer 1 1 0 , enten stående i nicher eller anbragt på konsoller yderst
på snitværket. Af disse mange figurer kan identificeres de næsten legemsstore
Peter (med delvis bevaret nøgle) og Paulus (nyt sværd) flankerende storfeltet
og stående foran åbne sidenicher, endvidere Moses med tavlerne, og Aron
med røgelsekar, foran niche med halvroset i de smalle storvinger, alle fire med
indskårne navne. De fire evangelister med deres tegn flankerer hængestykkets
ovale skriftfelt, hvert par adskilt af figur i muslingeskalniche. Hængestykkets
nedre parti er delt i tre portalfelter hver med en figur, der ligesom de øvrige op

692

ÅRHUS

DOMKIRKE

langs epitafiets sider og i det øverste, åbne gavlfelt forestiller apostlene og
nogle af profeterne, men som vanskeligt lader sig identificere, da de for størstepartens vedkommende har mistet deres karakteristiske a t t r i b u t og kun har
en bog. Allerøverst står Kristus med den korsprydede jordklode i den ene
hånd og et æble med blade i den anden. Bag hovedet flammet stråleglorie af
metal. Store englehoveder med kraftige vinger ses over og under storfeltet, forneden tillige ledsaget af mindre, påklædte engle bærende henholdsvis søjle og
krone, symboler for Kristi lidelse og sejr. Hængestykkets postamentliste prydes
på lignende måde af løvehoved (der nu har mistet sine vinger 111 ) og englehoveder; som hængestykker herunder har t j e n t nogle hundeagtige hoveder 1 1 1 , der
nu ligger på nordre korsarmsgalleri (afbildet i noterne).
Et usædvanligt træk er anvendelsen af smedejern som dekorativt element:
17 små smedejernsblomster og een stor foroven er anbragt inden for storfeltets
bosserede tungekant, samt to bøjler med blomster og spyd, der bærer de tunge
vindrueklaser, af træ, over de flankerende storfigurer (jfr. fig. 109).
Storfeltets kolossale portrætmaleri, udført i olie på tyk kridtgrund på træet,
viser det stående og bedende ægtepar. Han i sort ornat med hvid præstekrave
og med b r u n t hår og gråt skæg, hun i sort dragt med hvidt forklæde, krave og
halsklæde; b r u n t hår. Baggrunden er grålig, over deres hoveder dog med et
hvidligt lysskær, hvor Kristus, med rød kappe, sidder i skyer mellem svævende
engle med opslåede bøger. Topstykkets samtidige opstandelsesmaleri, der er
malet direkte på træet, viser en muskuløs Kristus, med hvidt lændeklæde og
rød kappe, stående, næsten dansende på enden af graven. I hængestykkets
ovalfelt ses den latinske indskrift 1 1 2 med forgyldte versaler på sort bund.
R a m m e v æ r k e t står med den oprindelige, brogede staffering, især i rødt, b r u n t
og grønt, ligeledes uden kridering, oplivet med meget guld og lidt sølv, kun let
udbedret ved G. N. Kristiansens restaurering 1964 79 . E f t e r en snedkermæssig
istandsættelse 1 1 3 fjernedes de vanlige spor efter »restaurering« ved »R. Christiansen J u n i 1882« (signatur i Pauli bog) og ved »F. Hansen 1882« (på storfeltsmaleriets nedre, højre hjørne). Mens topfeltets maleri fandtes meget velbevaret, havde portrætmaleriet så store afskalninger, at det krævede en mere
omfattende udbedring.
På oprindelig plads i søndre koromgang på 2. vægpille fra øst, over †umuret
begravelse nr. 8.
13) (Jfr. lig. 222—223). Før 1653. Snitværksarbejde. »Oprettet« af Anders
Lydichsøn, borgmester i Aarhuss, f. i Lante Holstein i Høyer, død 24. m a j
1664, og hustru Maren Clemindtz Datter, f. smsts., død <9. nov.> 16<90> 114
(jfr. gravsten).
Epitafiet er domkirkens største (jfr. fig. 116), ikke mindre end 9,3 m højt,
og udført for byens da mest velhavende mand 1 1 5 , der 1637 havde bidraget til
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F i g . 429. E p i t a f n r . 12, f o r 1653, o v e r s o g n e p r æ s t S v e n d H a n s e n A r b o e , † 1658, og h u s t r u Helle
J e n s d a t t e r , † 1680 (p. 690). — Sepulchral tablet no. 12, before 1653, to the incumbent Svend Hansen
Arboe, † 1658, and his wife Helle Jensdatter, † 1680.
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Fig. 430. Epitaf nr. (†)10, o. 1637, over Laurits Lindenov, † 1635, og hustruer, Sidsel Lunge, † 1614,
og Anne Friis, † 1657. Tegning o. 1750 i håndskriftet Thott 1448, 4° (Kgl. Bibl.) (p. 686). — Sepulchral

tablet no.
Friis,

(†)10, c. 1637, to Laurits Lindenov, † 1635, and spouses Sidsel Lunge, † 1614,
† 1657. Drawing c. 1750 in the Thott manuscript 1448, 4° (Royal Library).

Anne

opbygningen af et kapel på S. Olai kirkegård og 1648 havde erhvervet den forfaldne Århus bispegård (jfr. p. 103). Tavlen, der allerede omtales 1653 109 , er
antagelig udført i samme værksted som nr. 12, men er mere fantasifuldt udformet og dygtigere skåret, især i ornamentikken og de mindre figurer. Storfeltets flankerende, over mandshøje figurer stående i søjlebårne nicher med
muslingeskal, er Moses med slangeomvundet stav og Johannes Døberen (fig.
433) med (nyt) kors, men oprindelig med krucifiks (jfr. fig. 431). En kraftig,
forkrøppet profilgesims, med foransiddende englehoved, bærer t o p s t y k k e t s
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F i g . 431. E p i t a f nr. 13, f o r 1653, o v e r b o r g m e s t e r A n d e r s L y d i c h s e n , † 1664, og h u s t r u M a r e n Clem e n s d a t t e r , † 1690. T e g n i n g o. 1750 i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4° ( K g l . Bibl.) (p. 692). — Sepulchral
tablet no. 13, before 1653, to burgomaster Anders Lydichsen, † 1664, and his wife Maren Clemensdatter,
† 1690. Drawing c. 1750 in the Thott manuscript 1448, 4° (Royal Library).

viltre barokværk, der omslutter et ovalfelt, løber ud i profilstillede englehoveder
og bærer småfigurer af apostle, nu to, tidligere fire (fig. 431). Øverst står en
stor engel med basun i venstre hånd (oprindelig i højre og holdt op til munden).
På gesimsens øreflipvolutter sidder evangelisterne Matthæus og Lukas, mens
deres tilhørende symboler har lagt sig på konsoller på gesimsen. På tilsvarende
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Fig. 432. Maleri fra epitaf nr. 13 (jfr. fig. 431), over borgmester Anders Lydichsen og hustru (p. 697).
—

Painting

from

sepulchral tablet no.

13

(cf. fig.

431),

to Anders Lydichsen and wife.

vis har Markus og Johannes siddet øverst på de nu forsvundne storvinger,
hvis slyng dels har båret symbolerne loven og ornen, dels i lighed med Arboes
epitaf, har indesluttet en niche med apostelfigur. Foroven løb vingerne ud i
blomst, forneden i (engle)hoved. P o s t a m e n t e t er reduceret til et polygonalt skriftfelt flankeret af fantasifuldt skårne, vingede hermer med havfruehaler (fig.
434). Hængestykkets barokbøjler, der dels løber ud i mærkelige, hundeagtige
dyr, krybende ud af en art sneglehuse, dels forneden ender i hornet, stornæset
vrængemaske, bærer en apostelfigur på hver side af en stor, sæbebobleblæsende
putto, stående på kranium og holdende skål (med boble) i den ene hånd, mens blæserøret i den anden er forsvundet. Storfeltets r a m m e har udskåret bladværk, søjlerne fantasidyr i fladsnit. Storfeltets søjlekapitæler bærer de fire resterende apostle, hvoraf Andreas, Thomas, og J u d a s Taddæus har bevaret deres attributter.
I sviklerne kryber englebørn sammen, og på kapitælerne ses englehoveder (lig.
433), mens diademhoveder pryder søjlepostamenterne. På postamentbjælken
er fæstnet to barokskjolde med afdødes våbner i n d r a m m e t af indskårne versaler: »Anders Lydichsøn Høyer« (love i båd holdende hellebart), og »Maren
Clemens Datter« (hjerte hvorfra vokser tre blomster).

EPITAFIER OG MINDETAVLER

697

L.L.1964

Fig. 433—434. Detaljer fra epitaf nr. 13 (jfr. fig. 431), over borgmester Anders Lydichsen og hustru
(p. 694 f.). — Details from sepulchral tablet no. 13 (cf. fig. 431) to

Burgomaster Anders Lydichsen and wife.

Storfeltets maleri 1 1 6 (lig. 432) ( 2 2 7 x 169 cm), udført i olie på krideret træ,
viser det sortklædte ægtepar, han med kappe og atlaskesdragt, hun med fintmønstret kjole, knælende på hver side af et bord, dækket af en blå dug. Herpå
kranium og krucifiks, symboler for død, lidelse og håb med Kristus, mens det
tredie led, opstandelsen, ses over deres hoveder: i et stærktgult lysskær Kristus
med rød kappe og blegrød fane, et motiv udført efter stik af Willem Swanenburg 1610 efter Paulus Moreelse 117 . Maleriet, der ved G. N. Kristiansens restaurering 1961 118 viste sig at have store afskalninger, var tidligere udbedret dels
o. 1870, dels istandsat af »F. Hansen Maj 1882« (signatur på rammen). I topfeltet ses nu »Jahve«, med hebraiske bogstaver, forgyldte, på neapelgul bund.
Dette er imidlertid en overmaling oven på en gentagelse af det oprindelige
maleri, forestillende gravlæggelsen, udført efter stik af Anton Wierix (o. 1552—
1624(?)) efter Maerten de Vos 1 1 9 . Dette maleri, på træ, der kun delvis afdækkedes under restaureringen, synes at have h a f t en gråbrun baggrund for figurerne;
en grå understrygning var grundlaget for farverne ligesom på det øvrige rammeværk, med undtagelse af topstykket, der havde en sort understrygning. Det
figurlige snitværk havde dog en t y n d t påstrøget kridtgrund. — Epitafiet står
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Fig. 435 (til venstre). Epitaf nr. 14, 1654, over
borgmester Rasmus Nielsen, † 1653, og hustru
Magdalene Matthisdatter, † 1672 (p. 698). —
(On the left). Sepulchral tablet no. 14, 1654, to
Burgomaster Rasmus Nielsen,
†
1653, and his
wife Magdalene Matthisdatter, † 1672.

Fig. 436 (til højre). Detalje fra epitaf nr. 14 (jfr.
fig. 435), over borgmester Rasmus Nielsen og
h u s t r u (p. 699). — (On the right). Detail from
sepulchral tablet no. 14 (cf. fig. 435) to Burgomaster Rasmus Nielsen and wife.

L. L.1968
nu med sin oprindelige, kun let udbedrede staffering, en overdådig forgyldning
på sort baggrund samt en del lasurer i rødt og grønt på dragtdele og detaljer;
alle legemsdele malet med naturlige farver. Skjoldene har forgyldte detaljer på
sort bund, svarende til indskriften, der står med forgyldt, opmalet f r a k t u r .
1894 flyttedes epitafiet 1 2 0 fra sin oprindelige plads i nordre koromgang nr.
17 (jfr. †muret begravelse) til sin nuværende på vestvæggen i søndre korsarm.
Det forankredes solidt til væggen ved to indmurede granitkonsoller, der bærer
en planke boltet til rammeværket, hvortil der skaffedes plads ved indhugninger
i muren. De derværende kalkmalerier blev herved stærkt beskadiget 1 2 1 (jfr.
p. 422 og fig. 194, 222—223).
14) (Fig. 435—436). 1654. Bemalet sandsten og marmor, med portrætmaleri
af R a s m u s Nielsen 1 2 2 , fordum borgmester i Aarhus, og hustru Magdalene
Matthiis Daater, der i 26 års ægteskab fik tre sønner og to døtre.
Det store barokepitaf, der ved sine fremspring og forkrøpninger kraftigt accentuerer lys- og skyggevirkning, har sandstensramme omkring storstykkets
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portalfelt, flankeret af frisøjler af sort, poleret marmor. Her udenfor figurer af
Moses med tavlen og Johannes Døber(?) med bog. Bedende, kvindelige engle
og lille englebarn sidder på topgavlen, hvis afbrudte, trekloverformede centrale parti er løftet i vejret af et (tomt) rektangelfelt; over portalfeltet svæver
englebørn holdende kugle i klæde. Hængestykkets rektangulære marmortavle i
barokramme med diademhoveder og store vindrueklaser støttes forneden af
svævende englebørn på hver side af kvindehoved (fig. 436). Nederst konsol,
med hængevindrueklase, og på forsiden to bomærkeskjolde, i relief, med initialer »R N S« og »M M D« for ægteparret (han død 1653, hun 1672, jfr. †muret
begravelse), der har ladet epitafiet udfore 1654. Hans v å b e n : to stående løver
holdende timeglas, hendes: en slangeomvundet krebs og under begges våben
årstallet »1654«.
Det velhuggede epitaf er muligvis udført i Københavnerbilledhuggeren
Henning Sallings (Selgens) værksted, hvis eneste sikre arbejde, døbefonten fra
1655 i Sorø (DK. Sorø I, 70), viser påfaldende ligheder med hensyn til bl.a.
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hår- og neglebehandling samt ved anvendelsen af rosetter i håret. Vedrørende
Århus-epitafiets opbygning ses en så stor overensstemmelse med epitaf fra
o. 1652 over r å d m a n d Erik Knudsen i Slagelse (UK. Sorø I, 211), at der i det
mindste her må være tale om et forlægsfællesskab.
I storfeltets maleri, olie på metal, dominerer portrættet af den velstående
familie, der her fremtræder stående og bedende. Til den ene side ægtemanden i
sorte knæbukser med sløjfer, strømper og kappe, men med hvid krave, og bagved ham de tre halvvoksne sønner med langt, bølget, b r u n t hår over de hvide
kraver; hvide, posede ærmer med sorte, flæsede nedhæng og hvide strømper med
»overfald« og sorte sløjfer samt røde hoser og skosåler. De enklere klædte kvinder, hustruen foran de to voksne døtre, har ens huesnipper på isse og ved ører,
hvide, spidst udstående kraver og halslin, hvide underærmer og underlin, den
yderste datters dog med røde blomster; alle med gyldne kæder om hals og
håndled. Den mørke baggrundsmaling går næsten i eet med klippeomgivelserne
i det øvre motiv, gravlæggelsen, hvor den gulgrå Kristusskikkelse bæres af
blåklædte mænd, med t u r b a n , bivånet af de tre kvinder og til siden Maria,
der segner om i armene på en anden kvinde.
Epitafiet står med en staffering fra o. 1880 1 2 3 : rødbrun marmorering som
baggrund for megen forgyldning på dragter, vinger og øvrige detaljer; figurerne har legemsfarve. Indskrifterne er med gylden f r a k t u r , bomærkeskjoldene
blå med gyldne mærker.
På oprindelig plads 1 2 4 , på sydsiden af nordvestre korsskæringspille, nær afdødes †murede begravelse i store korsgang nr. 7.
15) O. 1654(?) Bemalet sandsten med portrætmaleri. Bekostet opsat af Hans
Michelsøn Stormb, forrige borger og indvåner i Aarhvs, som døde <31. maj>
16<59> i sit <63.> år, »oc her neden vnder ligger begrafven« med sin hustru
Karen Sørensdater, død 28. m a j 1642 i sit 35. år, »saa oc tvende af dieres søner,
begi kaldet Lavertz, den elldste 3 aar, den yngste 9 vger gamel, hans moder til
mode, hvoraf hvn døde«.
Epitafiet er muligvis opsat 1654 i forbindelse med erhvervelsen af en begravelsesplads, hvortil han nævnte år ansøgte kirken om at få sin afdøde hustru
flyttet 1 2 5 (jfr. †gravsten 1646).
Det anselige barokepitaf (jfr. fig. 84) er uden egentlige arkitektoniske elementer, men dog fast opbygget i tre partier over hinanden. Det er adskilt af gennemgående, horizontale led, har stort, foroven tresidet afsluttet midtfelt liankeret af frifigurer af Moses (fig. 461) og Johannes Døberen (med lam på bog)
stående på konsoller med relieffer af de siddende evangelister Lukas og J o h a n nes. I topstykket rektangulært relief forestillende Ezekiels vision om de dødes
opstandelse: foroven den velsignende Gudfader i en skybræmme, som breder
sig til de fire verdenshjørner, hvorfra hoveder puster ånden ud, mens Ezekiel
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Fig. 437—438. Epitafiedetaljer. 437. Nr. 15, o. 1654, over Hans Michelsen Storm, † 1659, og hustru
Karen Sørensdatter, † 1642 (p. 701). 438. Nr. 21, mellem 1666 og 1692, over organist Johan Ytrecht
og h u s t r u ( j f r . fig. 449) (p. 712). — Details from sepulchral tablets. 437. No. 15, c. 1654, to Hans Michelsen Storm, † 1659, and his wife Karen Sørensdatter, † 1642. 438. No. 21, from between 1666 and 1692,
to the organist Johan Ytrecht and wife (cf. fig. 449).

vandrer velsignende foran klyngen af benrader, der rejser sig levendegjorte.
Nederst forklarende (malet) indskrift i fire linier, med reliefversaler: »Echiell med
gvod forstand / efter gvds befaling spaade / de been paa marchen fich liff oc
aand / som daa fortøred waare. Echiell 37 cap.« Relieffet flankeres af den siddende Matthæus og af en stående dydefigur, Håbet, holdende ankeret hvilende
på skulderen (den ene hånd afslået), muligvis hentet fra et andet epitaf. Over
en volutgavl med dødssymboler og ved siderne stående småengle blæsende i
basun, knejser den opstandne, velsignende Kristus. I det brede hængestykke
holder englebørn et klæde (lig 437), ophængt i kartouche om ovalfelt hvori
indskriften, i jysk dialekt, med gyldne reliefversaler på sort bund. Herover
stort, påsat englehoved. Nederst bærer to havfrueengle et skjold med reliefversaler, muligvis de efterlevende børns initialer: E E E samt W — L og I — D
på hver side af et bomærke, hvori synes at indgå et H og et M. Kraftig hængevindrueklase.
I storfeltet oliemaleri på metal, foroven den korsfæstede foran en lysning i
de ellers mørkladne skyer over en by, der kun anes. Over krucifikset sortmalet
f r a k t u r : »Hand er giffuen Der hen For Vore Synder skyld. Rom. 4.«. I billedets
Danmarks Kirker, Århus amt II
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nedre halvdel knæler den sortklædte familie på et rødfliset gulv foran en grålig
m u r ; ægtemanden fulgt af to unge, blonde sønner og foran dem de to døde
smådrenge, den mindste helt i hvidt og med hue, den større med hvidt forstykke. På kvindesiden ses hustruen og tre døtre, alle blonde, ensklædte, med
hvide forklæder og opstående kraver.
Epitafiets staffering, udført af »R. Chr(istiansen) jul. 1882« (signatur på topfeltets nedre ramme), er en gråbrunlig bemaling som baggrund for megen forgyldning (jfr. Købkes maleri 1830, fig. 152) samt lidt grønt på vinger og havfruehaler; figurerne har legemsfarve og b r u n t h å r ; skablonmønster på topfigurernes dragter, og »S. Mathevs« malet på denne evangelists fodstykke.
Epitafiet blev 1923—24 flyttet fra sin oprindelige plads på sydsiden af sydvestre korsskæringspille (jfr. tilhørende †muret begravelse i smalle karlegang
nr. 2 og †gravsten), til sydsiden af tilsvarende pille i sydøst 1 2 6 . Ved flytningen
fremkom nogle *bolde (jfr. p. 634).
16) (Fig. 439). Malet årstal 1655. Snitværksarbejde. Peder Rasmusønn, rådmand i Aarhus, og hustru Karen Meckels Daatter, d. 1627 i sit 57. år efter 9
års ægteskab, og Appelonne Laursdaatter, som i 20 års ægteskab fik 15 børn
(6 drenge og 9 piger). Død »i Barnefødselen med sit 16. Barn pindtzenat 1650«
i sit 38. år. H a n selv hensov 1653, 63 år gl. »Dennem opuecker gud med alle
troende Til enig giede Oc Salighed. Anno 1655« (jfr. gravsten).
Epitafiet er rimeligvis udført af samme værksted som Arboes og Lydichsens
epitafier (nr. 12 og 13), hvormed det har liere lighedspunkter, omend i mere beskeden udformning: i opbygningen (storfeltets flankerende retkantnicher,
hængestykkets ovalfelt mellem muslingeskalnicher og anbringelsen af småfigurer), i den grove figurskæring og den dygtigere udførte ornamentik (fantasimasker over storfigurer) samt i den rent tekniske udførelse 1 2 7 . Storstykket har
ovalfelt i æggestavramme med påsatte englehoveder og i hver svikkel en putto,
foroven henholdsvis blæsende sæbeboble og holdende brændende olielampe,
forneden med dødssymbolerne, timeglas og kranie. De langstrakte storfigurer
forestiller muligvis kong David (med nyt sværd i stedet for harpen, jfr. fig. 89)
og en uidentificeret person pegende på åben bog. De smalle storvinger, til siderne
afsluttet af henholdsvis vinget mands- og kvindeherme, indeholder nicher med
småfigurer, Moses med lovens tavler og mand med bog og pen (evangelist?).
Af de øvrige figurer, hver med bog, kan kun identificeres topfeltets ene, Paulus
med sværd. I gavlfeltet relief af Gudslammet under maske, og øverst en basunblæsende engel, nok samtidig, men antagelig stammende fra et andet epitaf
(jfr. staffering). Mellem postamentbjælkens fremspring har der tidligere siddet
et stort englehoved (1882 erstattet af plade), og et lignende pryder det egentlige
hængestykke, over tre skjolde omsluttet af fantasifuglehalse; nederst hængevindrueklase.
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Fig. 439—440. Epitafier. 439. Nr. 16, 1655, over rådmand Peder Rasmussen, †1653, og hustruerne
Karen Mikkelsdatter, †1627, og Apelone Laursdatter, †1650 (p. 702). 440. Nr. 30, o. 1693, over
overformynder Jens Rasmussen Lasson, †1693, og hustru Anne Jacobsdatter Winter, †1713
(p. 729). — Sepulchral tablets. 439. No. 16, 1655, to Alderman Peder Rasmussen, † 1 6 5 3 , and his
spouses Karen Mikkelsdatter, † 1 6 2 7 , and Apelone Laursdatter, † 1 6 5 0 . 440. No. 30, c. 1693, to the
public trustee Jens Rasmussen Lasson, † 1 6 9 3 , and his wife Anne Jacobsdatter Winter, † 1713.

Storfeltets ovale maleri, tempera og olie på rødbrun understrygning på
træets kridtgrund, forestiller ægtemanden og de seks rødblonde sønner knælende på den ene side af et krucifiks, hans anden hustru og de fem døtre på den
anden side; foran ligger fire døde spædbørn (piger). Alle er sortklædte, med
hvide kraver og forklæder, kun svøbelsesbørnenes røde krydsbånd giver farve
til billedets mørke halvdel, mens den brunlige baggrundfarve foroven toner over
i et gult lysskær bag den grålighvide Kristusfigur, med hvidt lændeklæde. Topfeltets opstandelsesmaleri 1 2 8 , på træ, er udført med temperafarver på en flerfarvet understrygning; Kristus har brunlig lød, rød kappe og er omgivet af gulbrun skybræmme; forgrunden blågrå. Rammeværkets staffering, der blot fik få
udbedringer ved G. N. Kristiansens restaurering 1969 129 , efter at farveistandsættelser fra o. 1870 og 1882 var fjernet, lå ligeledes på en t y n d understrygning i
b r u n t og hvidgråt. Figurernes ansigter og legemsdele er holdt i en varm, mørk
farve, hår og skæg brunt, klædedragter og ornamenter i guld samt grøn og rød
45*
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Fig. 441. Epitaf nr. 17, 1656, over Otto Skeel til Katholm, † 1644, og hustru Ide Lunge, †1671.
D e t a l j e f r a p o s t a m e n t e t (p. 704). — Sepulchral tablet no. 17, 1656, to Otto Skeel of Katholm, † 1 6 4 4 ,
and his wife Ide Lunge, † 1671. Detail from pedestal.

lasur på sølv; ornamentbunden lysegrå med sort konturering. Den oprindelige
indskrift med gylden f r a k t u r på sort bund er renset og let repareret; de tre
skjolde står r ø d b r u n t marmorerede. Såvel epitafiets farvevirkning som den
tekniske udførelse er så overensstemmende med Lydichsens (nr. 13), at man
må antage, at samme mester er ansvarlig herfor. Derimod har epitafiets topfigur, engelen, en afvigende staffering, lys legemsfarve og forgyldt gevandt på
kridtgrund, der indicerer tilhørsforhold til et andet epitaf (jfr. ovfr.).
På nordvæggen i nordre koromgang, 3. fag fra ost, oprindelig på korpolygonens ostmur 1 3 0 (jfr. den tilhørende begravelse bag koret nr. 10).
17) 1656, over Otte Skeel til Katholm, død 1644 og Ide Lunge, død 1671.
Bemalet sandsten med namurstenstavle, der har versificeret indskrift i jysk
dialekt 1 3 1 for »Ott' Skiel Ded er / Med Hustrue Kier. // F r u Id' af Lunger
stamme. // Som af ær' oc Tuct / Oc Dyd'es F r u c t . // Maa Kald's en adel Dame. //
Dier Fædre baad' / Med R a a d oc Daad. // Fæderne Landet pryder. // Af Dieres
Naffn / E n d n u gaar Saffn. // hos Os Ey Døer Dier Dyder. // . .« E f t e r en opbyggelig og religiøstpræget slutning står »Anno domini M. DC. L. VI«, med
versaler.
Det anselige epitaf (jfr. planche 9) udfylder ligesom slægtningen Jørgen Skeels
(nr. 9) t o m r u m m e t mellem to korpiller, de to vestligste i nord, placeret over
kannikestolene, hvis frise dækker for epitafiets postament. Dette har relief af
liggende kvinde, symboliserende døden (lig. 441), mellem fremspring med
englehoveder. Storstykkets vældige, buede portalfelt, hvis øvre, retkantede
afslutning har skriftbånd mellem englehoveder og herover frugtguirlander,
domineres af den sorte skrifttavle, der har omløbende ramme med parvis stillede anevåbner, i alt 64, iberegnet de våbner, der pryder postamenterne for de
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Fig. 442—444. Dydefigurer fra epitafier. 442—443. Nr. 18, fra o. 1657, over kansleren Christian
Thomesen Sehested, †1657, og hustru Mette Rosenkrantz, †1644 (p. 708). 444. Nr. 17, 1656, over
O t t o Skeel til K a t h o l m , †1644, og h u s t r u Ide Lunge, †1671 (p. 705). — Symbolic figures from sepulchral tablets. 442-4.
wife Mette Rosenkrantz,

No. 18, from c. 1657, to Chancellor Christian Thomesen Sehested, † 1 6 5 7 , and his
† 1 6 4 4 . 444. No. 17, 1656, to Otto Skeel of Katholm, † 1 6 4 4 , and his wife Ide
Lunge, † 1 6 7 1 .

to flankerende, røde, polerede marmorsøjler. Frifigurer af dyder og putti indf a t t e r på alle led epitafiet, uden for søjlerne Troen med bog (fig. 444) og H å b e t
med due, på søjlernes udadbuede gavlbrudstykker Retfærd med sværd og
slange snoet om hånden og Styrke med søjlestumper samt yderst vaser. Topstykkets ovalfelt, i barokramme med hjørneenglehoveder, har alliancevåben i
relief for Skeel og Lunge. På de brudte gavl- og topstykker ligger henholdsvis
Mådehold, (der hælder vand i vinbægeret) og Klogskab (med to slanger og nu
a f b r u d t spejl 1 3 2 ) samt putti med dødssymboler, kranium og timeglas. På et
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diademhovedprydet postament øverst troner Kærlighed med et barn på armen
og et ved siden (jfr. lig. 37).
Epitafiet, der i et håndskrift o. 1656 87 omtales som »et herlig n y t t monument, som iche endnu er med nogen opschrifft stafferit«, er antagelig bestilt
kort tid efter erhvervelsen af den tilhørende g r a v k r y p t 1646 (se denne), muligvis hos Københavnerbilledhuggeren Henning Salling (Selgen), der måske har
leveret epitafiet over Rasmus Nielsen (jfr. p. 698 ff).
Stafferingen er forrige århundredes vanlige, en rødligmarmoreret baggrund
for våbnernes heraldiske farver, der korrigeredes efter Magnus-Petersens forslag 1891 94 , lister og profiler sorte, gråhvide og gyldne. Figurerne har blegrød
legemsfarve med gyldent hår, dragterne er gråhvide med gyldne skabionmønstre, de store figurers underklædninger dog grønne. Indskriften står med
forgyldt f r a k t u r , adelsnavnene under våbnerne med gyldne versaler på sort
ligesom det øvre skriftbånds »Memento mori«, på blå bund.
18) (Fig. 445—446). O. 1657. Namurstenstavle, med portrætmaleri i sandstensramme, for Christian Thomæson Sehestedt til Stovgaard, ridder, der har
»ladet et hvilested for sig og sine tilrede der vdi er hand self henlagt,« efter at
han havde »slidt sig og sin tid« i 67 år, 5 måneder og 18 dage. [Søn af Thomas
Maltheson Sehested til Beckmarck og fru Anna Lunges til Oden, f. på sin
fædrenegård Beckmarck 1590 7. febr.] 1 3 3 . I sit 23. år begyndte han sin tjeneste,
først 1623 i det kgl. danske kancelli, 1615 blev han Christian, Danmarks og
Norges udvalgte prins' kammerjunker, 1617 hans hofmester, 1625 Danmarks
riges råd og 1630 kansler. »Paa det sidste« 1640 hofkansler hos kong Christian IV.
og efter hans dødelig afgang hos kong Frideric III. »Med hvad vmag, oprigtig
flid og troeskab, hand sine betroede bestillinger hafver forestanden inden og
vden riget, i freds og feide tid, .. og hvor lidet hand hafver tient sig self, kvnde
lidet betyde, om denne steen talde stoere ord en hver troer og taler der om ..«.
— Endvidere fru Mette Rosenkrantz Holgersdaatter af Roesenholm, d. i sit
44. år i Kiøbenhafn 1644 efter 24 års ægteskab, siden altid savnet og aldrig
forglemt. »Hoes hende hafver hand og aff deris børn ladet her giemme trende
sønner«, alle tre kaldet Thomas Sehestedt, den forste f. og d. i Kiøbenhafn
1621, den anden på Stovgaard 1622, den tredie f. på Helsingborg 1629 og d.
samme år i Roskilde. Derforuden tre dotre, jomfruerne Anne Sehestedt, f. i
Kiøbenhafn 1624, d. i Kiøge samme år, Dorothe Sehestedt, f. i Odense i Fyen
1625, d. i Helsingborg 1628, og Birgete Sehestedt, f. på Kalløe 1634, d. i Kiøbenhafn 1645(!) 134 . [Selv døde han i Kiøbenhafn 1657 5. aug.] 1 3 3 .
Det stærkt reducerede epitaf, der o. 1923 blev anbragt på muret sokkel med
sandstenspostament og gesims 135 , består af en 1 7 4 x 1 2 9 cm, rektangulær, poleret skrifttavle af namursten, kronet af r u n d b u e t gavl, hvis sandstensramme
foroven prydes af blomsteragtigt barokornament; øverst sort, poleret marmor-
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Fig. 445. P o r t r æ t m a l e r i f r a epitaf n r . 18 ( j f r . fig. 446), o. 1657, o v e r k a n s l e r e n C h r i s t i a n T h o m e s e n
S e h e s t e d , †1657, og h u s t r u M e t t e R o s e n k r a n t z , † 1 6 4 4 (p. 707).
Portrait painting from sepulchral
tablet no. 18 (cf. fig. 446), c. 1657, to Chancellor Christian Thomesen Sehested, †1657, and his wife
Mette Rosenkrantz, † 1 6 4 4 .

kugle. I gavlfeltet indsat et portrætmaleri af ægteparret (fig. 445), olie på kobber ( 6 1 , 5 x 8 3 cm), i en udførelse, der kan minde om Karel van Mander, men
dog næppe er en original 1 3 6 . Maleriet er et brystbillede, der imidlertid ved en
tidligere restaurering er blevet afskåret forneden sammen med rammen, således at begge personers bøjede underarme er f j e r n e t (jfr. fig. 446). På en mørk,
blågrøn baggrund ses ægteparret v e n d t mod hinanden. Kansleren har blå
øjne, grånende hår og skæg og let rødmossede ansigtstræk. Han er iført en sort
dragt med hvid krave og kvaster, om halsen elefantordenens gyldne kæde.
Portrættet, der antagelig er udført, mens kansleren levede (»ad vivum«), kontrasterer stærkt mod den afdøde hustrus blegere og stivere træk, antagelig
u d f ø r t efter et ældre portræt. Hendes sorte hovedtøj kantes af perler, der
ligeledes ses i en kæde om halsen. På den sorte dragt, med hvidt halslin, en sort
sløjfe med en gylden broche hvori en perle.
R a m m e n står umalet, den fyldige indskrift, med forgyldte versaler, er genopmalet, antagelig både 1894, da Magnus-Petersen forestod en restaurering af
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Sehesteds kapel 1 3 7 og o. 1923, da epitafiet flyttedes fra sydvæggen nær vind u e t 1 3 8 til nordvæggen 1 3 5 .
Epitafiet synes dog at have gennemgået flere omskiftelser. Da kansleren døde
i K ø b e n h a v n 1657, forårsagede omstændighederne under byens belejring,
at han blev bisat der i Vor F r u e kirke 1 3 9 . Et gravkapel med k r y p t i Århus domkirke v a r imidlertid allerede erhvervet 1640, men intet monument opsat endnu
o. 1656 87 , skønt hustru og børn var indsat i begravelsen her (jfr. indskriften og
†kisteplader under afsnittet om kapel og krypt). I R h u m a n n - h å n d s k r i f t e t 1666
omtales, at kansleren lod monumentet rejse i sin levetid, hvorved der kun kan
være tale om året 1657. Der foreligger dog den mulighed, at epitafiet ved kanslerens død ikke har været færdigudfort.
En tegning viser monumentets skikkelse o. 1750 58 (lig. 446). Skrifttavlen er
her i n d f a t t e t i en profileret ramme smykket med blomsterguirlander. Både
gavl og tavle flankeres af obelisker, kronet af og hvilende på kugler, der for de
nedre obeliskers vedkommende er anbragt på fyldingspostamenter. Alt står på
et bombastisk fodstykke, der såvel i proportioner som ved profilering er så
afvigende fra udformningen af periodens øvrige, fornemmere monumenter, at
man må formode, at en anden hånd end den oprindelige planlæggers har været
på spil. Obelisken, der ved århundredets midte bliver et mere fremtrædende
træk i »epitafiekunsten«, erstatter også efterhånden de tidligere flankerende frifigurer. Man kan gætte på, at de to kvindefigurer (lig. 442—443), der nu står ved
indgangen til koret ud for dettes vestligste piller, og som endnu på Herteis
tid 1 3 8 var opstillet lige uden for gitteret til Sehesteds kapel, oprindelig har
været beregnet til at indgå som et led i monumentet, måske som flankerende
figurer på et lavere og enklere postament 1 4 0 eller til siderne for dette. Herpå
kunne de retkantede sokler tyde, som findes afbildet på fotografi (illustration
under kapellet) og tegninger fra 1860'erne 1 4 1 . Disse sokler, der var beskadigede
1828, istandsattes følgende år af gipseren Dinelli 8 .
De ca. 185 cm høje sandstensfigurer, nu på moderne sokler, er kun let forarbejdet på rygsiden og således beregnet til at ses forfra. Disse sørgende og
bedende kvinder i folderige gevandter, karakteriseres af Hertel som dyderne
Tro og Håb, i god overensstemmelse med den hyppige anvendelse af netop
disse dyder i beslægtede udgaver på epitafier fra 1600-tallets midte 1 4 2 , specielt
fra Henning Sallings værksted (jfr. p. 699). Figurerne har rester af (sekundær)
bemaling, b r u n t hår og almindelig legemsfarve, forgyldning på underklædning
og kappe, den nordre figurs med striber, den søndres med røde rosetter.
19) (Fig. 447). O. 1660. Af sandsten og marmor, med portrætmaleri, for
J a c o b Matthiesen Århus, dr. theol., professor i retorik ved Københavns universitet, dernæst kong Christian IV.s hofpræst, kannik og biskop i Århus. Begrædt af hustruen, Anna Casparsdatter Bartolin med fem efterladte børn og
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Fig. 446. Epitaf nr. 18, o. 1657, over kansleren Christian Thomesen Sehested, †1657, og hustru Mette
Rosenkrantz, †1644. Tegning fra o. 1750 i håndskriftet Thott 1448, 4° (Kgl. Bibl.) (p. 708). — Sepulchral tablet no. 18, c. 1657, to Chancellor Christian
Rosenkrantz, †1644. Drawing from c. 1750 in the

Thomesen Sehested, †1657, and his wife Mette
Thott manuscript 1448, 4° (Royal Library).

to svigersønner. Han var født 17. okt. 1602 og døde 3. juni 1660 (jfr. bispemaleri
nr. 3, p. 598).
Det rektangulære storfelts vældige portrætmaleri, i n d f a t t e t af en for perioden relativt enkel, figurløs sandstensramme, fremhæves af sorte marmordele: flankerende søjler og obelisker samt ovalfelter i top- og hængestykke.
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Det brudte topstykke, hvor ovalfeltbærende postament og spirende kogle skyder sig op mellem volutknægte, prydes ligesom hængestykkets barokkartouche
af hvide marmordetaljer, t æ t t e frugtguirlander, kogler og englehoveder; også
de korintiske søjlekapitæler er af dette materiale. Sandstenen illuderer nu ved
sin gråhvide bemaling som marmor, men synes oprindelig kun at have virket
ved sin egen farve, blot ligesom nu stafferet med lidt forgyldning på enkelte
profiler 1 4 3 . På søjlepostamenternes slebne fyldingsplader er malet ægteparrets
borgerlige våbner, biskoppens en brunrød, slangeomvundet krebs, på hvidlig
bund, hjelmtegnet: krebsekløer holdende slange, hustruens en gylden halvmåne
under 3 x 3 stjerner og øverst en flyvende fugl (due?), hjelmtegnet: halvmånen
og stjernerne mellem vesselhorn, på rød bund. Den latinske indskrift 1 4 4 er
nymalet med gyldne versaler, rimeligvis fra farveistandsættelsen o. 1880.
Det dominerende portrætmaleri, olie på lærred, viser det knælende ægtepar,
den afdøde på en gråblå pude. Bispen er iført sort ornat af fint damask(?),
med pibekrave og sort kalot på issen; grånende hår og skæg, ansigtet svagt
rødligt. Hustruen har gråblegt ansigt under den sorte hue; sort kjole med hvide
underærmer, forklæde og gennemsigtigt skulderklæde. Den gråsorte arkitekturbaggrunds perspektiviske pillerække brydes af blåhvide, rette stråler og rødlige
skyer, hvorfra englebørn dukker frem holdende palmegren over bispens hoved.
På oprindelig plads 1 0 5 , på nordsiden af sydvestre korsskæringspille (jfr. fig.
116), nær morfaderen, biskop Jens Giødesens begravelse (jfr. store korsgang
nr. 31), hvor Jacob Matthiesen og hustruen gravsattes.
20) (Fig. 450). Før 1666. Billedhuggerarbejde, af sandsten og marmor, med
portrætmaleri. »Bekostet« af Søffren Sørensen r å d m a n d i Aarhuus, f. i Wgelbølle 12. juli 1603, d. 16<86>, og hustru Margrette Claus Datter, f. i Ribe 6.
febr. 1594, d. 16<73> 145 . »Oc haffil er di Aff en Chresten Kierlighed till Guds ordis forfremmelse« foræret den årlige rente af 300 dl. til en fattig student »En
effter Anden Sin Studering I Kiøbenghaffuen(!) Till a t t f o r t t s e t t e . .« 146 .
En rig, skulpturel udsmykning danner r a m m e om storfeltets portrætmaleri,
der flankeres af frisøjler af sort marmor med kompositkapitæler af sandsten.
På frugtsmykkede konsoller herudenfor står ca. 165 cm høje frifigurer af
dyderne Troen, med kalk og (nyt) trækors, og Håbet, med fugl og anker. Midtfeltets ovre, rundbuede afslutning, over forkrøpninger, er indfattet af barokvolutter og foroven englehoved, der skyder sig op mellem de forkrøppede,
b r u d t e gavlstumper, hvorpå t y k m a v e d e putti hviler støttet til dødssymbolerne
kranium og timeglas. Topstykkets konvekse ovalfelt, af marmor, har frodig
frugt- og blomsterramme kronet af sort marmorkugle på konsol. Hængestykkets
tilsvarende skriftfelt mellem barokvolutter, prydes foroven af sløjfeophængte
frugtguirlander mellem kraftigt fremspringende englehoveder. Den dobbelte
hængekonsol har englehoved over to bladomsluttede skjolde.
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Fig. 447—448. Epitafier. 447. Nr. 19, o. 1660, over biskop Jacob Matthiesen, †1660, og hustru Anna
Casparsdatter Bartolin (p. 708). 448. Nr. 27, 1686, over juristen Nicolaus Broberg, †1674, og hustru
Kirstine H a n s d a t t e r D r o s t r u p , †1731 (p. 722). — Sepulchral tablets. 447. No. 19, c. 1660, to Bishop
Jacob Matthiesen, † 1 6 6 0 , and his wife Anna Casparsdatter Bartolin. 448. No. 27, 1686, to the lawyer
Nicolaus Broberg, †1674, and his wife Kirstine Hansdatter Drostrup, † 1 7 3 1 .

Epitafiet, der omtales i R h u m a n n - h å n d s k r i f t e t fra 1666, er udfort i ægteparrets levetid. Til flere af de skulpturelle elementer (putti, frugter, blade og
barokbøjler) kan findes paralleller på epitafiet (efter 1666) over Erik Rosenkrantz i Hornslet kirke, Randers amt, hvilket kan indicere et vist (værksteds)fællesskab.
På det ( 2 1 3 x 1 3 8 cm) store portrætmaleri (fig. 451), olie på lærred, ses det
aldrende ægtepar knælende på brune puder, på en mørk baggrund med enkelte
træer. Ægtemanden, der har langt, midtdelt, b r u n t hår og gråligt fuldskæg, er
iført sort dragt med kappe, hvorover hvid krave; hvide skjortelinninger ses ved
håndleddene. H a n s hustru, der bærer ringe på lillefinger og guldbrand, har
sort kjole, slag og hue med hvidt pandestykke; desuden hvidt, gennemsigtigt
skulderstykke, hvide underærmer og hvidt forklæde, der er rødt underfoeret
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på det midterste stykke. Mellem ægteparrets hoveder ses den korsfæstedes blege
skikkelse og i buefeltet herover forklarelsen på bjerget. Den hvidklædte Kristus
står i skyer mellem Moses med lovens tavler og den gestikulerende Elias, henholdsvis i grønblå og rødlig dragt. På bjerget under skyerne ligger de tre apostle
Peter, J a k o b og Johannes, hvis klædninger laserer i gult, b r u n t og rødt.
E f t e r restaurering 1968f. ved Vitus Nielsen og Sv. Elmholdt står epitafiet
med en gråhvid bemaling på sandstenen, ledsaget af guld på lister og dydea t t r i b u t t e r . Gyldne frakturindskrifter samt initialer og mærker for ægteparret
på hængekonsollen: »SSS« over kranium foran knogler og med timeglas, og
»MCD« over fugl over hjerte.
På oprindelig plads over den tilhørende, murede begravelse med gravsten i
»nordre korgang« nr. 16, dvs. på nordsiden af nordøstre korsskæringspille.
21) (Fig. 449). Mellem 1666 og 1692. Billedskærerarbejde med portrætmaleri,
opsat af J o h a n Vtrecht, organist ved domkirken og forstander i hospitalet i
Aarhuus 1 4 7 , f. i Vestphalen, og hustru Anna Thomes Daatter Reisen, f. i Holstein; fik i 25 års ægteskab fem sønner og en datter. H a n døde 1661 i sit 55. år,
hun 1692 i sit 87. år.
Det ottekantede maleri, i gennembrudt rankeværksramme, er i n d f a t t e t af
bruskværk, rigt på figurer. Til siderne vingede halvfigurer med henholdsvis
timeglas og kranium (lig. 438), og over deres hoveder, på delfinformede gavlreminiscenser, knæler dyderne Troen, med kors og bog, og Håbet, med fugl og
anker. Over malerifeltet en engel, der har mistet sit a t t r i b u t . Topstykkets
barokkartouche flankeres af de to krigere, der skulle vogte Kristi grav, den kronende opstandelsesfigur er derimod forsvundet. Hængestykkets hjerteformede
skriftfelt prydes foroven af en sæbebobleblæsende p u t t o symboliserende den
flygtende tid, og på nedhænget ses reliefskårne alliancevåbner med afdødes
initialer »I V« og »A T D« over to hjerter med henholdsvis tre nagler og vinger.
Det velskårne epitaf, hvortil findes beslægtede arbejder fra o. 1702—03 i
Hansted (Skanderborg amt) og Horsens klosterkirke, er udført i et værksted,
der ved valget af forlæg slutter sig til kredsen omkring billedskæreren Peder
Jensen Kolding 1 4 8 . Ifølge indskriften er epitafiet opsat af ægteparret, men
antagelig efter mandens død og først efter 1666, da det ikke omtales i de udførlige R h u m a n n - h å n d s k r i f t e r I og II.
Midtfeltets oliemaleri på træ, på kridtgrund, viser dels familien, dels herover musicerende småengle svævende i skyer, grupperet omkring en engel
spillende på et orgelpositiv — en påmindelse om ægtemandens profession;
herover skriftbånd med versaler: »Sanctus! Sanctus! Sanctus« (»hellig ..«); et
par andre børn holder nodebånd i hånden. Øverst sidder Kristus (med korset)
og Gudfader holdende kronen mellem sig; til siderne serafer. I familieportrættet
er de dalevende, voksne sønner 1 4 9 anbragt symmetrisk bag forældrene (uden
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Fig. 449—450. Epitafier. 449. Nr. 21, mellem 1666 og 1692, over organist Johan Ytrecht, †1661,
og hustru Anna Thomesdatter Reisen, †1692 (p. 712). 450. Nr. 20, for 1666, over rådmand Søren
Sorensen Ugelbølle, †1686, og hustru Margrethe Clausdatter, †1673 (p. 710). — Sepulchral tablets.
449. No. 21, from between 1666 and 1692, to the organist Johan Ytrecht, † 1661,
Thomesdatter Reisen, † 1 6 9 2 . 450. No. 20, from before 1666, to Alderman Soren
† 1 6 8 6 , and his wife Margrethe Clausdatter, † 1 6 7 3 .

and his wife Anna
Sorensen Ugelbølle,

hensyntagen til den tidligere vanlige opstilling efter køn). Foran på et bord på
røde puder sidder de to hvidklædte, døde småbørn med blomsterkranse om
håret, pigen tillige med tulipan i hånden, mens drengens rose ligger på puden.
De øvrige personer er sortklædte, ægteparret med henholdsvis hvid, gennemsigtig krave og skulderstykke, de to sønner bag faderen med pibekraver, mens
sønnerne bag moderen har kniplingshalsbind og sløjfe, den forreste med langt,
bølget, blondt hår eller paryk, den bageste med midtdelt, m ø r k t hår.
Under epitafiets restaurering 1967 ved Georg N. Kristiansen 1 5 0 konstateredes,
at der på maleriet var foretaget nogle ændringer 1 5 1 , antagelig moderniseringer
forholdsvis få år efter ophængningen. Under pibekraven på den ældste søn,
K n u d Utrecht (fra 1667 sognepræst ved Marie Magdalene, fra 1673 ved Ebel-

714

ÅRHUS

DOMKIRKE

L. L.1965

F i g . 451. Maleri f r a e p i t a f n r . 20, f o r 1666 ( j f r . fig. 450), o v e r r å d m a n d Søren S ø r e n s e n U g e l b ø l l e o g
h u s t r u (p. 711). — Painting from sepulchral tablet no. 20, from before 1666 (cf. fig. 450), to Alderman
Søren
Sørensen Ugelbolle and his wife.

toft-Draaby) fandtes spor af en glat krave som faderens, og begge sønner her
bag faderen havde fået ændret hovederne, muligvis tillige med tilmaling af en
kalot. Også hovedet på den bageste søn bag moderen var rettet, rykket længere ned og ændret i frisuren (fig. 452). Måske skyldes disse ændringer et ønske
fra sønnernes side om at fremtræde mere i overensstemmelse med alder og værdighed.
Ved restaureringen fjernedes de overmalinger og reparationer efter afskalninger både på maleri og træværk, der 1882 var foretaget af R. Christiansen og
F. Hansen (sidstnævntes signatur på maleriet). En delvis nystaffering udførtes
på grundlag af de oprindelige farver, der kun dårligt var bevaret. En lys, rødgrå farve på snitværk og figurer, med en mørkere lasurfarve til skyggevirkning
samt en omfattende forgyldning på fremtrædende detaljer samt rammen,
fremhæves af ornamentbundens grå farve. Indskrifterne står på sort bund med
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F i g . 452. R e s t a u r e r i n g s f o t o g r a f i a f m a l e r i f r a epitaf n r . 2 1 (fig. 449), o v e r o r g a n i s t J o h a n Y t r e c h t o g
h u s t r u . D e n y d e r s t e søns h o v e d æ n d r e t (p. 714). — Detail of Painting from sepulchral tablet no. 21
(fig. 449). Photograph taken during restoration. The original head of son on extreme right has been altered.

gylden fraktur, i topfeltet citat fra »Joha(nnes) X I . v. 25: Jeg er Opstandelse(!)«
etc., i hængestykket personalia.
På oprindelig plads 1 5 2 på korpolygonens nordre side, over den tilhørende begravelse med flise i »nordre korgang« nr. 2.
(†)22). Opsat 1672 153 . Snedkret arbejde med †marmordetaljer og †maleri,
omlavet 1904. Epitafiets fire skrifttavler oplyser ægteparrets og selve epitafiets historie: 1) Rasmus Thestrup, borger og indvåner i aarhus i Jylland [i 51
Aar] 1 5 4 , levede i ægteskab i 46 år med Maren Oluffs-Daatter, »velsignet . . . med
Thi gange ellefue Børn« (dvs. velsignet 10 gange med [ialt] 11 børn (heriblandt
et hold tvillinger)), syv sønner og fire døtre; han døde 22. jan. 1656, 67. år, 7
måneder og 7 dage gl., hun døde 11. febr. 1657, 65 år gl. 2) »Rasmus Thestrup
den ærlig Mand, / Med kon' oc Bøen(!) her huilr hand, / Thil Røsten Klingr
verden o m : / Stor op i død' Kommer for Dom, / da skal de nu Vit adsprede /
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Samlis oc faa ævig Giede, / den giffue oss Gud allesammen / Ved Vor Herre
Iesum, Amen«. 3) »Gud till ære, Kiercken till Beprydelse oc Loffligt aamindelse 155 , I Haffuer er sl. Rasmus Thestrup oc hans Kiere Hustrues sl. Maren
Oluffsdatters nu leffuende Rørn, nemlig her Oluff Thestrup Sognepræst til
Dalby oc Stubdrup Sogne paa hindtzholm, oc proust offuer hindtz herridt vdi
Fyen, her Peder Thestrup Sognepræst til Husby Sogn i Fyen, Willum Thestrup,
Borger og Induaaner vdi Aarhus, oc Mette Thestrup sl. Jens Windtrs(!) Effterlatte Encke, laadet dette Epitaphium Bekoste, offuer deris forskreffne Salige
Foreldr, oc her Begraffne Søeskende. Anno. 1672, Den 2. [fejl for 12.] 156
April.« 157 4) »Ovenstaaende Rester af et E p i t a p h i u m (nedtaget Aar 1868 fra
Sct. Clm. Korskirkes n.o. Pille) samledes og istandsattes Aar 1904, disse gamle
Forfædre, Biskop af Aalborg, F r a n t z Thestrups (f. 6/7 1653 †17/8 1735) F a r ' f a r
og Statsminister, Geheimeraad Henrik de Stampes (f. 29/1 1713 †10/7 1789)
Mor'fars F a r ' f a r — til fornyet Ihukommelse. Faml. Thestrup, de StampeCarisius, F r a n t z Thestrup Adolph, Marcussen og Visby« 158 .
Epitafiet, 1904 sammenstykket af bevarede dele og suppleret med nye til
ukendelighed, har endnu i behold sine tre skrifttavler og delvis de samtidige
indfatninger. Den øvre ovaltavle har oprindelig dannet topstykket, mens de
to andre, den lille, rektangulære og den store ovaltavle, hvorimellem maske,
har været placeret i hængestykket. Det nuværende hængestykke med tavle nr.
4 blev nyskåret 1904.
Det oprindelige træepitaf, der ifølge Hertel 1 5 9 havde søjler og pyramider af
sort, poleret marmor, og hvis udseende fremgår af en farvelagt tegning fra
1868 af Chr. Zeuthen (fig. 453), svarer nøje til epitafiet over Jac. Matthiesen
(nr. 19). Dette stenepitaf har antagelig t j e n t som model, dels for Thestrups,
dels for et epitaf fra 1687 i Holme (Ning hrd.). Såvel blomster- og frugtranker
på top- og hængestykke som de øvrige detaljer er forsvundne ligesom den
kronende figur, rimeligvis den opstandne Kristus med sejrsfanen 1 6 0 . E f t e r
Zeuthens tegning har rammeværket stået med en gråmalet baggrund for de
sorte marmordetaljer og skrifttavler, med gyldne frakturindskrifter. Også
top- og hængekugler samt rammer har været forgyldte. Indskrifterne er senere
opmalet. I storfeltet fandtes oprindelig et †dommedagsmaleri 1 6 1 , af Hertel
karakteriseret som »rædsomt skjønt«. Schytte er eksponent for samtidens
dom, når han beskriver det som værende »i en egen Stiil, mindre passende for
Nutidens Aand, og gjør et ubehageligt Indtryk, da det viser en Mængde nøgne
Mennesker, som af forskjellige Djævle deels slæbes ved Benene deels stødes
med Treforke ind i Helvedes Flammer.« Maleriet fandtes af kirkeinspektionen
så anstødeligt, at det 1849 foresloges overstrøget eller fjernet, hvilket sidste
skete året efter 1 6 2 .
Oprindelig på nordre korsarms østvæg (jfr. fig. 152), over familiens murede
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Fig. 453. L æ n g d e s n i t i n o r d r e k o r s a r m 1 : 2 0 0 ; p å o s t m u r e n epitaf n r . (†)22, 1672, o v e r R a s m u s T h e s t r u p , † 1 6 5 6 , o g h u s t r u M a r e n O l u f s d a t t e r , †1657. F a r v e l a g t t e g n i n g f r a 1868 a f Chr. Z e u t h e n (NM) (p.
716). — L o n g i t u d i n a l section in the north transept. On the east wall sepulchral tablet no. (†)22, 1672, to
Rasmus Thestrup, † 1 6 5 6 , and his wife Maren Olufsdatter, † 1 6 5 7 . Coloured drawing from 1868 by
Chr. Zeuthen
(NM).

begravelse med †gravsten i store korsgang nr. 21. De sammenstykkede epitafierester er nu anbragt på korsarmens nordvæg, øst for indgangen (jfr. fig. 37).
23) (Fig. 454). 1675. Kalkstenstavle (1), 1702 tilsat trætavle (2). — 1) »Mickel
Lassøn 1 6 3 . Zitzel Iensdatter. Anno 1675.« 2) »Mickel Lassøn og Citzel Iensdatter.
haver testementerit til aarhuus domkirke, foruden leyerstedets betalning et
hundrede slette daler aarlig at staa paa rente efter deris død. P a a det deris
beene og begravelse for en hver maa ligge uberørt. 1702.« Herefter opstandelsesønsker samt en tilføjelse: <»Hand døde 1709 i sit alders 83 aar, hun døde 1704 i
sit alders 69 aar, efter 48 aars echteskab«> (jfr. gravsten).
Den næsten kvadratiske tavle ( 1 1 3 x 1 0 3 cm), der nu fremtræder som en
helhed, består af en 67 cm høj tavle af kalksten, fra 1675, hvortil der 1702
er føjet en trætavle med de supplerende indskrifter. Kalkstenstavlen har nederst
et bånd med reliefversaler med ægteparrets navn og årstallet samt bibelhenvisninger til de afbildede reliefscener i tre arkader: »Lvci. 2« (Lukas 2. k a p . : hyrdernes tilbedelse). »Gene. 2« (1. Mosebog 2. kap.: skabelsen og syndefaldet).
»Lvci. 23« (korsfæstelsen). »Mar. 16« (opstandelsen). »Lvci. 24« (himmelfarten).
»Mat. 25« (dommedag). På gråmalet baggrund står reliefferne gyldne ligesom
begge indskrifter 1 6 4 , de sekundære med nyopmalede versaler på sort bund.
Oprindelig på nordre sideskibsvæg ud for Ebbesens kapel over den tilDanmarks Kirker, Århus amt II
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hørende murede begravelse 1 6 5 (jfr. denne i tværgangen under orgelværket nr.
1), nu på vestsiden af næstvestligste midtskibspille i nord.
(†)24) (Fig. 455). O. 1675. Portrætmaleri af a n o n y m t ægtepar, fra †epitaf
muligvis stammende fra en anden kirke.
Oval egetræsplade, 135,5 X 111,5 cm, 2,5—3 cm tyk, med kridtgrund for oliemaleriet. Æ g t e p a r r e t , i trekvartfigur, er fremstillet med ansigter og hænder
belyst, mod en mørk baggrund, der i nedre halvdel er v a n d r e t r ø d b r u n t afstribet; foroven, hvor de mørke skyer brydes af hvide lysstråler og lidt blå
himmel, skelnes rester af gevandtet fra en svævende engel, som i lighed med
dispositionen på Søren Mikkelsen Mallings maleri (nr. 25, p. 718) har holdt den
endnu bevarede laurbærkrans over mandens hoved.
Den mørkklædte mand med firkantet hvid krave, har b r u n t hår, moustache
og fipskæg; karnationen mere rødlig end hustruens. Denne har sort konehue,
bagtil rødtfoeret, med hvidt pandestykke. Hvid er også den gennemsigtige
skulderkrave, med sort sløjfe, underærmerne og skortet fortil, mens kjolen er
sort.
Maleriet, der har store afskalninger, især foroven, restaureredes 1963 af G. N.
Kristiansen 1 6 6 . Ved denne lejlighed fandtes intet spor af den (sekundære?) indskrift med rødkridt: »Kjøbmand Rasmus . . . « , der ifølge en meddelelse fra 1908
skulle stå bag på maleriet. Nævnte år var maleriet blevet fremdraget fra det
daværende rådhus' kælder 1 6 7 af Fr. Visby, der eftersøgte epitafiet over sin
slægtning, Rasmus Thestrup 1 6 8 . Rester af dette var f u n d e t i domkirken, men
de ældre beskrivelser tyder ikke på, at det heromtalte maleri kan have hørt til
Thestrup-epitafiet (jfr. nr. 22 med noter). Komposition, dragt og fremstillingsmåde indicerer et velstillet, borgerligt ægtepar fra omkring 1675 (jfr. bl.a. epitaf
over Christen Basballe, i Vor Frue kirke). — 1909 overflyttet til domkirken,
hvor det er ophængt på præsteværelsets sydvæg.
25—26) (Fig. 456—457). O. 1682—83. Billedskærerarbejde med portrætmalerier af brødrene Malling og deres hustruer. Epitafiet stærkt ændret o. 1870
således, at det nu fremtræder som to selvstændige epitafier, det ene omfattende storstykket med dobbeltportrætter og indskrifter (personalia), det andet
samlet af det oprindelige top- og hængestykke, med indskrift (testamentariske
bestemmelser); disse to epitafier er ophængt hver for sig.
De to parallelle indskrifter i storstykkets postamentfelt lyder: »Her under
huiller ..« Mikel Mikelsøn Malling 169 , borgmester i Aarhuus, f. i Malling, død
16. okt. 1701, og hustru Margrete Christens Daatter, f. i Søskov, død 24. april
1689, i ægteskabet velsignet med to døtre. H a n s alder 66 år 1 7 0 , hendes 64 år. —
»Her under huiller .. « Søfren Mickellsen Malling, rådmand her i byen, f. i
Malling, død i Scanderborg 1 7 0 1682, og hustru Anna Seyers Daatter 1 7 1 , f. her
i byen, død 13. dec. 1683, i ægteskabet velsignet med fem sønner og en datter.
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Fig. 454. E p i t a f n r . 23, 1(575 og 1702, o v e r Mikkel L a s s e n , †1709, og h u s t r u Cidsel J e n s d a t t e r , †1704
(p. 717). — Sepulchral tablet no. 23, 1675 and 1702, to Mikkel Lassen, †1709, and his wife Cidsel Jensdatter,
†1704.

H a n s alder 40 år, hendes 36 år. I hængestykket indskriften 1 7 2 . Borgmester
Mickel Mickeisen Malling har testamenteret tvende gårders avlinger i byens
marker beliggende, hvoraf agerlejen eller renten årlig skal forbruges efter hans
død: 1. Til vokslys i armen, som årlig skal antændes alle Helgens dags morgen
og continuere så længe som andre lys i kirken til rette tider (jfr. lysearm nr. 2,
p. 608 173 ). 2. Dåben årlig tvende gange at afviskes (jfr. dåbsfade nr. 1 og 2,
p. 550 og (†)fontelukkelse nr. 2, p. 553). 3. Messingpillerne [på] begge sider
kordøren og armen at renholdes (jfr. korskrankens messingklædte træsøjler
p. 541). 4. Dette epitafium at afvaskes og begravelsesstedet herunder at renholde og bestrø, som brugeligt er »Mickels Dag«. Anno 1700 (jfr. muret begravelse med fliser i tværgangen nr. 3 og 4).
I epitafiet, der i sin oprindelige skikkelse beskrives af Hertel 1 7 4 som det
næststørste af domkirkens træepitafier, indtager de to dobbeltportrætter en
46*
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Fig. 455. Maleri, o. 1675, f r a e p i t a f n r . (†)24, o v e r a n o n y m t æ g t e p a r (p. 718). from sepulchral tablet no. (†)24, to an unknown married couple.

Painting, c. 1675,

dominerende plads. De er indrammet af en flad laurbærbladramme og flankeres
af ca. 110 cm høje figurer af Maria og Johannes, sidefigurer i en kruciliksgruppe, hvis »meget store Crucifix i Midten« ifølge Hertel har delt epitafiet i
to lige store dele. Dette krucifiks, der har været anbragt på et oprindelig smallere midtbrædt 1 7 5 , er sandsynligvis identisk med det p. 555 omtalte krucifiks 1 7 6 ,
hvis f o r m a t og proportioner passer med epitafiets (jfr. fig. 457). Dets arme har
dækket de midterste hjørnesvikler, hvor der nu
ligesom i de ydre — sidder
englehoveder. Da imidlertid kun de to hoveder i det højre felt er oprindelige,
ligesom dette felts frugtklaser og blomsterrosetter, har de oprindelige hoveder
og klaser antagelig været placeret i de ydre svikler. Til epitafiets første udformning hører også postamentets to æggestavindrammede skriftfelter, adskilt af
muslingeskalniche med putto, der støtter den ene fod på et timeglas og i hænderne holder kranium og palmegren.
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Fig. 456. Maleri fra epitaf nr. 25—26, o. 1682 (jfr. fig. 457), over Mikkel Mikkelsen Malling, †1701,
og h u s t r u M a r g r e t e C h r i s t e n s d a t t e r , † 1 6 8 9 (p. 722). — Painting from sepulchral tablet no. 25—26,
c. 1682 (cf. fig. 457), to Mikkel Mikkelsen Malling, † 1 7 0 1 , and his wife Margrethe Christensdatter.

Det oprindelige topstykke, der nu med hængestykket er samlet til et selvstændigt epitaf, er 245 cm bredt, trekløverformet, med bruskbarok ramme kronet af topkugle. Det rummer en reliefskåret dommedagsscene udført efter et
udsnit af J. Sadelers populære stik på grundlag af Christopher Schwartz 8 4 .
Øverst troner en frifigur af Gudfader. Hængestykkets bladkransede skriftfelt i
r a m m e som topstykkets afsluttes af engel holdende to våbenskjolde; nederst
frugtklase.
Epitafiet er rimeligvis skåret af den billedskærer Rasmus Christensøn, der
på udførelsestidspunktet var virksom både i domkirken (jfr. †tralværk p. 540)
og i Vor F r u e (bl.a. korbuekrucifiks) 1 7 7 .
Antagelig i forbindelse med flytningen under hovedrestaureringen o. 1870
er epitafiet blevet delt og storstykket med malerierne ændret som ovenfor angivet. Nye dele af fyr er tilføjet 1 7 8 , således både den Louis-seize-prægede frise,
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gesims med topspir og guirlande og hængestykkets særtformede bladvolutter
mellem hængekonsoller.
De to fornemme portrætmalerier, udført af samme maler, i tempera på
træets kridtgrund, gengiver de to ægtepar i parallelle opstillinger, knælende på
mørkrøde puder med en mørk, blomstrende plante i forgrunden; i den mørkeblå
himmel foroven, i skyer b r u d t af skarpe lysstråler, svæver engle, der holder
palmegrene og laurbærkranse over personernes hoveder. Begge par er traditionelt sortklædte, mændene med hvide halsbind, kvinderne med hvidt, gennemsigtigt skulderstykke, hvide ærmer med sorte sløjfer og hvide forklæder. Den
aldersbestemte forskel er karakteriseret såvel i ansigtstræk som i påklædning;
den yngre kvinde er mere pyntet, med dobbeltsløjfer på ærmerne, mønstret
forbredde på det rødt gennemskinnede forklæde; kraftig, gylden halskæde og
hårlokker, der stikker frem foran den store hue. Den ældre kvindes hår er gemt
og hendes pynt blot en perlekæde. Borgmesteren har blondt, krøllet hår eller
paryk (lig. 456), rådmanden mørklokket hår.
Epitafiet gennemgik 1967 en grundig restaurering ved G. N. Kristiansen 1 5 0 ,
hvorunder to sekundære farvelag afrensedes, det ene pålagt af »F. Hansen
1882« (signatur på nuværende gesimsfrise), det andet stammende fra epitafiets
ændring o. 1870. En del beskadiget var de gyldne indskrifter med f r a k t u r og
store skønskriftsbogstaver på sort bund, ligesom stafferingen på epitafiets
rammeværk og figurer, der overalt m å t t e suppleres. Portrætternes bladrammer
har grøn lasur på sølv, mens forgyldning er lagt på figurernes dragter, englevinger og -hår samt på bruskværkets konturer og detaljer, på gråhvid bund.
Hængestykkets skjolde har nu blot gyldne kanter om resterne af de brogetmalede mærker. Indskrifternes typografi 1 7 9 synes at antyde, at epitafiet er udfort efter Søren Mikkelsen Malling og hustrus død 1682—83, og da muligvis
allerede bestilt 1682 af Mikkel Mikkelsen Malling og hans dalevende svigerinde
i forbindelse med erhvervelsen af en fælles begravelse i tværgangen nr. 3, dvs.
i den vestligste arkade i midtskibets nordside. Den testamentariske indskrift i
hængestykket er som angivet udført år 1700.
Oprindelig ophængt over den tilhørende begravelse 1 8 0 , men antagelig i forbindelse med omlavningen ved restaureringen blev hovedstykket o. 1870 flyttet
til sydsiden af sydøstre korsskæringspille (jfr. planche 14 og fig. 84), for o.
1923 181 at blive placeret på nuværende sted, vestligt på nordre korskrankemur,
mens top- og hængestykket ses over indgangsdøren i nordre korsarm (jfr. fig. 37).
27) (Fig. 448 og 460). 1686. Snitværksarbejde, for den »herunder« i begravelsen nedsatte Nicolaus Broberg 1 8 2 »J(uris) V(triusque) Licentiatus« (licentiat ved
»den dobbelte ret«, dvs. både romerret og kirkeret), f. i Aarhus 25. m a j 1636,
cl. smsts. 24. april 1674; levede i ægteskab 8 år med sin efterladte, »ærbaarne«
hustru Kirstine H a n s D a t t e r Drostrup, f. i Mariager 2. juli 1647, cl. <21. nov.

723

EPITAFIER OG MINDETAVLER

L. L.1965
Fig. 457. Epitaf nr. 25—26, o. 1682, over brødrene Mikkel og Soren Mikkelsen Malling med hustruer.
Rekonstruktionsskitse, u d f o r t af J e n s Hald Jensen 1974 (p. 718). — Sepulchral tablet no. 25—26,
c.

1682,

to

the

brothers

Mikkel

and
by

Soren Mikkelsen Malling with
Jens Hald Jensen 1974.

their

wives.

Reconstruction

sketch

1731), der har »ladet dette Begravelse og E p i t a p h i u m opsætte 1686« (jfr. alterkalk og †disk, p. 504).
Epitafiet, der både med hensyn til opbygning og bemaling efterligner de
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Fig. 458- -459. Epitafiedetaljer. 458. Nr. 30, o. 1693, over overformynder Jens Rasmussen Lasson
og hustru (jfr. fig. 440) (p. 729). 459. Nr. 8, 1630—36, over Jørgen Heitwinkel, †1636 (jfr. fig. 418
og 419) (p. 681). Details of sepulchral tablets. 458. No. 30, c. 1603, to Alderman Jens Rasmussen
Lasson and wife (cf. fig. 440). 450. No. 8, 1630—36, to Jørgen Heitwinkel, † 1 6 3 6 (cf. fig. 418).

ældre arbejder af sten, er for rammeværkets og figurernes vedkommende skåret
i egetræ, profiler og øvrige ornamenter i birk. Storstykkets ovaltavle er af træ,
der dog antagelig har aflost en af Hertel 1 8 3 omtalt sort marmorplade. Tavlen
indrammes foroven og -neden af en knækket gesims- og postamentbjælke, den
sidste a f b r u d t af konsoller til de flankerende, uidentificerede frifigurer, den ene
med spyd og bog (fig. 460), den anden med vindrueklase. Kraftige p u t t i med
dødssymboler (de øvre har mistet deres) sidder i utvungne stillinger på bjælkernes gavlstumper. K u n topstykket har endnu reminiscenser af en arkitektonisk opbygning i de svajende barokpilastre, der bærer den tunge gavl, b r u d t
af piedestal med svær kugle. Hængestykkets oval kranses af barokbøjler og
kartoucheskjolde om de malede våbner samt nederst af en lille vrængemaske.
Frugtklaser tjener som nedhæng fra hængestykket, og en stor blomsterbuket
pryder postamentbjælken.
E f t e r en grundig istandsættelse 1960 ved Georg N. Kristiansen 1 8 4 står epitafiet med en ny staffering, der i store træk hviler på den oprindelige, på kridt-
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Fig. 460—462. Epitafiedetaljer. 460. Nr. 27, 1686 (jfr. fig. 448), over Nic. Broberg og hustru (p. 724).
461. Nr. 15, o. 1654, over Hans Mikkelsen Storm, †1659, og hustru Karen Sørensdatter, †1642 (p.
700). 462. Nr. 28, o. 1690 (jfr. fig. 463), over assessor Jens Lassøn og hustru (p. 726). — Details of
sepulchral tablets. No. 27, 1686 ( c f . fig. 448). No. 15, c. 1654. No. 28, c. 1690 (cf.

fig. 463).

g r u n d : grå ornamentik med gyldne konturer og sort marmorering på profillister
og top- og hængeovaler, rødbrun på konsolflader, samt brogede farver på klædedragter og legemsfarve på figurer. Våbnerne i hængestykkets kartoucher: hans,
rød krebs holdende slange på grå bund (jfr. biskob J a c o b Matthiesens våben, p. 710), hjelmtegnet halv opspringende ulv eller hund, herover initialerne
»NB«. Hendes: t u r b a n k l æ d t mandsbuste (morian?), hjelmtegnet to arme
holdende kugle, herover initialerne »K H D«. På hængekonsollen afdødes
sammenskrevne initialer »NBKHD(?)B« mellem årstallet »16—86« (jfr. gravgitter), en gentagelse af den fri opmaling, som epitafiet fik ved »F. Hansen [og]
R. Christiansen 1882« (signatur på topkuglen). Ved denne lejlighed fornyedes
antagelig skriftpladen, og den oprindelige indskrift med lysgul f r a k t u r på sort
bund overførtes hertil og genopmaledes 1960. Indskriften, hvis ordlyd bekræftes
af ældre håndskrifter 1 5 2 , fik 1737 med ægte guld tilmalet hustruens dødsdata
ved maler K n u d Bruun 1 8 5 .
Nu ophængt på sydvestre korsskæringspilles østside (jfr. fig. 116), oprindelig

726

ÅRHUS

DOMKIRKE

i søndre koromgang på sydsiden af korsskæringspillen 1 8 6 , nær den tilhørende,
murede begravelse, nr. 1.
28) (Fig. 463). O. 1690. Billedhuggerarbejde af sandsten, marmor og træ.
»Her under hviler« Jens Lassøn, assessor i admiralitetscollegiet 1 8 7 , »Som boede
og Døde i Aar-Hvvs« d. 17. sept. 1690 i sit 66. år, og hustru Karen Benedix
Datter, død 15. sept. 1669 i sit 33. år, efter 12 års og 14 ugers ægteskab og »Sex
igienlevende børns Fødsel«. Indskriften afsluttes med prisende ord om de døde
og formanende ord til vandringsmanden.
Epitafiets udformning er domineret af skulpturelle, allegoriske virkemidler,
placeret foran et fyldingspanel mellem glatte pilastre og med buet topgavl;
et stort, frynset draperi er som på biskop Graves epitaf (nr. 29) ophængt bagved. På et sarkofaglignende postament sidder to store, veludførte figurer, af
træ, en kvindelig engel og en olding, symboliserende Tiden (Kronos) (lig. 462),
begge holdende den ovale, fremefterhældende skrifttavle, af sort marmor.
Ovenover ses dødens symbol, et laurbærkranset kranium, hvortil er fæstnet
blomsterguirlander. Til siderne svæver to lidt tunge sandstensputti, og øverst
sidder to små genier, af samme materiale, holdende en urne med brændende
flamme mellem sig. Hængestykkets kraftige akantusblade på baggrund af
småfrugter indrammer en cirkulær kalkstenstavle i profileret t r æ r a m m e ;
nederst stor hængefrugt.
Epitafiet giver på effektfuld måde udtryk for tidstypiske tanker om livet,
døden og håbet om opstandelsen, således som det også ses demonstreret i billedhuggeren Thomas Quellinus' arbejder 1 8 8 (jfr. nr. 31 og 33). Epitafiet stammer
antagelig fra et værksted, der har udført de beslægtede monumenter 1 8 9 i Lyngå
(Sabro hrd.) og i Randers S. Morten, o. 1713—15.
1961 restaureredes epitafiet af billedhuggerne C. J. Baumbach og Vitus
Nielsen, hvorefter en farvemæssig behandling foretoges af kirkemaler G. N.
Kristiansen 1 9 0 . Enkelte detaljer som englevinger, fødder, hænder og dele af
guirlander, der 1850 var noteret som beskadiget 1 9 1 , og som antagelig ved den
tidligere restaurering 1882 var erstattet af gibs, blev nyhugget i sandsten.
Under en sekundær overmaling, ved de vanlige restauratorer, fremdroges den
oprindelige staffering, formodentlig temperafarver malet på stenen uden kridering, en farvelægning, der har skullet fremkalde illusionen om marmor.
De hvidgrå figurer og ornamentale detaljer træder stærkt frem på den sortmalede baggrund, hvortil farvemæssigt kun føjes draperiets rødbrune marmorering. Frynser, kvaster og flamme er forgyldt ligesom de fordybede f r a k t u r indskrifter: personalia i ovalfeltet og citat fra »Danielis Cap. 12. V. 23« i hængestykkets cirkelfelt.
Ophængt på oprindelig plads 1 5 2 på østsiden af nordvestre korsskæringspille 81 ,
nær den tilhørende murede begravelse med gravsten i store korsgang nr. 28.
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Fig. 463. Epitaf nr. 28, o. 1690, over assessor Jens Lasson, †1690, og hustru Karen Bendixdatter,
† 1 6 6 9 (p. 726). — Sepulchral tablet no.

28, c. 1690, lo Judge Jens Lasson, † 1690, and his wife Karen
Bendixdatter,
† 1669.

29) (Fig. 464). O. 1691. Af sandsten, stuk og marmor. Doet. Erik Grave
Mogensen (»Ericus Grawius Magni Fil.«), biskop i Århus, og hustru Anna Zanders Henriksdatter. Han døde i sin alders 67. år, sit bispeårs 27. og den kristne
æras 1691., den 22. febr. 1 9 2
Det pompøse bispemonument, der afviger fra domkirkens mere traditionelt
udformede epitafier, er bygget over to hovedkomponenter: sarkofagen og dra-
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Fig. 464. Epitaf nr. 29, o. 1691, over biskop Erik Grave, †1691, og hustru Anna Zanders Henriksd a t t e r (p. 727). — Sepulchral tablet no.

29, c. 1691, to Bishop Erik Grave, † 1 6 9 1 , and his wife Anna
Zanders Henriksdatter.

periet, som omkring 1700 var ved at vinde indpas i dansk gravkunst især formidlet af billedhuggeren Thomas Quellinus. På låget i hver ende af den dominerende sandstenssarkofag står en sørgende putto med dødssymbolerne
kranium og nedadvendt fakkel. Mellem dem ses en opbygning med to ovalfelter i akantusbladsmykkede kartoucher, den øvre prydet med blomsterguirlande og kronet af bispehue. Et stort, frynset draperi, ophængt i sløjfe, danner
baggrund for ovalfelterne, hvoraf den nedre muligvis har været beregnet til at
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rumme et relief med biskoppens portræt. Hængestykkets akantusblade indfatter en hvælvet, sort marmorplade, der støttes af konsol med bladkogle.
Sarkofag og draperi står sortmalet med forgyldte blade, profiler, sløjfe og
frynser, mens kartoucher og hængestykke er gråmalet med gyldne detaljer.
Putti, symboler, guirlander og hængekogle fremhæves ved materialevirkningen, den lysgrå marmor. Indskrifterne, gyldne på sort, er i topfeltet med
versaler: latinsk citat fra »psalm. xxvii v[ers] xiii, xiv«, i hængestykket personalia, på latin, med fraktur, navnene med versaler. I det store, plane ovalfelt 1 9 3 :
»Dette epitahium hører til biskop Erik Graves begravelse i kirkens chor, og er
Hyttet til dette sted ved kirkens restauration i aaret 1868« 194 .
Epitafiet er af Rhumann-regesten (efter 1691) 195 omtalt på sin oprindelige
plads på midterste pille i korets sydside, nær bispens murede begravelse, nr. 7
(jfr. †klokker nr. 5 og 6, p. 630f.).
30) (Fig. 440). O. 1693. Billedskærerarbejde med portrætmaleri af Jens Rasmussøn Lasson 1 9 6 , handelsmand og overformynder i Aarhus, d. 1693 i sit 49.
år, og hustru Anne Jacobsdater Winter, d. <1713> i sit <66.> år 1 9 7 .
Det store og noget plumpe epitaf har bladkranset, pæreformet midtfelt omgivet af grove akantusblade, der ligeledes omslutter topstykkets cirkelrelief,
med bebudelsesscene, og hængestykkets let hjerteformede, udadbuede skriftfelt.
Flankerende storstykket står bastante allegoriske kvindeskikkelser, den ene
med åben og lukket (salme)bog' i hænderne, den anden, antagelig Troen (lig.
458), med himmeriges nøgler. På konsoller foran midtfeltets bladværk er anbragt putti, der holder henholdsvis kugle og flammende hjerte. På top- og
hængestykket er hæftet fem særskilt skårne, sløjfeophængte guirlander med
frugt- og blomsterklase, hængestykkets nederste guirlande dog bærende kranium med tudse ovenpå og slange snoende sig gennem øjenhulerne (jfr. epitaf
nr. 9). Epitafiet er rimeligvis udført i samme værksted som Peder Jensen
Farvers (d. 1713) i Århus Vor Frue kirke.
I det usædvanligt formede midtfelt et tempera-oliemaleri, på kridtgrund,
på træ, af ægteparret knælende på røde puder, begge med foldede hænder. H a n
er tyndhåret, med lille moustace; iført sort dragt med sort sløjfe og sort-hvidt
tværstribet halsbind. Også kvinden er i sort, men med hvidt, gennemsigtigt
halsstykke, hvide over- og underærmer og hvidt, rødt gennemskinnet forklæde.
På det blonde hår bærer hun en sort hue, om armen et bredt guldarmbånd.
Mod den mørke baggrund skimtes over deres hoveder, mellem skyer, den korsfæstede, hvis gråhvide legeme ses i trekvartprofil.
1969—70 gennemgik epitafiet en restaurering ved G. N. Kristiansen 1 9 8 .
Under farvereparationer fra 1920'rne og 1882 (signatur af R. Chr[istiansen] 1 9 9 )
afdækkedes den oprindelige staffering, en blanding af tempera- og oliefarver på
kridtgrund, for portrætmaleriets vedkommende tillige med en rødbrun under-
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Fig. 465. Epitaf nr. 31, efter 1696 (jfr. fig. 466), over assessor Jasper Hutfeld og hustru. Tilskrevet
billedhuggeren Thomas Quellinus. Tegning o. 1750 i håndskriftet Thott 1448, 4° (Kgl. Bibl.) (p.
731). — Sepulchral tablet no. 31, later than 1606 (cf. fig. 466), to Judge Jasper Hutfeld and his wife.
Ascribed to the sculptor Thomas Quellinus. Drawing c. 1750 in the Thott manuscript 144S, 4° (Royal
Library ).

strygning. Snitværket 2 0 0 er holdt i en lys, blågrå farve med guld på skårne
konturer og fremstående partier samt på figurernes klædebon og hår. Bebudelsesrelief, putti, bladkrans og guirlander har alabastfarve, relieffet desuden
med rodgult-tegnede årer; en sort-gråhvid marmorering ses på de v a n d r e t t e
profilled. Hængestykkets skrift står med gylden f r a k t u r og kursiv på sort bund.
Ophængt på nordre korsarms vestvæg, oprindelig over den tilhørende, murede begravelse i store korsgang nr. 53.
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31) (Fig. 466). E f t e r 1696. Billedhuggerarbejde af sort- og hvidmalet sandsten samt marmor, tilskrevet Thomas Quellinus 2 0 1 . »Her neden under hviler«
lasper Hutfeld 2 0 2 , kgl. landcommissarius og assessor i »eammer collegio«, død
22. jan. 1696 i sit 70. år, med hustru Citzel Clementin, død <15. sept. 1712> i
sit <70.> år, som levede et »fornøyelig ægteschab« i 33 år og velsignedes med 14
børn, 9 sønner og 5 døtre, »huor af hand for sin død saae de fleeste udi den
hæderlige præstestand«.
Skønt hverken signeret eller regnskabsbelagt er epitafiet uomtvisteligt udfort af Th. Quellinus, der har leveret andre, nærbeslægtede monumenter til
domkirken (jfr. nr. 32 og 33). Sit tilhørsforhold mellem de ældre af mesterens
arbejder viser det bl.a. ved den arkitektoniske udformning: ved guirlandesmykkede pilastre, smalle storvinger, den brudte gavl og konsol under forkrøppet postamentbjælke. Karakteristisk for billedhuggeren og genkendelige i
variationer andetsteds er især de fire englebørn, der stående, knælende og svævende holder den udbredte skriftrulle, ligesom de to sammenstillede englehoveder, der nu pryder postamentbjælken. Også gavlens flammeurne, vingernes blomsterguirlander, hængekonsollernes blomsterbægre samt det palmegrensmykkede cirkelfelt og alliancevåbnernes skjoldform er træk, der genfindes
på liere arbejder.
Af de reliefsmykkede våbner bærer Hutfelds pelikanen, der prikker brystet
til blods for at nære sine unger (symbolet på Jesu død og opstandelse), mens
hustruens har et hjerte, hvorfra spirer tre roser.
Selv om epitafiets hovedtræk er bevaret, viser en tegning fra o. 1750 (lig. 465)
imidlertid, at der er foretaget en del ændringer i detaljerne, hovedsagelig i forbindelse med epitafiets flytning o. 1870, men også ved de senere istandsættelser
o. 1923 og 1964 203 . Den øvre engel til venstre har oprindelig svævet oven over
skriftrullen i lighed med Gersdorphs epitaf i Tølløse kirke (Holbæk a m t ) ; på
englens nuværende plads har derimod siddet de to sammenstillede englehoveder (jfr. Lassenius' og Lentes epitafier i Petri kirke) 2 0 4 . R u m m e t under
skriftrullen, mellem de nedre englebørn, hvoraf den venstre har støttet sig til en
nedadvendt fakkel (den antikke dødsgenius' symbol), har været udfyldt af et
vinget timeglas. Også gavl partiet har ændret karakter, idet de b r u d t e gavlstykker har været afsluttet af volutter, ligesom de to overflødighedshorn, der nu
flankerer urnen, er tilsat i stedet for de oprindelige muslingeskaller, der pryder
flere andre Quellinske arbejder 2 0 5 .
Størstedelen af epitafiet er udført i sandsten, men bemalet således at det illuderer som marmor, enten sort eller hvidt med rødlige årer, figurerne dog rent
hvide. Af marmor er kun våbnerne (fornyet 1964 efter de oprindelige) og den
sortpolerede skriftrulle. Den oprindelige indskrift står med fordybede, gyldne
versaler, hvorimod hustruens dødsdata er tilføjet med pensel. Urnens flammer
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er gyldne med rødt bagved. Ved en restaurering 1964 206 erstattedes ældre
gipsreparationer med sandsten, og epitafiet stafferedes efter originale farvespor.
Atter på oprindelig plads i Hutfelds kapel 2 0 7 (jfr. dette med gitter fra 1696
og k r y p t samt †lysekrone (p. 607)).
32) (Fig. 467). Opsat 1702. Billedhuggerarbejde af marmor, sandsten og egetræ, tilskrevet Thomas Quellinus 2 0 8 . For ægtefællerne, doct. Johannes Bräem,
efter syv års rektorat ved Helsingør skole, et år som præst ved Nestved S.
Petri kirke, ni år som præst i Roeschilde med provstiet for Somme herred, biskop i Aarhus i »x« år 2 0 9 , f. i K b h v n . 12. april 1648, død <i Aarhus 21. juni 2 1 0
1713>, og Medea Harboe, f. i Friderichshald 19. febr. 1652, død <i Aarhus 18.
jan. 1709>, samt sønnen Gothard Bråem, f. i Roesch. 1. aug. 1688 (jfr. †pengetavle nr. 3, p. 572).
I året 1702 lod biskoppen ophænge sit epitaf 1 0 9 , der kom til at danne forbillede for flere andre epitafier i domkirken (jfr. nr. 34, 39 og 41). I opbygning
er det beslægtet, dels med det Hutfeldske (nr. 31), hvis hængekonsol og flammeurne det har overtaget, dels med det samtidige Kingo-monument 2 1 1 i Fraugde
kirke (Odense amt). Som dette har det et knækket og profileret rammeværk
prydet med blomsterranker, blot indfatter det her det mere traditionelle, ovale
og konvekse skriftfelt. De karakteristiske Quellinske englebørn, der sidder på
postamentgesimsen holdende de vanlige dødssymboler, timeglas og kranium
(fig. 477), er et motiv, der har ældre paralleller i domkirken (f.eks. Brobergs
nr. 27), og som Quellinus har anvendt og videreudviklet i liere andre arbejder 2 1 2 .
Den b r u d t e og svungne gavl med de to små flammeurner prydes af et laurbærkranset dødningehoved over to flammende fakler 2 1 3 .
På hængekonsollen to reliefvåbner, Bräems: skjoldet firdelt, i hjerteskjoldet
en i vand springende hvalfisk, i hovedskjoldets 1. og 4. felt tre hindehoveder, i
2. og 3. felt to brombærranker, hjelmtegnet et griffehoved og hals 2 1 4 . Bispindens:
to pansrede handsker stukket op gennem en krone, hjelmtegnet tilsvarende.
E f t e r en restaurering ved Vitus Nielsen og farveistandsættelse ved G. N.
Kristiansen 1961, hvorunder en overmaling fra restaureringen 1880 215 fjernedes,
står epitafiet med sin oprindelige marmorimitation: sort på rammeværkets
sandsten omkring skrifttavlens polerede marmor, gråhvid marmorering på
topurne, topstykkets bundfelt og på tværbåndet, samt hvid bemaling på ornamenter og figurer af sandsten. Flammerne fra urner og fakler, skåret i træ, er
forgyldte ligesom indskriften med kursiv og store skønskriftsbogstaver. I
hængestykkets cirkelfelt »2. Cor: v. 8. 9.«, der henviser til ligprædikenens tekst,
som bispen selv havde valgt 1 5 6 . Ifølge Hertel 2 1 6 var våbnerne 1810 »couleurte«.
På oprindelig plads, på nordvæggen i landemodesalen, som biskop Bråem
havde ladet indrette 1692 (jfr. p. 575ff.), og hvor hans maleri er ophængt (nr.
4, p. 598), over den tilhørende familiebegravelse.
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Fig. 466. Epitaf nr. 31, efter 1696, over assessor Jasper Ilutfeld og hustru. Tilskrevet billedhuggeren
T h o m a s Q u e l l i n u s (p. 731). — Sepulchral tablet no. 31, later than 1696, to Jasper H u t f e l d and his wife.
Ascribed to the sculptor
Thomas Quellinus.

33) (Fig. 471—473). Det Marselis-Rodsteenske gravmonument i nordre tårnkapel er udført 1702—04 af billedhuggeren Thomas Quellinus 2 1 7 for friherreinde Sophia Elisabeth Carisius, d. 1706, over hende selv og hendes to ægtemænd, baron Constantin Marselis, d. 1699, og baron Peter Rodsteen, d. 1714
(jfr. kister og kisteplader).
Såvel af brevet med den kongelige tilladelse til opførelse af gravmælet (jfr.
ndf.) som af en teknisk og stilistisk analyse 2 1 8 af monumentets hovedgruppe
Danmarks Kirker, Århus amt II
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Fig. 467—468. Epitafier. 467. Nr. 32, 1702, over biskop Johannes Bräem, †1713, og hustru Medea Harboe, †1709. Tilskrevet billedhuggeren Thomas Quellinus (p. 732). 468. Nr. 39, 1745, over biskop
Johannes Ocksen, †1738, og hustru Anna Petersen, †1743 (p. 746). — Sepulchral tablets. 467. No. 32,
1702, to Bishop Johannes
Bräem,
† 1 7 1 3 , and his wife Medea Harboe, † 1 7 0 9 , ascribed to the sculptor
Thomas Quellinus. 468. No. 39, 1745, to Bishop Johannes Ocksen, † 1 7 3 8 , and his wife Anna Petersen,
†1743.

fremgår, at gravmælet oprindelig er planlagt til alene at o m f a t t e baronessen
og hendes første ægtefælle, Constantin Marselis, men at billedhuggeren under
arbejdets udførelse har m å t t e t ændre kompositionen som følge af en nyopstået
situation: baronessens ægteskab 1703 med Peter Rodsteen, hvis person nu
skulle tilføjes hovedgruppen (jfr. ndf.).
Det pompøse gravmæle, der dækker størstedelen af kapellets nordvæg (jfr.
tig. 92), er i lighed med andre Quellinske arbejder placeret på et sort-hvidt
flisegulv, lagt over den hævede krypt. Monumentets dominerende virkning
fremhæves yderligere af kapellets indgangsparti, hvis høje, men forholdsvis
smalle portal tvinger tilskuerens blik op mod den centrale persongruppe (jfr.
p. 298 og afsnit om Marselis' kapel).
Materialet er det af Quellinus sædvanlig anvendte, sort og hvid marmor,
en lys, året (norsk?) kontrasteret med sort og rødbrun belgisk i de arkitek-
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Fig. 469—470. Epitafier. 469. Nr. 34, 1718, over toldkontrollør H a n s Terehelsen Rosenqvist, †1726,
og hustruerne Karen Lauritzdatter, †1717, og Maria J e n s d a t t e r (p. 740). 470. Nr. 41, 1765, over biskop
Peder Hygom, †1764, og hustru Karen Vejle, †1767 (p. 749). — Sepulchral tablets. 469. No. 34, 1718,
to the senior customsofficer
Terchelsen
Rosenqvist, †1726, and his wives Karen Lauritzdatter, †1717, and
Maria Jensdatter. 470. No. 41, 1765, to Bishop Peder Hygom, †1764, and his wife Karen Vejle, †1767.

toniske detaljer, mens alle figurer er hugget af en anden, hvid marmortype
uden væsentlig åring. Halvkuppelhvælvet er derimod helt af malet træ (jfr.
ndf.) og topstykkets guirlande af malet gips. Gravmælet slutter sig nøje til en
række af mesterens arbejder, udført i årene umiddelbart før, i Auning (Skeel),
Herlufsholm (Gøje), Odense S. Knud (Ahlefeldt) samt altertavlen i Lübeck
S. Marie.
Den arkitektoniske opbygning over det enkle fyldingspostament synes formet
over visse hovedtemaer, gennemprøvet i Quellinus' førnævnte arbejder, hvoraf
især Skeel-gravmælet i Auning og altertavlen i Lübeck forekommer at have
ydet de væsentligste bidrag. Det nicheformede midtparti krones, over en gennemløbende, forkrøppet gesims, af et kartouchesmykket halvkuppelhvælv med
volutgavl som i Lübeck. Storstykkets opdeling i et bredt midtparti med smallere sidefelter flankeret af joniske pilastre synes overtaget fra Auning-monu-
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Fig. 471. Gravmonument, 1702—04, opfort for Sophia Elisabeth Carisius over hendes to ægtefæller,
baron Constantin Marselis og baron Peter Rodsteen, udfort af billedhuggeren Thomas Quellinus.
U d s n i t set f r a v e s t (p. 733). — Sepulchral monument, 1702—04, erected for Sophia Elisabeth Carisius
to her two husbands, Baron Constantin Marselis and Baron Peter Rodsteen, made by the sculptor Thomas
Quellinus. Detail as seen from the west.

mentet, der tillige har leveret gavlmotivet med de brudte gavlstumper skudt
til side af en flammeurne (jfr. Hutfelds epitaf nr. 31). Storstykket afsluttes til
siderne af smalle volutvinger kronet af dødningebuste omvundet med ligklæde.
Foran midtnichen står hovedpersonerne på et højt podium »som et alterbord« 2 1 9 (fig. 473), der på forsiden prydes af et relief af Marselis-våbenet holdt
af stående løver, en variation af indgangsportalens våben. Persongruppens
m i d t p u n k t er den let decolleterede friherreinde med blomster i hånden og troskabens symbol, hunden, ved sin fod. Hun læner sig op mod og betragter den
yngre mand ved sin side, hendes daværende mand den ca. 40-årige Peter Rodsteen. Som pendant til denne, men lidt isoleret, står baron Constantin Marselis,
i ansigtstræk karakteriseret som den ældre; ved sin død var Marselis knap
53 år 2 2 0 . Hvor Marselis' portræt (fig. 472) synes udført med en ikke ringe personkarakteristik, forekommer Rodsteens portræt ganske karakterløst, men en
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retfærdigere vurdering kan dog ikke foretages på grund af manglende sammenligningsmateriale. Marselis står let gestikulerende, men i øvrigt med samme
attitude og i samme heroiske, antikke klædning som Rodsteen, med bælte om
den kraftige midje, kappe over skulderen og med samme fyldige allongeparyk;
ved fødderne deres enkle hjelme. Hvor Quellinus' hovedfigurer tidligere har
været iført modedragt eller rustning, er personerne her, som på Lamoureux'
figurer af kong Christian V. eller Jacob d'Agars kongemaleri, iklædt den romerske imperatordragt 2 2 1 , et valg af symbolsprog der antyder friherreindens ambitiøse ønsker 2 2 2 .
Fra halvkuppelhvælvet flagrer tre englebørn ned for at smykke personerne
med (nu tabte) sejrskranse, og på gesimsens fremspring står to andre englebørn
holdende lanse og skjold med våben for henholdsvis Marselis (i vest) og Rodsteen (i øst) 2 2 3 . Alt i alt viser m o n u m e n t e t en mådeholden brug af heraldiske
virkemidler, hvorved det klart adskiller sig fra Quellinus' øvrige arbejder.
På profilerede sokler på postamentets fremspring og mellem de slanke pilastre
står ca. 180 cm høje, allegoriske kvindefigurer, roligt poserende, men i klædedragter af antitetisk virkning. Mod vest Klogskaben, iklædt bevæget draperi,
lænet op mod en plint og med en slange snoende sig op ad den ene arm, mens der
i den anden har hvilet et (nu forsvundet) langskaftet spejl 1 3 2 . Mod øst den
hjelmklædte Minerva, der almindeligvis symboliserer Klogskaben, men her
muligvis Krigsklogskaben 2 2 4 , en figur, som Quellinus har anvendt på flere af
sine monumenter 2 2 5 . Med den ene hånd støtter hun sig til sit skjold med
medusahoved, i den anden holder hun en lanse; under dragtens t u n g t nedfaldende folder trykker Klogskabens ugle sig.
Periodens foretrukne koloristiske kontrast, den sorte marmorbaggrund for
arkitekturelementernes og figurernes hvidhed, accentueret ved monumentets
opstilling med sidelys fra det store vestvindue, har her fået en beskeden farvetilsætning i trækuplen. Mens »ribberne« er rødligt marmoreret, er kartoucherammerne om de blå bundfelter hvide med gyldne kanter og blade; også vasens
flammer er forgyldt. Postamentets sorte midtfelt har formodentlig i lighed
med andre arbejder været beregnet til en indskrift, der dog aldrig er blevet
påført 2 2 6 .
En nøjere gennemgang 2 1 8 af hovedgruppens detaljer afslører, som ovenfor
nævnt, en afgørende, kompositionel ændring, hvorved en formentlig allerede
f u l d t udarbejdet pargruppe, bestående af Constantin Marselis til venstre og
Sophia Elisabeth Carisius til højre, m å t t e opgives og i stedet indgå i den
nuværende komposition. Tydeligst demonstreres dette i fodstykket, der viser,
at hver figur er hugget for sig, og at Marselis' og baronessens fodplader, dels
har m å t t e t afhugges, dels suppleres med andet materiale for at kunne indgå i
det fælles fodstykke, hvorimod Rodsteens fodplade (med affaset forkant) alene
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er skabt til den nuværende opstilling. Det nævnte forhold fremgår tillige af
Rodsteen-figurens udførelse, idet hele dennes udadvendte side er fuldt bearbejdet, således også hjelmens underside, mens den side, der vender mod ægtemagen, på visse punkter kun er nødtørftigt udarbejdet. Figuren af Sophia
Elisabeth Carisius afslører derimod, at såvel placering som gestus oprindelig
var en anden. Hvor skikkelsen støder sammen med Rodsteens, ses tydeligt
sekundære lukninger af gips og i form af en marmorhugget draperidetalje, der
for beskueren tillige dækker for f u l d t udarbejdede dragtdetaljer. Kvindefigurens højre hånd og underarm er hugget bort bag Rodsteens ryg, hvorfor
fingre ikke viser sig ved dennes højre skulder, således som man kunne forvente
det efter stillingen. Hendes hund, der i den oprindelige komposition var frit
synlig fra højre, har fået forlænget sin højre pote i gips, mens den anden er
borthugget. Baronessens oprindelige placering ved Marselis' venstre side
fremgår med overordentlig tydelighed af denne figurs behandling. At Marselisstatuen har skullet præsentere sig frit fra højre side ses bl.a. af den fuldt u d arbejdede kappe, der når ned til fodstykket her, og som oprindelig har dannet
et lodret plan parallelt med monumentets forside, hvorved Marselis har stået
med ansigtet v e n d t direkte mod beskueren. Marselis' højre underarm er sek u n d æ r t borthugget, men dragtfolder ved bruddet antyder en oprakt hånd.
Figurens venstre side har undergået flere ændringer; den gestikulerende venstre hånd er sekundært påsat og har m å t t e t støttes til et lille hak i pilasteren,
hvorimod der er luft mellem armen og det ganske nære dragtparti. H a n s hjelm
med portrætmedaillon i kæde om halsen, er i modsætning til Rodsteens groft
behugget på for- og underside og synes oprindelig beregnet til nedfældning i
fodpladen som et overgangsled til baronessens statue.
De mange rettelser og tilføjelser på figurerne viser således, både hvordan
gruppen har ændret karakter, fra intim pargruppe til en lidt mere kunstlet
tregruppe, men også billedhuggerens evne og dygtighed til at omstille sig,
under selve udførelsen, efter totalt ændrede forhold.
Som allerede påvist af V. Thorlacius Ussing fik Sophia Elisabeth Carisius
13. m a j 1702 kongelig tilladelse til »over det Begravelsessted, som hun i Dom
Kirken . . . sig haver tilforhandlet og der ladet indrette, et Monument, efter
egen Behag, bemelte hendis afgangne Mand til Æ r e og Kirken til Zirath, paa
egen bekostning lade opsette og vedligeholde« 227 . H u r t i g t herefter må gravmælet være bestemt til også at omfatte friherreindens nye ægtemand, som hun
ægtede 22. febr. 1703 efter kort forinden at have oprettet stamhuset Constantinsborg. Ifølge underdegnen P. P. Schive havde baronessen ladet bekoste et
anseligt epitaf 1704 for 4500 rdl. 2 2 8 »efter mesteren Quilini Egen berettning,
som det haver forfærdiget« 2 2 9 . Samme år, 16. august 1 0 9 , havde kirken af borgmester Jens Basballe fået udbetalt 384 rdl. for friherreindens »begravelse« 230 .
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Fig. 472. Detalje af baron Constantin Marselis, fra det Marselis-Rodsteenske gravmonument (jfr.
fig. 471). U d f ø r t af billedhuggeren T h o m a s Quellinus (p. 736). — Detail of Baron Constantin Marselis,
of

the

Marselis-Rodsteen

sepulchral monument

(cf.

fig.

471).

Made

by

the

sculptor

Thomas

Quellinus.

Monumentet har næppe haft behov for istandsættelse før omkring 1810,
da Hertel antydede 2 3 1 , at det m å t t e være domkirkens sag at vedligeholde sine
mindesmærker og herved genoptog en diskussion fra 1776 mellem Carisiusslægten og magistraten om afholdelse af reparationsudgifter vedrørende
kapellet 4 5 . Ifølge stiftsøvrighedens kommentarer til gipseren Dinellis overslag
1828 46 , trængte monumentet da blot til en »afpudsning«, bestående i udfyldning af furer »hist og her«, overstrygning med sort farve og sammenføjning af
et par blomsterguirlander. 1840 undlod man en afvaskning, da epitafiet viste sig
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at være overstrøget med maling 4 5 . Først 1880 foretog billedhugger V. Fjeldskov en restaurering 4 7 , hvorom der intet nærmere foreligger.
34) (Fig. 469). Opsat 1718. Billedskærerarbejde. Hans Terehelsen Rosenqvist 2 3 2 , kgl. maj.s »Contraleur ved Siø Tolden« her i Aarhus, f. i Rudkiøbing på
Langeland, død <20. aug. 1726) i sit <69.) år, med sine »Hiert-elskende Hustruer«
Karen Lauritz Datter, f. i Kiøbenhaun, død 5. febr. 1717 i sit 55. år, og Maria
Jensdatter, f. i Kiøbenhaun, død • i sit • år. »Til Deris Been i Roe at Hvile,
og Begravelsis Sted Med ofversatte Epitaphium Ved Lige At Holde,« har ovenstående testamenteret en gårds avling på Aarhus mark, hvoraf renten årlig
skal anvendes til ren- og vedligeholdelse 233 .
Epitafiet, der er en kopi i t r æ 2 3 4 af Bräems marmorepitaf (nr. 32, p. 732),
omend i større f o r m a t og med enkelte nytilsætninger, er ifølge domkirkens
regnskaber 1 0 9 opsat 1718. Det er udført i et værksted, der tillige har ansvaret
for epitafierne nr. 36 og 37 (jfr. p. 742ff.). Bortset fra at epitafiet er øget i bredden, hvorved proportionerne er ændret lidt i forhold til Bräems, er selve opbygningen og listeværket identisk med dette. K u n storfeltets nedre profilliste har
fået to små r e t k a n t k n æ k i stedet for Bräems ene brede. Også ornamentale og
figurale detaljer er tro, men mere klumpede kopier, blot er de Quellinske engle
her blevet til vingeløse putti (fig. 478) og »flammerøret« erstattet af fakler over
dødningehovedet 2 3 5 . Nytilsætninger er især f r e m k o m m e t ved billedskærerens
(eller bestillerens?) hang til ekstra p y n t : topurnens hanke med de hertil bundne
guirlander og de knækkede flagrebånd herfra og fra storgesimsen samt især det
hjerteformede felt med flankerende akantusblade og hængevindrueklase, der
pryder epitafiets hængekonsol 2 3 6 .
Stafferingen er en marmorimitation, der i farvevirkning imidlertid afviger
fra Bräems epitaf, idet maleren har tilstræbt en oget kontrastvirkning ved at
gøre alle bundfelter lyse. Rammeprofilernes sortgrå marmorering og skriftrammens brunlige træder frem på baggrund af den hvidgrå bund med gråblå
ådring. Dødningehoved og putti er hvidgrå med forgyldte a t t r i b u t t e r og draperier; også guirlander, bånd, hængestykkets ramme og vindrueklase er gyldne.
Indskrifterne, gyldne på sort bund, står med versaler og store skønskriftsbogstaver, personalia i det konvekse midtfelt, det opbyggelige vers i hængefeltet.
Ved epitafiets restaurering 1961 237 afrensedes et farvelag fra en istandsættelse
»1882 [ved] F. Hansen« (signatur på topstykket) 2 3 8 . Restauratoren, G. N. Kristiansen, udbedrede det oprindelige farvelag, der på rammeværket lå direkte
på træet, i storfeltet derimod på en brun understrygning på meget t y n d kridering, mens farver på ornamentik og figurer lå på en t y k kridtgrund.
På søndre korsarms østvæg over buen til kapellet (jfr. fig. 117), tidligere
lidt syd herfor (jfr. pl. 19), men oprindelig på pillen ved den tilhørende begravelse med fliser i store korsgang nr. 40.
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Fig. 473. Hovedgruppen fra det Marselis-Rodsteenske gravmonument, 1702-1704 (jfr. fig. 471).—
The

principal group

in

the

Marselis-Rodsteen

sepulchral

monument

(cf.

fig.

471).
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35) (Fig. 474). Opsat 1725. Af sandsten og marmor med detaljer i egetræ.
Chresten Wegersløf 2 3 9 , død i Aarhuus 26. april 1723, hvor han var født af højfornemme forældre 1650. Hans ungdom, som på berømmelige og til de tider
»rare« videnskaber med lykke blev anvendt, forhvervede ham den kgl. nåde at
blive proviantforvalter og stiftsskriver 2 4 0 . Ved Guds forsyn blev han svigersøn i tvende ædle og højfornemme familier, nemlig Mølengracht og Pontoppidan,
med den første i 21 års, den sidste i 17 års ægteskab. Velsignet med 7 sønner
og 8 døtre, hvoraf 3 sønner og 6 dotre døde før h a m ; død i sit 73. år. Indskriften slutter med et vers om det ventende paradis og Wegerslevs uvisnelige ære,
navn og pris.
Epitafiet er 1725 opsat »til ære og minde« for Chr. Wegerslev 1 0 9 af m a j o r
H. A. Stevens, der 1724 havde ægtet enken 2 4 1 . Det er formodentlig udført af en
Quellinus-elev, der dels har efterlignet mesterens figurer, dels gjort brug af
mere gammeldags elementer, som findes på flere ældre epitafier i domkirken. Af
englebørnene, der svæver over de sære, barokke øreflipvolutter, er især den
højre nært beslægtet med den øvre engel på Hutfelds epitaf (nr. 31, p. 731),
men også flammeurnen og den ovre barokkartouche genfindes på Quellinske arbejder (Marselis' nr. 33 og Hutfelds nr. 31). Mere traditionelle er de ornamentale sandstensprydelser, laurbærkansen om den ovale, konvekse marmorplade
og de fyldige blomsterranker ophængt på hver side heraf og foran hængestykkets cirkelfelt. Hængevindrueklasen svarer ganske til Rosenqvists (nr. 34).
1961 gennemgik epitafiet en restaurering ved Vitus Nielsen, hvorunder gipsreparationer fra 1882 erstattedes af nye skæringer, af træ 2 4 2 . Ved den efterfølgende farveistandsættelse fremdrog G. N. Kristiansen 2 4 3 under en overmaling ved »R. Christiansen 1882« (signatur på højre engel) den oprindelige
staffering, der svarer til de øvrige Quellinus-efterligningers. Topurne, engle og
ornamentale detaljer er holdt i en lys, hvidgrå farve, epitafiets ramme samt
de to cirkelfelter er sorte med grå årer, mens de forsænkede felter har en mørkegrå marmorering med en lys, gulgrå farve på rammens hulkehlliste, alene det
forsænkede felt bag hængestykkets medaillon er r ø d b r u n t marmoreret. Den
træskårne flamme på topurnen er ligesom på de øvrige epitafier forgyldt; også
indskriften står med gylden kursiv.
Ophængt i skibets sydside på nordsiden af pillen vest for prædikestolen, men
oprindelig på pillen øst herfor 1 5 6 , nær den tilhørende begravelse i »den store
gang nr. 4«81.
36) (Fig. 393). Opsat 1727. Billedskærerarbejde. »Gud Til Ære, Kirken Til
Ziir og Prydelse og De Døde Til Christelig Amindelse« har Iens Andersen
Müller, f. i Randers 1668, siden borger og handelsmand i Aarhuus på sin egen
bekostning ladet dette opsætte over sin hustru Else Ollufs Datter 2 4 4 , f. i Aarhuus 1662. Hendes første ægteskab var med Mogens Iensen Blach 1691, der
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Fig. 474. Epitaf nr. 35, 1725, over proviantforvalter og stiftsskriver Chresten Wegerslof, †1723
(p.

742).

—

Sepulchral

tablet

no.

35,

1725,

to the steward
†1723.

and diocesan

warden

Chresten

Wegerslof,

v a r født i Weet i Ørum sogn 1653, siden borger og handelsmand i Aarhuus; fik
i 7 års ægteskab 1 søn og 3 døtre. Han døde 1698. Hun sad i enkestand indtil
år 1700, da hun med Iens Andersen Müller kom i ægteskab, der varede næsten
26 år og velsignedes med en datter. Hun døde 1725, han døde <1741> 245 . Indskriften afsluttes med opstandelsesønsker og henvisning til 4. Mosebog 23.
kap. 10. v. — I hængestykkets ovalfelt 2 4 6 : »Til Ovenstaaende Epitaphium og
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Graven Her neden Under Dessen Vedligeholdelse«, hvori Iens Andersen Müller[s] hustru, Else Ollufs D a t t e r hviler, har han efter sin død foræret til domkirken en gårds avling på Aarhuus mark, kaldes efter vangbogen Anne Clemens
til Tybes gård på Middelgade, forhåbende at efterkommerne holder begge dele
i stand med renten deraf, således som de for Gud i himlen med en god samvittighed agter at forsvare. — I de hjerteformede hængestykker, mod vest: Af
Jens Andersøn müller givet 20 rdl., hvilke efter fundats, 12. dec. 1729, ved
hans arvinger leveret Aarhuus bys magistrat. De og deres efterkommere kapitalen udsætter, at renter til evig tid årlig bliver betalt domkirkens klokker for
dette epitafium, til hver påske og jul, at affeje og renholde, 3 mk. Strøkonen
for hans begravelse, hans salig svogermoder(!), Kirsten Thomasdatters fader,
Thomas Nielsen og »H der B der « (Hender Broder) Niels Thomassens grave med
påliggende udhugne stene på domkirkegården altid at feje og pryde, 3 mk. —
Mod øst: Jens Andersen müller har givet 200 rdl., hvilke af hans arvinger efter
f u n d a t s 12. dec. 1729 er leveret denne bys magistrat, at de og deres efterkommere kapitalen således udsætter, det renten indkommer, og til byens
mesttrængende, sengeliggende Guds børn fire gange hvert år til evig tid uddelt,
så har han og givet en gårds avl på »Aarh = s m a r k Nafnl. Anne Clemens til
tyboes grd«, af dets afgift skal hans begravelse, når forfalder, repareres til evig
tid, sådan som enhver i særdeleshed det for Gud kan forsvare.
Det store og velproportionerede egetræsepitaf, som Müller lod opsætte
1727 109 , er rimeligvis udført i et produktivt værksted, som ikke alene har stået
for kopien (nr. 37), men antagelig også for Rosenqvist-epitafiet (nr. 34), ligesom
for en række andre arbejder i Jylland 2 4 7 , karakteriseret bl.a. ved deres putti.
Epitafiet er formet som en portal, hvis forkrøppede rundbuegavl bæres af
pilastre, kopieret efter Quellinus' Marselis-monument 2 4 8 . Blomsterguirlander
som dettes hænger fra den obligate flammeurne ned over gavlens p u t t i og
omkranser den svagthældende skrifttavle. Denne holdes foroven af englebarn
under baldakin og støttes forneden af to putti, hvorimellem en tredie, hvilende
på kranium og med timeglas, symboliserer tiden og døden. De smalle storvinger prydes ligesom det kraftigt svungne hængestykke af akantusbladværk,
der på sidstnævnte del omslutter en skriftoval. En volutkonsol med foranstillet
p u t t o med oprakte arme støtter hængestykket, hvorfra der til hver side hænger
en hjerteformet, bladkranset skriftplade.
1970 gennemgik epitafiet en restaurering, hvorunder G. N. Kristiansen afrensede, dels et farvelag fra 1920'rne, dels en staffering fra 1800-tallets første
halvdel, holdt i grå og hvide farvetoner, uden forgyldning. Den oprindelige
staffering, illuderende alabast og marmor, var ret velbevaret (i modsætning til
forgyldningen), og udfort i tempera og oliefarve på rødgul understrygning.
E f t e r en let udbedring af det oprindelige farvelag står figurerne alabastfarvede,
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pilastre, profilled og konsolbund gråmarmorerede, mens (en fornyet) forgyldning er lagt på draperier, guirlander og bladværk, i storvingerne på en bund af
blå smalte. Også bagsiden af den del af epitafiet, der rager uden for pillen, er
stafferet, vingerne marmoreret, ranken med udmalede blomster. De velbevarede
indskrifter 2 4 9 er med gylden kursiv og store skønskriftsbogstaver på sort bund,
hængestykkets legatindskrifter påmalet efter fundationen 1729 250 .
På arkadepillen omkring epitafiet var oprindelig malet »gardiner«, der 1838
ønskedes ommalet »på en naturen nærmere lignende og rigtig måde« 4 5 ; antagelig
fjernet ved hovedrestaureringen 1867ff.
Ophængt på oprindelig plads i midtskibets nordside, på sydsiden af næstøstligste arkadepille (jfr. lig. 347), nær den tilhørende begravelse med sten i
store gang nr. 3.
37) (Fig. 475). Opsat 1738. Billedskærerarbejde. Michel Pedersøn Borre, f. i
Borre 1669, død i Aarhuus 1724, og hustru Anne Mogens D a t t e r Blach, f. i Aarhuus 1692, død smsts. 1726. Fik i 12 års ægteskab to sønner, hvoraf den ene
»gich for i veien«, den anden, Peter Michelsøn Borre, har efter forældrenes vilje
nu i sit 22. år ladet dette epitafium opsætte år 1738. Indskriften 2 5 1 , der indledes
med et vers om det afdøde ægtepar, afsluttes med formanende ord til læseren.
1738 blev epitafiet opsat ifølge indskriften, hvilket bekræftes af en ansøgning 1 8 5 om tilladelse til ophængning, som samme år fremsendtes af Anne
Mogensdatters stedfader, Jens Andersen Müller 2 5 2 . Epitafiet er en nøje kopi 2 5 3
af Müllers (nr. 36) og fra samme værksted, figurerne dog nok skåret af anden
billedskærer. Blandt de få afvigelser kan nævnes topurnens flagrebånd, gavlputtiernes bevarede attributter, blomst og muslingeskal, samt at hængestykket
— af indlysende grunde — kun har den ene, ovale skrifttavle, der står sorthvidt marmoreret, men som rimeligvis, ligesom Müllers, har været beregnet til
en indskrift vedrørende legatstiftelsen af 24. juni 1731 254 .
Epitafiet, der restaureredes 1970 af G. N. Kristiansen, har gennemgået tilsvarende istandsættelser 2 5 5 med farvevalg ligesom Müllers. Den oprindelige
staffering svarende til Müllers er ifølge restauratoren af samme maler, men ligger her på en t y k kridtgrund. Den gyldne skrift, kursiv og store skønskriftsbogstaver, står på et t y k t lag smalte, laseret med pariserblåt i en flammet marmorering, der på feltets midte er blåsort, udefter lysere. — En oprindelig, indrammende »gardin«bemaling har gennemgået samme proces som Müllers (p. 745).
På oprindelig plads 1 8 5 i midtskibets nordside på sydsiden af 4. østligste arkadepille (jfr. fig. 347), forholdsvis nær den tilhørende begravelse med †lliser
i mellemste gang nr. 21.
38) O. 1743. Trætavle, over Frans Mortensen Aarhuus, borger og skipper i
Aarhuus, »som an saae Dette verdens Lys« 17. okt. 1692; efter 19 år og 2 måneders ægteskab med sin efterlevende hustru, J o h a n n e Frans Datter, døde han
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27. jan. 1743 i sit 51. år og »hviler her neden under«. Hun var fodt 17. okt.
1690 »og haver siden siddet i den bedrøvelige Enckestand« i • år, død 1 7 • i sit
• år. »At deris beene i roe maa hvile« har de foræret kirken 100 rdl. og ligeså
til de »nuværende« fattiginspektører 100 rdl., hvoraf renten årligt skal uddeles
til de fattige 2 5 6 . Herefter opstandelsesønsker og citat fra »Gen. 49. Cap. 18. v.«.
Cirkulær trætavle, ca. 118 cm i tvm., med reliefkursivindskrift i bundfeltet
i n d r a m m e t af bølgeliste og her udenom kraftig, b å n d o m v u n d e t laurbærkrans
med små frugter. Indskrift, bånd og frugter gyldne, kransen mørkegrøn, bundfeltet sort.
I søndre koromgang over døren til søndre apsiskapel, oprindelig på vestmuren i søndre korsarm 1 0 9 , nær den tilhørende begravelse i søndre korsgang
nr. 47.
39) (Fig. 468). Opsat 1745. Billedskærerarbejde. Johannes Ocksen, f. i
K b h v n . i den 3. time før daggry 5. dec. 1667, søn af »den højædle, ansete og
kløgtige« Thomas Ocksen, r å d m a n d og købmand i Kbhvn., og »den fortræffelige«
Elisabet Tofal. »Kaldet til kirken som kaldes S. Marie i Flensburg« 16. aug. 1694,
til Slotskirken i K b h v n . 22. aug. 1707. Biskop over Ribe stift 19. marts 1712
og over Aarhuus 10. nov. 1713, smykket med den theologiske doktorgrad 28.
aug. 1714, død i den 6. time eftermiddag 13. jan. 1738, og hustru Anna Petersen, f. i Flensburg i den 9. aftentime 5. m a r t s 1671, datter af Gerhard Petersen,
r å d m a n d i Flensburg, og Lucia Nielsdatter (»Nicolai Filia«), gift i K b h v n . 10.
juni 1696, fik 4 sønner og 5 dotre, af hvilke blot de 3 yngste døtre er tilbage;
død i Aarhuus i den 7. aftentime 16. febr. 1743 257 (jfr. kisteplade og bispemaleri nr. 5, p. 599).
Det lille træepitaf, som biskoppens svigersøn W. Lüttichau 1745 fik tilladelse
til at opsætte 2 5 8 , er ikke alene »af lige størrelse som sl. bisp Bräems« epitaf
(nr. 32), men også en nøje kopi. Dog er det en ret plump efterligning, hvilket
især bemærkes ved de to englebørn (lig. 476). Blandt de små afvigelser fra originalen kan nævnes skjoldenes sløjfeophæng holdt af hånd og det lille bånd over
hængefeltets øsken. Den tilstræbte imitation af marmor viser sig både ved stenhuggerteknikkens »prikning« af palmebladene, og ved stafferingen, der er helt
i overensstemmelse med Bräem-epitafiets.
1961 istandsattes epitafiet af G. N. Kristiansen 2 5 9 . Skjoldenes hjelmtegn, der
var fornyet 1880, i fyr 4 7 , bibeholdtes, hvorimod den samtidige farvereparation
fjernedes. Den oprindelige bemaling, tempera på kridtgrund, fremkaldtes og
udbedredes. Den »vidtløftige« latinske indskrift 2 6 0 , malet med gyldne skønskriftsbogstaver og kursiv, var velbevaret. Bispeparrets guldkonturerede våbner har følgende farver: hans, sort okse på grønt jordsmon mod blå baggrund,
hendes, rødt hjerte omgivet af kors, to stjerner og rose, gyldne på blå b u n d ;
hjelmløvet gråhvidt.
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Fig. 475. Epitaf nr. 37, 1738, over Mikkel Pedersen Borre, †1724, og hustru Anne Mogensdatter
B l a c h , † 1 7 2 6 (p.

745).

- Sepulchral tablet no. 37, 1738, to Mikkel Pedersen
wife Anne Mogensdatter Blach, † 1 7 2 6 .

Borre,

† 1 7 2 4 , and his

På oprindelig plads i »konventhusets« sydvestre hjørne 8 1 , dvs. i søndre vestkapel lige over for Bräems epitaf og over den tilhørende, murede begravelse.
40) O. 1750. Trætavle. »Faae Fied i Sydvest fra denne pille / Haver een Abraham, for sin Saræ og sig selv tilkiøbt sig en hule, at ligge udi, et Sovekammer
for Legemerne / I den øvrige tidens N a t / Nemmelig« .. J o h a n Zimmermann,
f. i Helsigneur, kgl. priv. bogbinder i Aarhuus, »som i mange aar bar meget
taalmodig Kaarset i Sygdomme«, d. 20. okt. 1750 i sit 77. år, og hustru Karen
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Fig. 476—477. Epitafiedetaljer. Kopi og original af putto. 476. Nr. 39,1745 (jfr.fig. 468), over biskop
Johannes Ocksen og hustru (p. 746). 477. Nr. 32. 1702 (jfr. fig. 467), over biskop Johannes Bräem og
h u s t r u (p. 732). — Details of sepulchral tablets. Copy and original of putto. 476. No. 39, 1745 (cf. fig.
468), to Bishop Johannes Ocksen and his wife. 477. No. 32, 1702 (cf. fig. 467), to Bishop Johannes
Bräem
and his wife.

Sørens Datter, f. i Aalborrig, gift i Kiøbenhavn, d. 23. jan. 1749 i sit 82. år.
Herefter følger en berømmende indskrift og et gravvers forfattet af (underskrevne) stiftsprovst »C. Pontoppidan«, af Hertel 2 6 1 karakteriseret som dels
for »vidtløftig«, dels for »mystisk« til at kunne afskrives 2 6 2 . Af indskriften fremgår, at ægteparret var barnløst, og at det til kirken havde givet en jord på byens
mark for at holde graven vedlige, en jord til »den fri Christendoms skole« samt
100 rdl. til de fattiges kasse foruden til fælles arvinger en lovlig arv 2 6 3 .
Rektangulær trætavle, 1 9 5 x 1 3 9 cm, med kraftig, profileret ramme, sortmarmoreret, med lidt rødt og hvidt. Den gyldne indskrift, på sort bund, står
med kursiv, navnene med store skønskriftsbogstaver. Som oprindelig 2 5 1 ophængt på vestsiden af sydøstre korsarmspille (jfr. lig. 152), nær den tilhørende,
murede begravelse i store korsgang nr. 44.
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Fig. 478—479. Epitafiedetaljer. Kopier efter originalen (fig. 477). 478. Nr. 34, 1718 (jfr. fig. 469),
over H a n s Terchelsen Rosenqvist og hustru (p. 740). 479. Nr. 41, 1765, over biskop Peder Hygom,
†1764, og hustru Karen Wejle, †1767 (p. 750). - Details of sepulchral tablets. Copies of the original
(fig. 477). 478. No. 34, 1718 (cf. fig. 469), to Hans Terchelsen Rosenqvist and his wife. 479. No. 41,
1765, to Bishop Peder Hygom, †1764, and his wife Karen Wejle, †1767.

41) (Fig. 470). Opsat 1765. Af træ med marmorskriftplade 2 6 4 . Peder Hygom,
biskop i Aarhus, f. i Hygom i Frøs [herred] (»Phundusiorum«) 22. nov. [1692],
gik i den såkaldte skole i [Sommer]sted, besøgte universiteterne i [Kbhvn.] og
Kiel. [»Han besjælede med den Helligånds veltalenhed«] prædikestolen i Lint r u p [i 13 år, den i Hygom i 4, den i Frue kirke] i Aarhus [et års tid og den i
Budolfi kirke i Aal]borg [i 3 måneder]. Bispestolen i Aarhus, som han, [efter at
have frasagt sig den i Chri]stianssand, fik befaling til at bestige [1738], prydede
han i 26 år. Død 8. jan. 1764 265 . Ved hans side hviler hans hustru gennem 45
år, Karen Welleius (»Catharina Welleia«), f. i L i n t r u p 9. juli 1687, død på sit
gods Hanstedgaard 26. m a j 1767. To sønner, Christian og Lars Welleius, og
tre småpiger gik i graven før forældrene. »Derefter vil dette gravsted, helliget
de Hygom'ers henfarne ånder, ikke stå åbent for nogen, undtagen for den eneD a n m a r k s Kirker, Å r h u s a m t
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ste, nu overlevende søn Jacob Hygom, herre til Sneumgaard, kgl. maj.s justitsråd, forstander for Hansted hospital, og hans arvinger«.
I tro overensstemmelse med tidligere valg af bispemonumenter til domkirken lod bispinde Hygom 1765 over sin ægtefælle opsætte et epitaf 1 0 9 , der
som det tredie føjer sig ind i rækken af kopier efter biskop Bräems Quellinusepitaf (nr. 32), en model der i domkirken herved fik en særdeles lang levetid 2 6 6 .
Som de øvrige efterligninger er det af træ, den konvekse skrifttavle dog her af
poleret marmor. Det er udført af en billedskærer, der nøje har kopieret originalen (jfr. englebørnene, fig.479) og alene har fulgt samtidens mode i udformningen af hængekonsollens rokokoprægede allianceskjolde. Som på biskop
Ocksens epitaf (nr. 39) er skjoldene ophængt i sløjfe, holdt af hånd; bispens
mærke er: i 1. grøn slange i blåt felt, 2. hvid due med olieblad i næbbet, i
grønt felt, duen som hjelmtegn. Bispindens: 1. tre hvide roser med rød knop,
i gult felt, 2. tre blå skråbjælker i hvidt felt, rose mellem rød-hvide vesselhorn
som hjelmtegn 2 6 7 . Disse heraldiske farver giver ligesom på de førnævnte epitafier den eneste farvevirkning (bortset fra forgyldningen), der afviger fra den
vanlige marmorimitation 2 6 8 (helt i overensstemmelse med Ocksens kopi efter
Bräem). Den veltalende indskrift, på latin, malet med »smaa skrift« 2 6 9 med
gyldne versaler, var stærkt læderet allerede ved istandsættelsen o. 1880. Ved
restaureringen 1968 fremdrog og udbedrede G. N. Kristiansen 2 7 0 den oprindelige staffering, der lå på en t y n d kridering.
Ophængt ret højt, på oprindelig plads »på den søndre pille i koret t v æ r t over
bispens begravelse« 109 med gravsten, bag koret nr. 4.
42) 1784. »Udi Assessor Iens Lassons Begravelse under en hviid marmor
Steen Hviiler Frøken Hedevig Margretha Lasson«, f. på Aakiær 1743, »Kom
til Aarhuus at boe 1783«, død <14. juni 1785). »Hun har til dette Begravelses
Vedligeholdelse Skiænket Toe Hundrede Rigsdaler, som Biskoppen faaer i
hænde øg af Renterne besørger Begravelset til Evig tiid forsvarlig vedligeholdt«.
Herefter gravvers.
Sort, poleret kalkstenstavle, 7 9 , 5 x 4 3 cm, med fordybet frakturindskrift inden for profileret ramme, begge dele forgyldt ligesom hovedparten af den øvrige udsmykning. I de øvre hjørner henholdsvis afdødes kronede initialer
»HML« og våben, med træ i 1. felt, tre fugle i 2., indrammet af grønne,
krydsende palmegrene. Nederst på tavlen gyldne dødssymboler: kranium, timeglas, le og knogler samt vinge og egegren flankeret af grønne bladranker med
gyldne frugter. Et »H« herunder er antagelig malersignaturen (afdøde selv?).
2. april 1784 tilbod frøken Lasson at give kirken 500 rdl. for retten til begravelsesplads i sin oldefar, assessor Jens Lassons, begravelse. På egen bekostning ville hun lade grav, derover værende ligsten og epitaf »forny«, samt »selv
lade lægge en Liigsteen over mig og sætte en steen i den murede Pille, som er
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strax ved denne Begravelse« 45 (i store korsgang nr. 28). E f t e r magistratens anbefaling heraf 1 0 9 skrev executor testamenti 19. sept. 1786, at han havde ladet
opsætte en liden sten i muren 4 5 .
På oprindelig plads under epitaf nr. 28 (p. 726) og nær hendes gravsten nr. 85.
43) O. 1805. Hector Friderich Ianson, dr. og prof. theol. samt biskop over
Aarhuus stift, f. 2. okt. 1737 i Golzwarden i Oldenborg, blev slotspræst i
Kiøbenh. 1766, gift 23. jan. 1771 med An(n)e Mar. Stendrup; tysk hofpræst
1772, prof. theol. ved Kiøbenh. universitet 1774, prokansler ved samme 1786,
biskop over Aarhuus stift 1789, død 4. febr. 1805. Herefter berømmende ord.
Rektangulær, sort marmorplade med øvre vinkeludvidelser, 7 8 x 5 8 cm;
fordybede versaler. I hjørnerne ved messingknopper fæstnet til underliggende,
hvid marmorplade, støttet af marmorkonsol. Pladen erhvervet i København
af bispinden, »førend det engelske Rantog foregik«, men først opsat efter
1810 271 . — På ydervæggen i nordre sideskib, 2. fag fra vest (jfr. †indhegnet
begravelse i lille kvindegang nr. 13).
44) 1833. »Ved denne m u u r hviler« dr. theol. [Povel] Mathias Bildsøe, i 12 år
biskop over Aarhuus stift, f. 1710, d. 1777, samt [dennes svigersøn], professor
[Thure Krarup], i 40 år lærer, i 33 år rektor ved Aarhuus katedralskole, f.
17[39], d. [1808]. »Efter kirkegårdens nedlæggelse opsatte den sidstes endnu her
i byen [levende datter i året] 1833 den[ne sten til den lærde og retskafne] lærers
afmindelse« 2 7 2 .
Brunrød sandstenstavle, 110 x 108 cm, med rundbuet, øvre afslutning og forsænket, riflet r a m m e ; i de nedre hjørner mærker efter rosetter. Forvitret indskrift med fordybede versaler. — Indsat i nordre koromgangs ydermur, under
2. vindue fra øst (jfr. biskoppens murede gravhvælving på domkirkegården,
†kisteplade og bispemaleri nr. 6 (p. 599)).
45) 1868. Christoffer H v a s til Kaas, siden til Hennegaard og Søvig, oberst til
hest, forlenet med Ørum 1635—50, med P a n d u m 1650—52. F ø d t på Kaas 1598
af forældrene Jens Hvas og Ingeborg Kruse, død i K j ø b e n h a v n 1658. »Har i
over halvandet hundrede aar hvilet i sin svoger Laurits Ebbesens kapel her ved
siden«. Med hustruen Anne Staverskov havde han to sønner, Jens og Oluf, og
to døtre, Christence og Hedevig Elisabeth.
Hvid marmortavle med fordybet, gylden kursivindskrift, opsat 1868 af
justitsråd F. H v a s s 1 1 i nordvæggen ved Ebbesens kapel (jfr. tilhørende krypt).
46) 1868. Kapitelsskriver ved domkirken Jens Hvas, f. 1630, d. 1709, og
hustru Karen F r a n t s d a t t e r »hvile i den murede grav ved foden af denne pille«.
De havde tre sønner, Anders, F r a n t s og Jens, og to døtre. »Indsat af F. Hvass
1868«11.
Hvid marmortavle med fordybet, gylden kursivindskrift. I nordre sideskib, i
nordsiden af 5. pille fra øst (jfr. †gravsten og begravelse i lille kvindegang nr. 3).
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47) 1875. Underkorporal Andreas Petersen, såret ved Dybbøl 18. april 1864,
død i Flensborg 9. m a j 1864. »Tak fra Flensborgere«, der 1875 har skænket den
hvide marmortavle 2 7 3 , med fordybet og forgyldt indskrift med f r a k t u r og
skriveskrift. I nordre sideskib, på nordsiden af 4. arkadepille fra øst.
Andre mindetavler, se p. 594ff.
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†l) O. 1533? Over Laurids Skinkel (Tinhuus) til Egeskov, d. 1533, gift med
Hilleborg Pedersdatter Bilde. I et håndskrift fra 1607 56 omtales »en liden trætavle, med de thinhuser vaaben i, der under m a l e t : Lauritz skinckell alf
Eggeschouff«. Ophængt på væggen bag koret i omgangen.
†2) Formodentlig fra 1595. Muligvis opsat 1603 af Vilhelm (Willom) Worm
over forældrene, med senere tilføjet indskrift over Vilhelm Worm selv og hustru 2 7 4 .
J o h a n Vorm, f. i Ahrnem (o: Arnhem) i Gelderland, r å d m a n d i Aarhus,
død 21. okt. 1601 i sin alders 72. år, og hustru Anna Nielsdatter, f. i Yding,
død 23. jan. 1597 i sin alders 64. år, efter at have levet i ægteskab 33 år 2 7 5 (tre
sønner og to døtre). — Endvidere indskrift, tilføjet efter 1608, over Vilhelm
Vorm Johannssøn, r å d m a n d i Aarhus 2 7 6 , død • [senere u d f y l d t : <1629>], i
sin alders • [senere u d f y l d t : <66>] år, og hustru Inger Olluffsdatter, død 26.
aug. 1619, i sin alders 51. år, efter at have levet i ægteskab 33 år (fem sønner
og tre døtre). Herefter latinsk indskrift: »Vormius hie situs est. Sat dixi cætera
narret F a m a . Bonum novit Cimbria tota virum« (»Worm er her nedsat, og jeg
har sagt tilstrækkeligt, [hans] ry kan berette det øvrige. Hele Jylland kender
den gode mand«). Indskriften afsluttedes med citat fra Joh. X I . »Ich bin die
Auferstehung etc.« samt årstallet »1595«, der formodentlig angiver udførelsestidspunktet.
Vilhelm Worm fik 1603277 ved lensmanden Carl Bryskes og Manderup Parsbergs mellemkomst kongelig tilladelse til at opsætte en af ham bekostet »tavle«,
muligvis den heromtalte, over faderen, J o h a n Worm. Over for kapitlet havde
han og hans arvinger m å t t e t forpligtige sig til at nedtage tavlen, hvis nogen
havde noget imod dens opsætning.
Hertel 2 7 8 beskriver epitafiet som værende af træ og af samme størrelse som
nr. 19. I et portalfelt med riflede, joniske søjler var et maleri af familien og herover opstandelsen. Istandsat 1777 af rektor, professor Jens Worm ifølge indskriften: »Anno 1777 lod Jens Worm, den sidste af den mandlige Linie, dette
Epitafium renovere.«
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Epitafiet, der hang i midtgangen på fjerde pille fra øst 2 7 9 , var 1841 så brøstfældigt, at det truede med at falde ned og fjernedes derfor året efter 9 . — J f r .
†gravsten nr. 42.
†3—4) 1658—59 ophængtes to epitafier 2 8 0 over to polske officerer fra hjælpetropperne i krigen mod svenskerne 1658—60 (jfr. p. 637, note 22).
Håndskriftet Schive II fra o. 1730 beskriver de to så godt som ens gravminder, der var af tin eller bly, og som hang ned fra hvælvingen i hampeliner.
På den ene side af den rektangulære plade sås officerens familievåben (jfr. ndf.),
»på den anden side sad den polske herre på sine knæ med sin sabel hængende
ved siden og oprakte begge sine hænder for et krucifiks, som stod for hannem,
hvor neden under stod samme hans våben [aftegnet i håndskriftet]. Oven over
hannem var hans navn samt charge med forgyldte latinske bogstaver, som
ganske var ukendelige, efter som forgyldningen var næsten borte«.
Til pladen med v å b n e t var nederst fastgjort en jernkæde, hvori var ophængt
»en panser hue med tre pile igennem« (Rhumann I). Denne såkaldte »misiurka«,
en jernkalot forbundet med en ringbrynje beregnet til at dække pande, ører,
kinder og hals, blev anvendt af det polske, mellemsvære kozakrytteri, hvortil
officererne altså har hørt.
Våbnerne, der efter håndskriftets tegninger er t y d e t som 1) i 1. felt et hjortehorn, i 2. et halvt hjortegevir, antagelig for Rogalaslægten. Hjelmtegnet, en
arm svingende et sværd (uidentificeret). 2) Cirkelfelt med tre (malteser)kors,
antagelig for slægten Szalawa. Hjelmtegnet, en f e m t a k k e t krone, hvoroven en
person med udstrakte arme ridende overskrævs på et d y r : rimeligvis våbnet
Rawa eller Rawicz: jomfru på bjørn. Ingen af de to våbner har dog kunnet
knyttes til bestemte personer.
1699 nedtoges de polske herrers insignier 105 , rimeligvis på grund af indskrifternes ulæselighed; de opbevaredes i »det gamle capitel« (jfr. p. 286), men 1707/
08 omstøbtes »de to polske blyvåbner« til brug for kirken 1 0 9 .
E f t e r nogle særprægede begravelsesceremonier, som v a k t e en del opmærksomhed 2 8 1 , var epitafierne oprindelig blevet ophængt i korsarmens nordre del,
antagelig nær nordvestre korsarmspille, hvor den ene officers †fane var ophængt
(jfr. gravudstyr).

GRAVSTEN
Domkirkens 86 bevarede (hele) gravsten 2 8 2
stort set samme antal som anført af
Schytte 1835 283
udgør kun en del af den mængde, som i tidens lob har dækket det
tilgængelige gulvareal. Mange ulæselige, slidte og sønderbrudte gravsten er enten hugget
i stykker, evt. til (grav)fliser, kasseret eller solgt. Ikke få gravsten f a n d t ny brug i omegnens kirker 2 8 4 , og mange er genanvendt i selve domkirken 2 8 5 .
Fra 1667 gennemførtes den regel 125 , som allerede 1651 var foreslået af biskop Jacob
Matthiesen 2 8 6 (jfr. p. 708), at ulæselige ligsten, der var mere end 100 år gamle, og hvortil
ingen arvinger fandtes, m å t t e sælges til kirkens bedste. De således hjemfaldne sten medførte en ikke ubetydelig indtægt, enten ved salg enkeltvis eller i større partier på auktioner, hvoraf nogle omtales i regnskaberne 2 8 7 . Disse auktioner fandt ofte sted i forbindelse med større gulvreparationer (jfr. p. 334 tf.), der tillige kunne være årsag til flytninger af gravsten. Specielt må nævnes, at alle sten i korets østparti (jfr. fig. 150) blev
flyttet, da biskop Braem 1709 lod indrette sakristi her 8 1 . Mens man ved restaureringen
1772 tf. blandt andet af besparelseshensyn lod gravstenene indgå i det nylagte Flensborgmurstensgulv 2 8 8 , gik man fra 1851 mere systematisk ind for at fjerne afslidte og itubrudte sten, ligesom man fra midtgangen ville optage de »dybt hugne« sten, der var vanskelige at passere for ældre folk 2 8 9 . 1857 flyttedes en stor del af koromgangens sten ind
mellem pillerne, og man begyndte at opstille sten langs murene 1 1 . Dette fortsattes 1887 289 ,
efter at allerede mange sten under hovedrestaureringen 1867 71 290 havde fundet anden
placering. 1923—24 samledes hovedparten af sideskibenes gravsten i disses vestende, og
endelig 1958 291 , forandlediget af ny stoleopstilling, optoges syv sten fra korsarmens gulv
og opstilledes i Lindenovs og Sehesteds kapeller. Herefter findes kun fire sten (nr. 26,
37, 54 og 82) i gulvet nær den oprindelige plads, hvilket almindeligvis er over den tilhørende begravelse (jfr. afsnit om begravelser samt fig. 150).

1 - 3 ) R o m a n s k e g r a v s t e n 2 9 2 ( f i g . 480) e r i n d s a t lige o v e r s o k l e n p å k o r p o l y g o n e n s ø s t s i d e ( j f r . f i g . 1 3 9 ) 2 9 3 . O p r i n d e l i g k a n s t e n e n e h a v e ligget i t i l k n y t n i n g
til d e n r o m a n s k e b y g n i n g p å s t e d e t , m e n k a n d o g også — s o m d e t ø v r i g e g r a nitmateriale i d e t t e parti — være h e n t e t fra en n e d b r u d t kirke (jfr. p. 280f.).
1) R o m a n s k , af grovkornet, lysrødlig granit, t r a p e z f o r m e t , 2 0 8 x 5 5 — 4 7 cm.
I n d e n for d e a f r u n d e d e k a n t e r e r hele s t e n e n s o v e r f l a d e d æ k k e t a f o r n a m e n t i k
i relief. S t o r t g e o r g s k o r s , h v i s a r m e er f l e t t e t i n d i h i n a n d e n , og h v i s s t a n g
e n d e r i lille, s p i d s t a p . D e n ø v r e k o r s a r m f l a n k e r e s a f t o h o r n , h v i s m u n d i n g e r
v e n d e r h e n h o l d s v i s o p a d o g n e d a d . P å d e n e n e side a f k o r s s t a n g e n e n s l a n g e
m e d f l e t t e t k r o p o g t r e s i d e t h o v e d 2 9 4 , g a n s k e s v a r e n d e til d e n p å s t e n e n i S k a d e r ( R a n d e r s a m t ) o g til r a n k e n p å d ø b e f o n t e n i B r a b r a n d ( H a s l e h r d . ) , p å d e n
a n d e n side k o r s e t e n k r a f t i g s p i r a l b ø l g e r a n k e . P l a c e r i n g , j f r . o v f r .
2) R o m a n s k ,

af grovkornet, gråsort granit, trapezformet,

med skråkant,

1 7 5 x 6 8 — 5 4 c m . O r n a m e n t i k k e n i relief i f o r s æ n k e t f e l t i n d e n f o r e n r u n d s t a v ,
d e r l ø b e r l a n g s alle k a n t e r . G r æ s k p r o c e s s i o n s k o r s m e d h a m m e r u d v i d e l s e r f o r
enderne og smal stang, der i begge ender er forsynet med en r u n d k n a p . Den
øvre korsarm flankeres af to væsener, der vender hovederne s a m m e vej, m u ligvis t o f u g l e , s å d a n s o m d e r f i n d e s flere e k s e m p l e r p å b l a n d t ø s t j y s k e g r a v -
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Fig. 480. Gravsten nr. 1 3, romanske, indsat over soklen på korpolygonens østside (p. 754f.). —
Tombstones, nos. 1-3, Romanesque, let in above the plinth on the east side of the choir polygon.

sten 2 9 5 . En bølgeranke med akantusblade, endende i lille spiral, slynger sig på
begge sider og neden om korsstangen. Placering, jfr. ovfr.
3) Romansk, af finkornet, brunrød granit, svagt trapezformet, 2 0 0 x 5 7 — 5 0
cm. Hele overfladen er stærkt slidt, og kun svage spor ses af den tovstav, der
kanter alle fire sider. På stenens øvre halvdel et græsk konturkors, 38 x 38 cm,
hvis arme skærer hinanden. På stenens midte samt midt på nedre halvdel
skimtes indridsede tværlinier, der antyder, at der også her har været en fremstilling. Placering, jfr. ovfr.
4) O. 1306. Jens Assersen, biskop 2 9 6 . »Hic iacet io/hannes acer svn qvondam
episcopus arvsien/sis qvi obiit an/no domini m ccc sexto kalendis apr/ilis« (»her
ligger J. A., fordum biskop i Århus, som døde i Herrens år 1306 1. april«).
Lysgrå kalksten, let trapezformet, 233,5 x 117—109,5 cm, 6—7 cm tyk, med
hulkelprofil. Randskrift med fordybede majuskler mellem rammelinier. Indskriften, der indledes med et kors midt på øvre kortside, og som har to punkter som skilletegn mellem ordene, er stærkt nedslidt fra stenens tidligere anbringelse, formodentlig i korgulvet. Den ligger nu som dækplade på alterbordet (jfr. p. 486).
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5) (Fig. 481). O. 1424. Bo Mogensen (Lang), biskop. »Hac clausus petra iacet
ecce boeci/us arv(s)i(v)s olim preclarus presul rogo vivat in ethra anno millesi(m)o cd/ vigin(ti) ter monos addas in ian[uario] deno(?) cessit moriendo
kalendas qui legis hec memori me(nte) [memento mori]« 297 (»Se, indesluttet af
denne sten ligger Bo, fordum berømmelig biskop i Århus, jeg beder, at han
må leve i ætheren. Til året tusinde fire hundrede tyve skal du lægge tre enere,
på tiendedagen før første j a n u a r afgik han ved døden (dvs. 1423, 23. dec). Du
som læser dette med eftertænksomt sind, husk, du skal dø«).
Den store stenhelle, af skånsk eller bornholmsk kalksten, 3 0 6 x 1 8 0 cm, har
langs randen et minuskelbånd i fladrelief, i hjørnerne a f b r u d t af ottekantede
felter, hvis evangelisttegn nu ganske er afslidt (deres skriftbånd anes dog),
ligesom stenen iøvrigt bærer stærkt præg af slid og forvitring. Indskriften,
der er formet i en art hexametre, af Resen 2 9 8 kaldet »barbariske vers«, har som
skilletegn mellem ordene to små firblade. Hele fladen inden for skriftbåndet
optages af en fordybet, lineær fremstilling af bispen stående under en kølbuebaldakin, båret af spinkle søjler på a f t r a p p e t plint og prydet af krabbeblade
samt øverst kronet af stor (kors)blomst. Bispen er fremstillet frontalt, i ornat,
med bispestav mellem de sammenlagte hænder og med spidse sko. Ud for figurens højre skulder et skjold med bispens våben, et dyrehoved (ulv?) mod
højre 2 9 9 .
Stenen svarer i dimensioner og udformning med de ottekantede felter til
den i Roskilde domkirke over Bo Mogensens forgænger i embedet, Peder Jensen Lodehat, † 1416 300 . En vis sammenhæng kan måske også spores i Bo Mogensens valg af lejersted, i nordre t å r n r u m , det sted i Roskilde, som Lodehat
havde foretrukket til sit lejersted, og hvor han 1406 havde stiftet et kapel og
et alter. På tilsvarende vis stiftede Bo Mogensen 1420 et kapel og et alter i
netop nordre vestkapel (jfr. alter nr. 6, p. 75, kapel p. 288 og †kalkmaleri
p. 414ff.).
I året 1517 på »S. Gregorii dag« [12. marts] var en række gejstlige og verdslige personer forsamlet i nordre vestkapel for at granske »det D a t u m som findis paa Biscop Boetii och Biscop Ulrici Stene«. 1666 omtales bogstaverne på
de to sten som »icke kiendelige« 301 , men trods dette forhold krævede kannikerne under de forskellige, resultatløse, forhandlinger vedrørende salg af kapellet til begravelseskapel, at biskoppens lig og sten skulle vises tilbørlig respekt (1641), samt (1649) at biskoppens ben skulle forblive i hans grav, men
stenen skulle tages op og indsættes i væggen 3 0 2 (jfr. †gravsten nr. 2).
E f t e r at Sophia Elisabeth Carisius 1702 havde erhvervet kapellet, blev de
to biskoppers sten optaget og udgravet, den ene, antagelig Bo Mogensens, fra
»fortovet« under arkadebuen til t å r n r u m e t 8 . I jorden fandtes »ligesom en liden
muret kiste med nogle døde been udi«, antagelig bispens murede grav, samt des-
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Fig. 481. Gravsten nr. 5, o. 1424, over biskop Bo Mogensen (Lang) (p. 756).
ca. 1424, to Bishop Bo Mogensen (Lang).
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uden »døde been tilsammen af 5 Mennisker«. Disse blev efter baronessens påbud lagt i to kister, der nedsattes i jorden 3 0 3 . Biskop Bo's sten anbragtes i
gulvet i krypten under kapellet 3 0 4 , hvorfra den optoges 1892 for at anbringes
i søndre sideskib; 1910 opstillet nord for indgangsdøren 3 0 5 . Nu på vestsiden af
vestligste arkadepille i nord.
6) (Fig. 482). O. 1482. Jens Iversen (Lange), biskop. »An(n)o d(omi)ni m cccc
1 XXXXII / IX may o(biit) 3 0 6 Reuere(n)d(us) i(n) xpo (o: Christo) p(ate)r (et)
d(omi)n(us) / Jens ywers(øn) / Ep(iscop)us Arhusien(sis) or(ate) deu(m) p(ro)
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eo«. (»I Herrens år 1482 9. m a j døde den ærværdige fader og herre i Kristus
J. I., biskop i Århus. Beder Gud for ham«) 3 0 7 .
Hvidgrå, gotlandsk kalksten, 2 6 0 x 1 4 4 cm. Randskrift med reliefminuskler
og enkelte initialer; som skilletegn små rhomber. Karakteristiske er forkortelsestegnene, der er formet som svungne bånd. På hver af langsiderne afbrydes
indskriften af dragerelieffer, der er v e n d t modsat indskriftens bogstaver; højre
langsides rygvendte drager har halerne snoet om hinanden (afbildet i noterne)
(jfr. korstolevanger p. 535f. og kordør p. 538f.). I hjørnerne enkle cirkler med
evangelistsymboler. Midtfeltets lave relief med lineær detailtegning er en usædvanlig bispefremstilling 3 0 8 , et brystbillede af bispen under stavværksbaldakin
med krabbeblade og korsblomst øverst. På stenens nedre halvdel Jens Iversens
våbenskjold med de tre roser 3 0 9 , viltert hjelmlov og stor hjelm med 13 faner
i en udformning, svarende til samme værksteds sten over Peder Friis, død
1483 (DK. Thisted II, 652). Bispen er fremstillet med åbne øjne, velsignende
med højre hånd og i øvrigt forsynet med sine værdighedstegn, mitra med nedhængende, rankesmykkede bånd (infulæ) og bispestav med hængedug (sudarium); ud for hans højre side en bog.
Gravstenen er af C. A. Jensen (Gravsten nr. 76 og I, 34ff.) henført til » Århus bispemester« (jfr. nr. 7). Det bemærkes her, at værkstedet kunne have tilknytning til Slesvig og Holsten, med kunstnerisk forbindelse til Lübeck, ligesom det foreslåes, at Lübeck-mesteren Bernt Notke, der 1479 har leveret domkirkens altertavle på Jens Iversens bestilling (p. 489), kan have givet udkast
til den særprægede gravsten.
Stenen lå oprindelig i søndre vestkapel (p. 223 ff.), der 1477 tillige med et
alter var indstiftet af Jens Iversen (p. 77). Herved fik bispen et gravkapel
svarende til Bo Mogensens (p. 756). Ifølge Abildgaard 3 1 0 lå stenen midt for
indgangen til kapitlet, lige inden for tralværket, dvs. skranken, der delte rummet i to dele (jfr. p. 576f.). 1910 flyttedes stenen til sin nuværende plads, op
ad vestvæggen, syd for kirkens hovedindgang 1 1 .
7) (Fig. 483). O. 1500. Ejler Madsen (Bølle), biskop. »An(n)o d(omi)ni m
(ecim)o
<p(ri)mo / feria sexta pasce) o(bii)t R(everendus) in cristo / pat(e)r
d
(et) d(omi)n(u)s / d(omi)n(u)s Eylerus dei gra(cia) ep(is)c(opus) hui(us) ecc(lesi)e
aru(siensis)«. (»I Herrens år 1501, på påskens 6. dag [16. april], døde den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. Ejler, af Guds nåde biskop ved denne
kirke i Århus«) 311 .
Gråhvid, gotlandsk kalksten, 2 7 4 x 161 cm, den øvre del med kraftige brudlinier repareret med cement. Randskrift med sikkert hugne reliefminuskler og
enkelte initialer; som skilletegn rhomber, men i den tilføjede dødsdato småplanter. På heraldisk venstre langside afbrydes indskriften ligesom på gravstenen nr. 6 af et dragerelief (afbildet i noterne). Evangelistsymboler i hjørne-
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Fig. 482—483. Gravsten. 482. Nr. 6, o. 1482, over biskop Jens Iversen (Lange) (p. 757). 483. Nr. 7,
0. 1500, over biskop Ejler Madsen (Bølle) (p. 758). — Tombstones. 482. No. 6, ca. 1482, to Bishop
.Jens Iversen (Lange). 483. No. 7, ca. 1500, to Bishop Eiler Madsen (Bølle).

cirkler, smykket med næsten udslidte småringe. Midtfeltets lave basrelief er
udført i overensstemmelse med periodens dobbeltfremstillinger af personen som
levende og død; bispen ses stående med åbne øjne og sit våbenskjold ved fødderne, og samtidig hvilende, død, med hovedet på en pude (jfr. nr. 9). På
handskerne rester af kors (jfr. ndf.). Den arkitektoniske ramme er profilstillede støttepiller med foranstående fialer og søjler bærende den trebuede baldakin. Over en krenellering er det stejle, tagpandedækkede tag prydet med
»vædderhornsagtige krabbeblade« 3 1 2 , der genfindes som kalkmalet ledsagemotiv ved samtidige ribbedekorationer.
Den fornemme sten er hugget i »Århus bispemesters« værksted ligesom nr. 6
og stenen over biskop Svend, tidligere Øm kloster, med hvilken den har mange
lighedspunkter 3 1 3 . (C. A. Jensen: Gravsten nr. 80 og I, 36ff.).
Til indskriftens dragefremstilling er k n y t t e t et sagn314, der refereres, omend
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Fig. 484—485. Gravsten nr. 8, o. 1500, over Evert Eriksen (Thott) og Margrete (Bolle). Tegning af
S. Abildgaard 1770 (NM) og fotografi 1964 (p. 760). — Tombstone no. S, ca. 1500, to Evert Eriksen
(Thott) and Margrete (Bølle). Drawing by S. Abildgaard 1770 (NM) and photograph 1964.

med skepsis, af R h u m a n n I 1666. Ifølge sagnet, der var baseret på en fejltolkning af forkortelsen o t : occidit (= dræbte) i stedet for obiit (= døde), skulle
bispen have dræbt dragen og herved have erhvervet de sår, der sås på hans
hænder! (jfr. ovfr.).
Gravstenen lå oprindelig i nordre koromgangs østlige del, efter begravelsesprotokollen 1745 i nordre korgang nr. 4 (jfr. fig. 150), under det hvælv der bar
bispens kalkmalede våben (p. 454 og fig. 250) og ved siden af det (grav)kapel
med alter, som bispen selv havde indstiftet ved sin afgang fra embedet 1490
(p. 78, nr. 13). 1923 flyttedes den fra nordre koromgangs østvæg 3 1 5 til sin nuværende plads på vestsiden af vestligste pille i søndre sideskib.
8) (Fig. 484—485). O. 1500. Evert Eriksen (Thott) og Margrete (Bølle) 316 .
»Hic iacet nobilis/ vir evardus erici cu(m) uxore sua nobili / muliere d(omi)na
mar/gareta filia erici matie an(n)o d(omi)ni m d •« (»her ligger den ædle mand
Evert Eriksen med sin hustru, den ædle kvinde, fru Margrete, datter af Erik
Madsen, i Herrens år 15 • «).
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Fig. 486—487. Gravsten nr. 10, o. 1511 eller 1514, over kannik Peder Nielsen. Tegning af S. Abildgaard 1770 (NM) og fotografi 1964 (p. 764).
Tombstone no. 10, ca. 1511 or 1514, to Canon Peder
Nielsen. Drawing by S. Abildgaard 1770 (NM) and photograph 1964.

Gotlandsk kalksten, 2 2 0 x 1 1 9 cm. Håndskrift med reliefminuskler og små,
forskelligt formede blomsterstængler som skilletegn; ved heraldisk venstre
nedre hjørne relief af en frø. Hjørnecirkler med otte indskrevne cirkelsegmenter omkring evangelistsymboler, der på stenens kortsider vender hovederne
mod hinanden. Langs de tre øvre sider en rankebort, nederst en siksakbort. I
midtfeltet, i fladt relief, ses ægteparret liggende frontalt med hovederne på puder under en dobbeltbaldakin med tårne og krabbeblade; i sviklerne blomsterrosetter. Ridderen er iført fuld pladerustning, med stridshandsker, hvoraf den
ene ligger hen over det store tohåndssværd. Hustruen, med spidst afsluttet
hovedtøj på det (tidligere) synlige hår, bærer fornem dragt med mønstrede
ærmer; om halsen hænger et stort korssmykke, i hænderne holder hun en lang
rosenkrans (jfr. fig. 484). Nederst deres respektive våbner, T h o t t og Bølle 317 .
Formodentlig fra et Århus-værksted, der tillige har udført nr. 9 og 10 (C. A.
Jensen: Gravsten nr. 101). Oprindelig i omgangen bag koret 5 6 , jfr. muret
begravelse nr. 5, nu op ad søndre korskrankemur nær sydøstre korpille.
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9) (Fig. 488). O. 1500. Niels Clausen (»Skade«) 318 , biskop, resigneret fra bispeværdigheden 1520, død 1531. »Hic iacet reuerendus in/ xpo (o: Christo) pat(er)
(et) d(omi)n(us) do(min)us nicolaus clausøn/ Ep(iscop)us hui(us) eec(lesi)e
arusie(n)sis/ qui obiit an(n)o d(omi)ni m ecccc <XXXXI 319 xv Decembris)«. (»Her
ligger den ærværdige fader og herre i Kristus, hr. N. C., biskop ved denne kirke
i Århus, som døde i Herrens år 1531 15. december«) 320 .
Lys, gråbrunlig, gotlandsk kalksten, 3 1 2 x 2 1 5 , 5 cm, ret nedslidt. Inden for
en bort med blomsterranke, slyngende sig op ad en stav, ses randskriften med
reliefminuskler og som skilletegn runde skiver og en enkelt stor blomst nederst
ved heraldisk venstre langside. I hjørnerne evangelistsymboler i cirkler med
spidser som på nr. 10. I midtfeltet fladt relief af bispen med sit våbenskjold
under en baldakin, en fremstilling der i hovedsagen har biskop Ejler Bølles
sten nr. 7 som forbillede. T o m r u m m e t ud for bispens hoved er udfyldt af en
stor roset. Den arkitektoniske opbygning med baldakinen er dog i højere grad
afledt af stenen over biskop Oluf Mortensen, død 1485, i Roskilde (jfr. D K .
K b h . A m t 4, p. 2021, nr. 25), hvor Niels Clausen var kannik 1489. En tegning
af Søren Abildgaard fra 1770 (fig. 488) viser detaljer, for sliddet på stenen blev
for udtalt. Baldakinen, båret af snosøjler på klumpede baser og med ringformede kapitæler, er flankeret af stræbepiller, kronet af stor blomst og smykket
med små helgenfigurer mellem vandnæseprofilled, øverst to paver (Clemens og
Urban?), nederst en bisp og S. Christoffer, muligvis bispens værnehelgen, et
valg af helgener, der må ses i sammenhæng med fremstillingen på den af bispen
skænkede korkåbe, nr. 3 (p. 515ff.) 3 2 1 . Den ubehjælpsomt formede baldakin,
hvis buer muligvis skal illudere som hvælv, er overdækket af et tag med to
rækker stiliserede tagpander over en siksakbort. Som af C. A. Jensen påpeget
(Gravsten nr. 104, I, 49) taler udformningen med bl.a. småfigurerne for en
lybsk påvirkning, ligesom også detaljer fra Bernt Notkes altertavle (p. 489ff.)
kan have virket inspirerende på stenhuggermesteren.
Denne — domkirkens største — gravsten, der alene i k r a f t af sin størrelse
må have v a k t opmærksomhed, har tillige oprindelig været placeret på et helligt sted, »allerøverst« bag koret i omgangen 8 7 , det vil formentlig sige t æ t op
til korskrankemurens østside lige bag altret. Det var formodentlig her, bispen
lod indrette sit †kapel 1494, hvor han opførte et alter, der 1531 viedes til S.
Christoffer (jfr. p. 76), og hvortil han antagelig skænkede den føromtalte korkåbe. Måske har også den p. 392f. omtalte, kalkmalede indskrift på korskrankemuren tilknytning til indretningen af et kapel for denne bisp, der var ansvarlig
for højkorets udsmykning med †lektoriet (p. 542), »syvstagen« (p. 530) og korskabene (p. 532) som prægnante hovedpunkter 3 2 2 . Ved biskop Braems indretning af et sakristi bag koret 1709, der medførte både en dørgennembrydning
i skranken og omlægning af gulvet (jfr. p. 289 og 579), blev gravstenen flyttet
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Fig. 488. Gravsten nr. 9, o. 1500, over biskop Niels Clausen. Tegning af S. Abildgaard 1770 (NM)
(p. 762).
- Tombstone no. 9, ca.. 1500, to Bishop Niels Clausen. Drawing by S. Abildgaard 1770 (NM).
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til det i begravelsesprotokollen for 1745 omtalte sted, bag koret nr. 6 (fig.
150), omtrent den nuværende plads.
Da biskop Peter H y g u m 1751 erhvervede begravelsesplads her 8 1 , anbragtes
gravstenen på en muret, »gewølbt« bund, og man sikrede sig, at stenen ikke i
fremtiden m å t t e omhugges, ændres eller forsynes med andre navne. Ved samme
lejlighed blev biskoppens †kiste taget op og herefter flyttet længere ind mod
altret. I kisten, der var af fyrretræ og forsynet med bastomvundne jerngreb,
lå foruden bispens lig en †bispestav, skåret i træ 3 2 3 .
10) (Fig. 486—487). O. 1511 eller 1514(?) Peder Nielsen, kannik. »Hic iacet/
honorabilis vir magister petrus/ nicolai cano/nic(us) ar(us)i(en)si(s) q(ui) a(nno)
d(omi)ni, m CCCCCXI(v?) . . . « (»her ligger den ærværdige mand magister P. N.,
som [døde] i Herrens år 1511 (eller 1514?) . . . «) 324 .
Lys, gotlandsk kalksten, nu 1 5 0 x 9 4 cm, nedre kortsides rammebort afhugget. Stærkt afslidt randskrift med reliefminuskler og småplanter eller kommalignende figurer som skilletegn, i hjørnerne a f b r u d t af evangelistsymboler indf a t t e t i cirkler med »hjørne«spidser som på sten nr. 9. En næsten forsvundet
siksakbort som på nr. 8 har indrammet i hvert fald de tre øvre sider. I midtfeltet et fladt relief af kanniken, med baret på hovedet, der hviler på en pude,
i hænderne en rosenkrans. I feltets øvre hjørner et treblad. Formodentlig fra
samme værksted som nr. 8 og 9. (C. A. Jensen: Gravsten nr. 103).
Oprindelig i omgangen bag koret, jfr. umuret begravelse nr. 6 (fig. 150), nu
i søndre koromgang, op ad 3. østligste korpille.
11) (Afbildet i noterne). Middelalderlig, af rødlig granit, rektangulær, 1 1 5 x
ca. 42 cm, hvoraf de ca. 10 cm nu dækkes af brolægningen. Overfladen stærkt
slidt fra den tidligere brug som trinsten. Lidt under stenens midte ses de uregelmæssigt huggede og nedslidte konturlinier af et bomærke af merkurstav-typen.
Stenen er formodentlig identisk med den 1837 af Finn Magnusen omtalte 3 2 5 ,
der da lå som øverste trappetrin ved domkirkens søndre dør (jfr. p. 199f.).
Forsvundet herfra før 1858 326 , men året efter genfundet 9 4 og indsat i nederste
sokkelskifte i sydmuren til søndre vestkapel (jfr. fig. 98).
12) (Fig. 541—542). 1500'rnes 1. fjerdedel. Ukendt præst U. I. af slægten
Lange (Munk?). Grovkornet, grålig granit, 7 5 x 3 9 , 5 cm, ca. 23,5 cm tyk, muligvis en genanvendt kvader, der er a f b a n e t på de tre sider, men ubearbejdet
på bagsiden. Overfladens indhuggede dekoration nu kraftigt forvitret, men en
tegning i håndskriftet R h u m a n n I (fig. 541) fra 1666 og en kalke ved Chr.
Zeuthen 1863 (i NM) oplyser om den tidligere tilstand. Inden for en enkel
siksakbort, ligesom på nr. 8 og 10, ses hjørnecirkler med bomærke i sekskantet
felt. Midt på stenen stort, usymmetrisk skjold med mærket, en alterkalk, der
almindeligvis henviser til en præst, mellem nu udslidte minuskier »u i«, afdødes initialer. Over skjoldet et mindre, tilsvarende med våbenmærket, formo-

765

GRAVSTEN

L. L.1965

Fig. 489. Gravsten nr. 13, o. 1557, over biskop Mads Lang (p. 765). — Tombstone no. 13, ca. 1557,
to Bishop Mads Lang.

dentlig tre roser for slægten Lange (Munk) (jfr. kalkmalerier), således som beskrevet i håndskriftet. Nederst et stort, båndflettet »p«, muligvis for »pastor«.
1666 omtales stenen som indmuret i kirkens nordside »ud til kirkegården«,
1863 som anbragt »under en pille i domkirkens nordre sidebygning« 327 . Nu opstillet ud for østgavlen af Lindenovs kapel.
13) (Fig. 489). O. 1557. Figursten over Mads Lang, den første lutherske biskop i Århus. »[In tumulo tegitur Matth]ias / [L]a(n)gius [isto], qvi pop(ul)um
ut [p]astor rexit [et] ante scholas. / Doctrina in[struct]us [s]ana [ver]/boq(ve)
D a n m a r k s Kirker, Århus a m t
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vocatus. [Hac s]up[erint]endens [pr]imus [in urbe f u i t ] . — [Obiit 16 die Aprilis,
Anno Domini 1557]« 328 . (»I denne høj skjules M. L., som styrede folket som
en hyrde og tidligere skoler (dvs. som rektor bl.a. i Slagelse). Han var kyndig
i den rene lære og kaldet ved ordet og blev den første superintendent her i
H a n døde 16. apr. i Herrens år 1557«).
byen.
Grå, gotlandsk kalksten, 226 x 142,5 cm, stærkt afslidt som følge af den tidligere placering i gulvet. Randskriftens ubehjælpsomme disticha (og dødsangivelsen på bueslaget) står med frakturprægede reliefminuskler, i hjørnerne afb r u d t af de vanlige evangelistcirkler, her med navnene med fordybede versaler på skriftbåndene. Den frontalvendte biskop står under en ungrenæssancearkade med akantusbladsmykkede baser og perspektiviske kapitæler; i sviklerne tunge treblade. Biskoppen bærer baret og i øvrigt en borgerlig-præget
dragt, hvis kappe har ærmeslidser 3 2 9 ; foran sig holder han en bog og en utydelig genstand, en handske eller skriftrulle(?). Ved fødderne dels bispens skjold
med en due, der i næbbet holder en (olie)gren, dels dødssymbolet, et kranium.
Stenen, der er af ringere udførelse end de samtidige, århusianske adelssten,
er af C. A. Jensen t i l k n y t t e t en gruppe, kaldet »østjysk fuskergruppe« (Gravsten nr. 563 og I, 264).
Oprindelig lå stenen i store korsgang nr. 52 (jfr. fig. 150) sammen med andre
familiesten (jfr. †gravsten nr. 17 og 32), men 1710 lod den aktive biskop Johan Bräem stenen flytte til landemodesalen 3 3 0 (jfr. krypt), muligvis af bevaringshensyn, da det drejede sig om stenen over den første lutherske bisp. Nu
op ad østsiden af vestligste arkade mellem nordre sideskib og hovedskibet.
14) (Fig. 490). O. 1560. Figursten over K n v d t Gildenstiærne til Agard, høvedsmand over tre forleninger, Ørvm, L v n d t og Westervig closter, hensov
sidstnævnte sted »af helsot och icke af saar« (S. dec. 156[0] 331 , og hans husfrue
Ivdit Podebvsk »til Vosborg hennes Seedegaard«, død 1573; ligeledes hendes
fader, Prebiørn Podebvsk til Bistrvp, ridder, høvedsmand til Tranekiar, død
på E s t r v p 11. dec. 1541 (jfr. gravsten i Odense S. Hans kirke, lagt af Predbjørn Podebusk, i hans levetid, over ham selv og to ægtefæller; C. A. Jensen:
Gravsten nr. 125).
Lysgrå, gotlandsk kalksten, 2 8 2 x 2 1 7 cm. Versificeret indskrift i fodfeltet
med fordybede, skråtstillede versaler. Hjørnefelter med evangelistsymboler,
foroven Matthæus og Johannes, i bladkrans, forneden Markus og Lukas, i profilerede rammer. De øvre felter er støttet af pilastre, hver smykket med otte
anevåbner i bladkrans, adskilt af profillister. Tilbagetrukket inden for pilastrene ses en tvillingarkade, båret af tre kannelerede, joniske pilastre, hvorunder det afdøde ægtepar er fremstillet, let vendt mod hinanden. Ridderen i
rustning med sværd, stridshammer, dolk og hjelm ved fødderne, hustruen i
fintfoldet dragt med takker ned langs overkjolens forbræmme, men uden smyk-
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Fig. 490—491. Gravsten. 490. Nr. 14, o. 1560, over K n u d Gyldenstjerne og J u d i t Podebusk (p. 766).
491. Nr. 22, o. 1587, over Mette Urne (p. 773).
Tombstones. 490. No. 14, ca. 1560, to Knud Gyldenstjerne and Judit Podebusk. 491. No. 22, ca. 1587, to Mette Urne.

ker, hvorved hendes enkestand synes angivet. Underarme og hænder er tilsat
af andet stenmateriale. Over arkaden et krucifiks mellem slyngbånd og våbner
for Gyldenstjerne og Podebusk. Baggrunden for stenens ret høje relief er glathugget, siderne afbanet.
Den fint udførte sten er, trods forskellige arkitektoniske og kompositionelle
mangler, en fornem repræsentant for det såkaldte »jyske gravstensværksted« 3 3 2
(C. A. Jensen: Gravsten nr. 602, II, 53), der måske har været forestået af Gert
van Groningen (fra 1573 ansat i kongelig tjeneste ved Kronborg, formentlig indtil 1576/77, da han døde i Helsingør 3 3 3 ).
Stenen lå oprindelig på en fornem plads midt i koret, øst for »syvstagen«
(p. 530f.), nr. 6 på gravkortet (fig. 150); 1924 flyttet til nuværende plads i
søndre koromgang, op ad sydmuren i 3. fag fra øst 3 3 4 .
15) (Fig. 522). O. 1563. Figursten over Ien[s] Ivel til [Al]sted, [befalingsmand på Aarhusgaard], død »vn[der Karlsøe paa kong: m a j t t z : skib F o r t u n a
den anden tisdag for sancti michaelis dag . . . 1563«] og [hustru, fru Anne
Sk]rams dat[te]r, død 1[58] 1 3 3 5 .
49*
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Lysbrunlig, gotlandsk kalksten, 3 1 1 x l 9 0 cm; indskrift med fordybede versaler i fodfeltet. Denne sten, domkirkens største adelssten, præget af meget
slid forårsaget af den tidligere udsatte beliggenhed 3 3 6 (jfr. ndf.), stammer fra
samme værksted som nr. 14, hvormed den har flere lighedspunkter, men er
mere forenklet. Æ g t e p a r r e t er fremstillet under et dobbelt bueslag, der midtpå
støttes af konsol med jonisk kapitæl over englehoved og til siderne hviler på
kraftige pilastre, hver med syv kransede aneskjolde. Det øvre felt med værkstedets karakteristiske, kransede evangelistsymboler virker mere tomt, kun
prydet med de hjelmede våbner for Juel og Skram. Af specielle, endnu skelnelige detaljer, må nævnes ridderens rosetprydede skulderplader og hjelmens gennemprikkede visir. Stedvis ses indfældet små stenstykker til supplering, således
næser, på ridderens lår etc. — Fra »det jyske gravstensværksted« (jfr. p. 767)
(C. A. J e n s e n : Gravsten nr. 603, II, 54).
Oprindelig i søndre korsarm for enden af søndre sideskibsgang (store korsgang nr. 39, jfr. fig. 150), nu anbragt op ad vestvæggen i søndre korsarm, i
2. fag fra syd.
16) (Fig. 493). 1567. Figursten over [Jørgen B]ernekov til Kielle[rv]p, d. på
[Aakier 15. apr.] 15[67], og hustru, fru Anne Cla[v]sdather, d. på Stegihvs
»Skiertørstdag« [1]565 337 .
Blåsort Namur-kalksten, 2 6 0 x 1 4 5 cm; indskrift med reliefversaler i fodfeltet, i kartouche under krucifiks i øvre felt årstallet »1567«, antagelig udførelsesåret. Sliddet efter megen færdsel gennem midtgangen (jfr. ndf.) har udslettet finere detaljer, som den vel har h a f t fælles med nr. 14 og 15 fra samme værksted. Æ g t e p a r r e t s stilling er dog friere på det tribuneagtige gulv ligesom anbringelsen af armene, der har forårsaget beskæring i de flankerende pilastre. Disse har 2 x 7 aneskjolde, blot adskilt af vandrette profillister, og
afsluttes forneden af hængekonsol. Figurfeltets øvre hjørner er affaset og hjørnecirklernes evangelistsymboler udført efter andre forlæg end de førnævnte
stens, idet evangelisterne ses siddende med deres tegn. I vinkelspidsen foroven er indknebet englehoveder. Over ægteparrets hoveder krucifiks mellem
hjelmede våbner, for Barnekov og Ravensberg. Fra »det jyske gravstensværksted« (jfr. ]). 767) (C. A. Jensen: Gravsten nr. 606, II, 55).
Stenen var oprindelig placeret hævet over gulvet midt foran koret, men blev
ifølge missive af 29. m a r t s 1588 krævet lagt i lige linie med gulvet, så den ikke
hindrede sognefolkets adgang til altret 3 3 8 (jfr. p. 566 og 674). O. 1656 (Monumenter) lå stenen »midt i den store gang«, dvs. østligst i hovedskibsgangen, nr.
1 på gravkortet (fig. 150). Nu i søndre korsarm op ad vestvæggen i 3. fag fra syd.
17) O. 1575, med sekundær indskrift fra o. 1667 på den året før købte sten 1 0 9 .
Lysgrå kalksten, ca. 220 x c a . 127 cm, men skævthugget. Den meget slidte
sten har som nr. 18 haft kontureret halvroset over rektangulær skrifttavle.
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Fig. 492—493. Gravsten. 492. Nr. 21,
stjerne (p. 771). 493. Nr. 16, 1567, over
492. No. 21, 1580, to Christen Munch,
to Jørgen

A.

Jensen

1580, over Christen
Jørgen Barnekov og
Else Ulfstand and
Barnekov and Anne

fot.

L.

L.1964

Munch, Else Ulfstand og Dorte GyldenAnne Clausdatter (p. 768). — Tombstones.
Dorte Gyldenstjerne. 493. No. 16, 1567,
Clausdatter.

Sekundær indskrift med fordybede versaler, her suppleret efter R h u m a n n I og
II 3 3 9 , over [Johan Hanssøn Løn]borg, [efter 16 års mødsommelig skoletjeneste,
på 18 år ne]derste og si[den <24) år kannik og øve]reste med[tjener] til domkirken, [død 16<82> d. <11. juni) 3 4 0 , <75) år gl., og hustru Christentze Jensdatter, hvem han levede kærligt med i 26 år, død 7. nov. 1]667, [45 år gl., velsignet med otte sønner og otte døtre, »de vi sønner oc IV døtre haffuer bered
veyen for deris kiere forældre«].
O. 1667 over begravelsen i »syderste« hjørne af store korsgang nr. 43 (fig.
150), nu i søndre koromgangs næstøstligste fag.
18) (Fig. 498). Før 1576 341 . Magister »Thomas Riper«, kantor i Århus, d.
1576), »hviler i fred efter sin død, . . . favnende aske og ben af sin hustru
Anne«. Han døde <2. aug. i den 8. morgentime).
Grå, gotlandsk kalksten, 1 7 1 x 9 7 cm. Den lint indhuggede versalindskrift
står dels som randskrift, på dansk, dels som tværskrift, på latin, med disticha,
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Fig. 494. Indskriftfeltet på gravsten nr. 19, 1576, over Erik Podebusk (p. 770).
tombstone no. 19, 1576, to Erik Podebusk.

- Inscribed panel of

i stenens midtfelt, indrammet af konturlinier. Overst kontureret halvroset,
nederst bomærkeskjold med æbletræ 3 4 2 . — Ifølge C. A. Jensen (Gravsten nr.
616, II, 61) fra »det jyske gravstensværksted«, jfr. p. 767.
Nu som oprindelig i søndre koromgangs vestligste fag, nr. 5 (jfr. fig. 150),
dog ved korskrankemuren.
19) (Fig. 494). 1576. Erick Podbvsk til Bidstrvp, sal. hr. Iørgen Podbvsk
ridders søn, kong Frederich II.s ritmester i den forgangne fejde mellem »Danmarck oc Sverig«, kgl. maj.s fortroede råd, høvidsmand på Olborrig slot; død
på sin gård Bidstrvp 12. okt. 1573 og begravet her i Orhvs domkirke 13. dec.
»Tisligeste« hans hustru, fru Sitzelle Oxse til Hiellomsøgorde, sal. hr. Iahan
Oxsis til Nielstrvp ridders datter, »oc lod hvn bekoste oc giøre thenne sipvltyr
aar 1576«; død <25. febr. 1593).
Sort Namur-kalksten, 2 9 0 x 1 7 7 cm. Indskriften, der rummer flere oplysninger og er lidt anderledes bogstaveret end den tilsvarende på det samtidige
epitaf (nr. 2, p. 670ff.), står med fordybede versaler inden for spinkel kartoucheramme. Skriftfeltet er den eneste pryd på stenen, der har markeret gravens oprindelige plads, nær epitafiet, i koret, nr. 2 på gravkortet (fig. 150), syd
for altret 3 4 3 . Det halvcirkulære slidmærke i kanten af skriftfeltet og tværs over
stenen og de to kvadratiske huller foroven stammer antagelig fra den ene låge
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til †alterskranken fra 1677 (jfr. p. 530). — Ikke nødvendigvis fra »Københavns
alabastmester« (C. A. Jensen: Gravsten nr. 572, II, 19, 42). Nu i gulvet i søndre
apsiskapel.
20) (Fig. 495). O. 1577. Figursten over »den ædle og håbefulde yngling« Erik
Bjørnsen, søn af Bjørn Andersen til Stenalt (»Erici Biornonis filii Biornois(!) Andrææ de Stenhalt«), og Birgitte Urne, datter af Absolon (eller Axel) Urne til
Søgård 3 4 4 (»Brigittæ Vrne filiæ Absolonis Vrne de Siøgardt«), »som alt for tidligt bukkede under for skæbnen og naturen og rolig vandrede ind til den evige
hvile i Herrens år 1577« (jfr. †gravsten nr. 23).
Brunrød, gotlandsk kalksten, 1 7 4 x 1 1 5 cm. Indskrift på latin med fordybede versaler i perle- og æggestavsindrammet fodfelt i hele stenens bredde.
Den fint gennemarbejdede sten, et af de fornemste arbejder fra »det jyske gravstensværksted« (jfr. nr. 14—16), har som vanligt figurfeltet flankeret af våbenprydede pilastre, her dog med akantusbladornament over de syv aneskjolde
samt kraftigt profileret base med halvkugle. Pilastrene bærer en dobbelt, gotiserende kølbue, forkrøppet med to r e t k a n t k n æ k (jfr. nr. 21), som midt på
stenen støttes af volutkonsol med hængefrugtklase. I de ydre arkadesvikler de
afdøde børns hjelmede våbner, Urne og Rud, mens englehoveder eller rosetter
antagelig har prydet t o m r u m m e t over deres hoveder, hængekonsollen og de
indre svikler, hvor der nu ses 1—1,5 cm dybe fastgørelseshuller og mærker
heromkring. Et rektangulært felt (23 x 18 cm) foroven mellem buerne, nu udfyldt af gipsmasse, er levn efter et antagelig nederlandsk alabastrelief (jfr. p.
678) af korsbæringen, der var bevaret endnu 1770, da S. Abildgård tog en
skitse af stenen 3 4 5 . Under de maurisk-virkende dobbeltbuer er de to børn anbragt således, at den perspektiviske virkning øges, drengen let fremad trædende,
så hans slag dækker lidt af den ene pilaster og hængefrugtklasen, pigen lidt
tilbagetrukket, med den ene snip af kjolen bag den anden pilaster. Begge er
i fine, syede modedragter, han i pludderhoser og slag endnu fornemmere end
den unge Peder Skrams i Østbirk kirke (Skanderborg amt), hun i fintmønstret
underkjole og glat overkjole smykket med vandret anbragte, liljeagtige borter,
begge dele udført i planrelief. — ( C . A . J e n s e n : Gravsten nr. 628, II, 67f.,
71, T. 85; jfr. ovfr. p. 767).
Den smukke sten, udført kort tid efter recessen af 21. nov. 1576 (jfr. p.
674), har oprindelig været beregnet som epitaf, da den allerede 1607 ifølge
Anne Krabbes håndskrift 3 4 6 omtales som »sat over dem i muren« dvs. indmuret i sydsiden af næstøstligste pille i korets nordside, og med tilhørende †sten
(nr. 23) markerende gravens plads nedenunder (jfr. epitaf nr. 2, p. 670ff. og
gravsten nr. 19, p. 770). Nu i nordre koromgang, op ad nordre korskrankemur,
øst for Skeel-portalen.
21) (Fig. 492). 1580. Figursten over Christen Mu[nch til Ta]agerup, sal. Hans

772

ÅRHUS DOMKIRKE

Sophus Bengtsson fot.

Fig. 495. Udsnit af gravsten nr. 20, o. 1577, over Erik Bjørnsen og Birgitte Urne (p. 771). — Section
of tombstone no. 20, ca. 1577, to Erik Bjørnsen and Birgitte Urne.

Munches søn til [Cruxgaard, dvs. Krogsgård], og hans to hustruer, fru Else,
hr. [Iens Ul]fstandz datter til torup, og fru Dorithe Gyldenstiern, hr. Mogens
Gyldenstierns datter til Stiernholm; »och kaliede gud hannem af thene elende«
[paa Aakier] 10. juni 1579.
[<»Anno 1583 daa bleff her huos hannem begraffuenn hans andenn høstrue, erligh och welbiurdig frue dorettj gyldennstiernne, och døde hun paa G u d d o m L u n d t t t h e n n d t 18. dagh juli. Och ligger
her huos thennom dierris kierjre sønn, hans munck. Gv[dtt werre dennom alle
naadighe«)] 3 4 7 .
Lysgrå, gotlandsk kalksten, 2 5 4 x 1 6 9 cm, ca. 10 cm tyk, præget af stærkt
slid (næserne i nyere tid dårligt repareret). Indristet frakturindskrift i kartoucheindfattet felt nederst på stenen. De tre personer står på et svagt skrånende gulv, hustruernes hoveder og overkroppe drejet let mod ægtefællen, der
vender sig mod sin sidste hustru. Over deres hoveder en tredelt kølbue med
dobbelte false (som på nr. 20) hvilende på konsoller, der støttes af spinkle perlestave. På de to midterste konsoller, med frugtnedhæng, er reliefhugget årstallet for stenens udførelse »15 — 80«. De bredtformede bueslag giver plads til
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de 3 x 8 anevåbner, hvis reliefdetaljer nu næsten er udslidt 3 4 8 . Mellem buerne
foroven ses frakturhuggede Jesumonogrammer, i relief, og ved kartouchefeltets øvre hjørner er indknebet nogle frugtklaser. På stenens profilerede ramme,
der indvendig har æggestavliste, ses nederst (og svagere på øvre del) enkelte
reliefversaler fra den del af indskriften, der er tilføjet efter 1583. — Fra »det
jyske gravstensværksted« (jfr. p. 767) ( C . A . J e n s e n : Gravsten nr. 632).
Stenen har oprindelig ligget midt i koret, over begravelsen nr. 10 (fig. 150),
men er nu anbragt i søndre apsiskapel, op ad sydvæggen i østligste fag.
22) (Fig. 491). O. 1587. Figursten over Mette Urne. »Her hviler jeg, Metta
Wrne, af en adelig og gammel familie. Jeg har levet lykkelig og glad i mit kun
korte ægteskab, da min ægtefælle, K n u d Hardenberg, døde langt fra hjemmet i
fangenskab. En kær datter, som ved Guds velgerning var mig efterladt til livets trøst, lader jeg ved skæbnens tilskikkelse tilbage i den største sorg. Efterdi
jeg h a r intet fast f u n d e t under solen, har jeg rolig overgivet det guddommelige
forsyn (nu da menneskelige bekymringer er svundne) min overlevende datters
skæbne og mig selv, der ved min tro vil besejre de dødeliges trængsler. Drag
bort, vandrer, og opfyld de dødelige tilskikkelser. — Hun døde i året 1587« 349 .
Blåsort Namur-kalksten, 203 x 105 cm; latinsk indskrift med let skråtstillede,
fordybede versaler i to spalter i fodfeltet, der fylder hele stenens bredde. Den
monumentalt virkende kvindefigur står frontalt, under en arkade, med hænderne i bedestilling foran brystet, i enkel, fladtfoldet kjole. Den vinkelbrudte,
æggestavprydede arkade hviler på pilastre med joniske kapitæler og er smykket
med 2 x 8 anevåbner. I de øvre hjørner er ophængt frugter i klæde fæstnet til
den tungebort, der dels kanter stenen foroven, dels ledsager arkaderammen
indvendig. På stenens profilkant et slyngbånd, det ældste eksempel i domkirken på et herefter overmåde yndet ornament. Den smukke sten, hvis harmoniske ligevægt af Chr. Axel Jensen med rette fremhæves som kulminationen
for »det jyske gravstensværksteds« bestræbelser i denne henseende, viser tillige mange velgennemførte detaljer, der træder frem på den finthuggede siksakbaggrund (jfr. p. 767). (C. A. Jensen: Gravsten nr. 655, II, 77f., tavle 91).
Stenens oprindelige placering i korgulvet midt for altret, »strax uden for
tralværket« 8 1 (jfr. fig. 150, koret nr. 4) har været årsag til dens fine bevaringstilstand, skønt den, som af Hertel (II, 45) bemærket, har været betrådt to
gange årligt af domsognets »fordum talrige Communicantere«. Nu i nordre koromgang, op ad nordre korskrankemur, vest for Skeel-portalen.
23) (Fig. 496). O. 1599. Figursten over lægen Peder Hansen 3 5 0 . »Hoc t u m u lata solo Petri post fata Johannis/ Ossa cubant placide: spiritus astra colit/
Vir pietatis amans fuit alter in arte Machaon/ Ingenio clarus eloqvioqve potens, / Non illi ingenium nec profuit inclyta virtus, / Sustulit ante diem parca
severa virum / Non tamen interiit mens coelo vivit in orbe / Nescia fatales
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f a m a subire rogos./ Obiit in Holbechgaard 3. Febr. Anno 1599, æ t a t : 42« 351 .
(»Gravsat i denne jord skal P. II.s ben efter hans død hvile i fred: hans ånd
dyrker stjernerne. H a n var en mand, som elskede fromhed, i sin kunst en anden Machaon, berømt for sin snille og magtfuld i veltalenhed. H a m hjalp hverken snille eller navnkundig dygtighed, den strenge skæbnegudinde bortrev ham
før tiden. Dog døde hans sjæl ikke, den lever i himlen. Hans ry kender ikke
til at bestige skæbnens ligbål. Han døde på Holbækgård 3. febr. år 1599 i sin
alders 42. (år)«).
Blåsort Nam ur-kalksten, 2 2 3 x 1 4 0 cm, revnet tværsover, hvis indskrift med
heroiske disticha, hugget med skråtstillede reliefversaler, nu er helt afslidt. Inden for en profileret ramme med perlestav inderst optages hovedparten af stenens flade af en fremstilling af døden, udført i meget højt relief. Det anatomisk
noget ufuldkomne skelet står på en skrånende flade og holder i venstre hånd
et timeglas, i højre en spade; ved højre albue et skjold hvori blomst. Ved dødens fødder rejser tre sjæle sig fra deres grave, vækket af to basunblæsende
engle, der ses i skyer i stenens øvre hjørner. Inden for det nedre skriftfelts
spinkle profilramme flankeres den udslidte indskrift af engle 3 5 2 holdende henholdsvis timeglas(?) og lovens tavler (eller bog?).
Beskrivelsen af stenen 1666 hos R h u m a n n I og II, ifølge hvilken der var
»udhuggen et Scheleton, af den Aarsag, at inden hand døde, da var hand at
see som et Scheleton«, bliver hos Hertel (II, 156f.) til et sagn, hvorefter Peder
Hansen under sin langvarige, pinagtige sygdom, hvorved han ganske blev hentæret, havde givet ordre til, »at benævnte Idee, Døden med sine A t t r i b u t t e r ,
hvis Nærmelse han med Glæde og Længsel saae imode, skulde udhugges paa
hans Liigsteen« 353 .
Oprindelig i store korsgang nr. 27 (fig. 150) 354 , nu i søndre koromgangs vestligste fag, nær korskrankemuren.
24) 1500'rnes sidste fjerdedel, med sekundær indskrift fra omkring 1701.
Blåsort Namur-kalksten, 8 7 x 6 4 cm, med enkel, profileret ramme, der har
ægge- og perlestav. K u n svage spor ses af den oprindelige indskrift, med reliefversaler, der er udslebet for at give plads til den yngre, latinske indskrift
med fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver, der nu fylder hele midtfeltet: Magister Jens Nielsen Mundelstrup (»Janus Nicolai Mundelstrup«), »fra
ringe herkomst fremstrålede den mand, som ligger heri. . . . Det københavnske Akademis kampplads tæller sin nidkæreste kæmpers sejrskranse, den hjemlige skole i Århus ærer støvet af sin så trofaste conrektor gennem syv år og
sin h ø j t f o r t j e n t e rektor gennem otte år. H u n som ligger ved hans side, en from
hustru, sit køns prydelse, Cæcilia J e n s d a t t e r Müller (»Coecilia J a n i Muller«)«
døde <15 dec. 1747) i sin alders <83.) år; mor til fire børn. H a n døde 3. jan.
1701, 44 år gammel.
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Fig. 496—497. Gravsten. 496. Nr. 23, o. 1599, over lægen Peder Hansen (p. 773). 497. Nr. 69,
o. 1664, over Anders Lydichsen og Maren Clemensdatter (p. 806). — Tombstones. 496. No. 23, ca. 1590,
to Doctor Peder Hansen. 497. No. 69, ca. 1664, to Anders Lydichsen and Maren Clemensdatter.

1745 over begravelsen i søndre kor(om)gang nr. 4 (fig. 150), nu i søndre
apsiskapels østligste fag.
25) O. 1600, med sekundær indskrift 1680. Gråbrun kalksten, 2 1 4 x 1 5 4 cm,
ret slidt. Af de oprindelige indskrifter er kun bevaret fodfeltets citat fra »Iob
19«, med fordybede versaler: »Ieg ueed at min frelsere lefver« etc. Stenens oprindelige reliefudsmykning har i hovedsagen svaret til nr. 26, rimeligvis fra
samme værksted, ligesom nr. 23 og 29. Ens er opbygningen med evangelisttegn
i hjørnecirkler, skrifttavle og arkade hvilende på kannelerede pilastre. Disse
har dog sandsynligvis haft beslagværksprydbælter, og postamenterne, der er
smykket med henholdsvis timeglas og anker, hviler her direkte på de nedre hjørnecirkler. Som på nr. 26 griber skrifttavlens kartoucheramme ind i opstandelsesfremstillingen, idet den øvre r a m m e — som en art beslagværk — er flettet ind
i gravens forside; på de ydre kartoucheflige hviler kranier. Også fodfeltets ramme er heftet sammen med skrifttavlen. En spinkel perlestav ligesom på nr. 22
og 23 ledsager arkadens indre bue.
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1680 betalte Jens Sørensen Gylling 52 dl. for at lægge en sten på Jens Andersens grav og for hans kones nedsættelse sammesteds 1 0 9 . Ved denne lejlighed er den oprindelige indskrift blevet udslebet og en ny tilføjet, med fordybede versaler, for »uelacht karel« salig Niels Andersøn, borger og skipper i Aarhus, f. i Grende, død 14. jan. 1668, 68 år gl., og hans broder, »velact mand«
salig Iens Andersen, borger og skipper i Aarhus, f. i Grende, død 10. sept. 1675,
63 år gl., med hustru Maren Ollufs datter, f. i H a d t z herred i Raaet, død
16<81> 355 d. <4. dec.), <65> år gl.
1680 over begravelsen i store korsgang nr. 46 (fig. 150), nu op ad nordmuren
i Lindenovs kapel.
26) (Fig. 499). O. 1608, med sekundær indskrift o. 1651. — »Her hviler s.
Lavritz Rasmvsen som døde den 19. feb. a(nn)o 1608 hvos sine sødskin«,
Eli[n]e Rasmvsd[att]er, d. 160?, Gertrvd Rasmvsda[tt]er, d.[1]590, Jens Rasmvs(sen), d. 1586, Anne R[a]smvsdatter, d. 1585 og Christen Rasmvs(sen), d.
[1]583.
Grå, gotlandsk kalksten, 1 6 2 x 1 2 0 cm, den oprindelige indskrift med reliefversaler temmelig nedslidt ligesom stenens detaljer. Skriftfeltet, i n d f a t t e t i kartoucheramme smykket med attisk slyngbånd, er anbragt under en arkade båret af joniske pilastre, der nederst har henholdsvis lilje i relief og glat (udslebet?) retkantfelt. Langs arkadens inderside og langs stenens øvre, profilerede
ramme en spinkel tungebort. Hjørnecirkler med evangelistsymboler stående
med eller på deres skriftbånd, hvorpå navnene med fordybede versaler. På
bueslaget, med samme bogstavtyper, opstandelsesordene »ego svm resvrectio
et v i t a . . .«, og herunder det tilhørende motiv, i relief: den opstandne frelser
med sejrsfanen flankeret af to initialskjolde med reliefversaler for forældrene,
»RC« (for Rasmus Christensen) 3 5 6 og Jesumonogram »[I]HS« (for hustruen).
Rimeligvis fra samme værksted som nr. 25.
I fodfeltet en sekundær indskrift med skråtstillede reliefversaler for Niels
Eskesøn »skolædicippel«, f. i [Hjorts]hoy, død 15. aug. 1651, 14 år gl. »Esa 26,
v. 19«.
Nu som oprindelig i nordre kor(om)gangs vestligste fag, over den tilhørende,
umurede begravelse nr. 15 (fig. 150).
27) (Fig. 512). O. 1609. Figursten over Anna Jensdatter, magister Jens Gjødesens d a t t e r (»Anna Ioannia m. Ioannis Egidii filia«) med indskrift også over
en lille broder. »Efter at jeg havde tilbagegivet min liden sjæl til den evige fader, af hvem jeg havde modtaget den, overgav jeg her roligt dens hylster til
hvilen, i sikkert håb biende på ærkeenglens trompet, thi omend skæbnen berøvede mig det (fædreland), hvori jeg fødtes, vil dog ikke døden berøve mig det
evige fædreland. Jeg hensov roligt i Kristus, min Gud og trolovede, dagen
efter P a t e r n a (dvs. 17. april) i året 1609 i min alders 13. år. Og jeg Walentinus
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Fig. 498—499. Gravsten. 498. Nr. 18, for 1576, over kantor Thomas Riper (p. 769). 499. Nr. 26,
o. 1608, over Laurits Rasmussen (p. 776). - Tombstones. 498. No. 18, before 1576, to Precentor Thomas
Riper. 499. No. 26, ca. 1608, to Laurits Rasmussen.

Egidius, denne afdøde piges lille broder, lagde mit lidet legeme herunder, 40
dage gl. 357 , i Jesu Kristi år 1606«).
Lysgrå kalksten, 2 1 1 x 1 3 2 cm. Den latinske indskrift, der indeholder et
clistichon, står med let skråtstillede, fordybede versaler i det rektangulære fodfelt, der ligesom stenen i øvrigt er stærkt nedslidt. Den unge pige er fremstillet frontalt, stående på et skrågulv, med hovedet let drejet mod højre; armene
er bøjede, i hænderne har hun antagelig holdt en salmebog. H u n bærer siksakmønstret hue, pibekrave og skort, hvis t æ t t e rynker endnu ses foroven. Livet
har svage monsterrester ved ærmegablidserne; glatte ærmer. H u n står under
en vinkelbrudt, profileret, r u n d b u e t arkade, med englehoved i sviklerne, båret
af kannelerede, korintiske søjler, hvis prydbælter har prikmærker efter korsmønster. Stenen har profileret ramme, foroven mod arkaden tillige en tungebort.
Oprindelig over den tilhørende begravelse i store korsgang nr. 31 (jfr. nr.
30) (fig. 150), nu op ad sydvæggen i Lindenovs kapel.
28) (Fig. 500). O. 1610( ?). Oprindelig lagt over Jacob Abel, boghandler, d.
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1610, og hustru, d. 1631 358 (jfr. lysearm ur. 1, p. 608); senere genanvendt to
gange, 1699 og 1755.
Lys gråbrun kalksten, 2 5 5 x 1 3 8 cm; den oprindelige indskrift (formodentlig med reliefversaler) helt udslebet. Stenens oprindelige udsmykning er derimod i hovedsagen i behold, udført efter et forlæg stukket af J. Sadeler efter
et blad af Marcus Geeraerts (d. 1604), der i øvrigt har fundet anvendelse ved
flere andre gravsten, dog udført i andet værksted (jfr. nr. 57, 60—63) 3 5 9 .
Inden for en glat r a m m e har stenen nederst et ovalt skriftfelt i kartoucheramme, hvorover portalformet felt med opstandelsesscene: Kristus, med sejrsfanen i hånden, stående foran graven og trædende på slangen, ved siderne to
siddende engle; på feltets ramme fordybede versaler: »Jeg er opstandelsen oc
lifvet« etc. fra »Joh. 11«. Over opstandelsesfeltet ses Vorherre i skyer mellem
englehoveder og flankerende feltet tilhørende småscener, dels tre krigere, der
skræmmes bort fra graven, dels de tre kvinder, der kom til graven for at salve
Kristi legeme; over og under disse scener ses symmetriske grotesker, der omslutter Kristi marterredskaber, til venstre øverst pung, krukke og bæger, nederst stige og kurv med lanse og stage med eddikesvamp; til højre øverst fad
og kande, nederst tornekrone med stave og plante. I overensstemmelse med
forlægget har stenen ovale hjørnemedailloner, de nedre med korsfæstelses- og
gravlæggelsesscene, mens de religiøse motiver foroven er erstattet af skematiske
portrætter af det afdøde ægtepar (fig. 526—527), her dog stærkt omdannet.
J u n i 1699 blev gravstenen købt af borger og handelsmand i Århus, Jens Søndergaard 2 5 8 , for 22 rdl., hvorefter enken, Maren Andersdatter, lod stenen omhugge 1 0 9 . P o r t r æ t t e r n e moderniseredes, hvilket muliggjordes ved at omhugge
kraverne, så frisure og dragt ændredes på samme måde som på nr. 50. Den
oprindelige udsmykning mellem de nedre ovaler (jfr. nr. 57 og 60) m å t t e vige
pladsen for ægteparrets initialer, indhugget med store skønskriftsbogstaver:
»I.N.S.S.G.« over »M.A.D.« for ,/ens Melsen Søndergaard og hans hustru M a ren Andersdatter. Den tilhørende personaliaindskrift, citeret i begravelsesprotokollen fra 1745, har antagelig stået i skriftfeltet: »Her under hviler ærlig
og velagte nu sal. mand Jens Nielsen Søndergaard, som døde 1699« 360 .
1754 blev gravstenen af en af arvingerne, Jens Andersen Tilst, Borum, solgt
til kirken, der 1755 videresolgte den til nedennævnte borgmester 8 1 . Denne lod
indskriften i ovalfeltet udslibe for at give plads til sin egen indskrift, med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver: »Den i Livet velædle og velviise . . . «
Ulric Christian Müller, fordum borgmester samt by- og »Raastue Schriver« i
Aarhuus, d. 3. aug. 1756, i sin alders 46. år, og to hustruer, Dorothea Kirstine
Kiersgaard, d. 25. april 1754, i sin alders 36. år, og Anne Marie Schönnau,
d.•361.
Jacob Abels sten lå oprindelig over hans umurede begravelse i søndre gang
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Fig. 500 —503. Gravsten nr. 28, o. 1610(?), nr. 62,1625 50, nr. 57, 1647, nr. 61, 1625—50. — Tombstones nos. 28, 62, 57, 61.
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mellem karlestolene, dvs. i søndre sideskib, hvor den overtoges 1699 af Jens
Søndergaard, tilsyneladende sammen med begravelsen, der da karakteriseres
beliggende i tværgangen under orglet nr. 7 »strax ved daaben« 2 5 8 , hvor den
forblev indtil 1755 362 ; nu nær sydmuren i søndre sideskibs vestligste fag.
29) F r a 1600'rnes første tiår, med sekundær indskrift fra omkring 1682.
Blåsort Namur-kalksten, 2 0 0 x 1 4 2 cm. De oprindelige indskrifter med reliefversaler er næsten udslidt i top- og fodfelter, mens der ses enkelte rester i
tvillingarkadens to spalter, fra den ene (mandens?) levnet to tal . . . 3 og . . . 5 ,
fra den anden (hustruens?) navnet »[Si]dtzel« samt antagelig dødsåret [16]43
og »hendis alders 50 [år]«. Tvillingarkaden bæres af tre kannelerede, med beslagværksprydbælter forsynede pilastre; under hver bue et pluskæbet englehoved og i midtsviklen herover to nedslidte bomærkeskjolde. Stenen har hjørnecirkler med evangelisttegn stående på skriftbånd med deres navne, med fordybede versaler, foroven Matthæus og Johannes, nederst Markus og Lukas,
udført efter samme forlæg som nr. 25, 26 og 32. En perlestav skiller hoved- og
fodfelt (jfr. nr. 25).
O. 1682 er topfeltets formentlig religiøse indskrift blevet udslebet og erstatt e t af en indskrift med fordybede versaler for Mogens Mogensøn Skov, d. 1678,
og Giertrud Bartholomeidatter, d. 1682.
O. 1682 over begravelsen i store
gang (o: hovedskibets) nr. 20 (fig. 150), nu i nordre sideskibs næstvestligste fag.
30) (Fig. 504). O. 1613. Figursten over [m(agister) Christen (el. Christian) 3 6 3
Stub, fordum prædica]nter [paa Frederichs]borg, [cantor til d e m e n t i s oc sognepræst til V]or [Frue kirke], som døde [den • aar 1 6 • , og hans tvende(!)
hustruer, Barbra Knoff, d. 13. nov. 1606, og Anne Nielsdatter, d. 25. jan. 1613].
E f t e r citat fra J o h . Åbenb. 14,13 er tilføjet navnet på en tredie hustru, <Maren
Hansd., død 7. febr. 1618) 3 6 4 .
Hvidgrå kalksten, 2 3 9 x 1 6 7 cm; næsten udslidt indskrift, med let skråtstillede reliefversaler, i kartoucheindfattet fodfelt. Præsten, iført ornat og med
baret, står frontalt, med hænderne over bog, flankeret af sine to første hustruer,
stive og ensklædte i »plisserede« kapper og glatte konehuer, begge med bøjede
arme og vendt mod ægtefællen. Personerne står under en tredelt, r u n d b u e t
arkade, hvis indvendige side, ligesom skriftfeltet, ledsages af en perlestavliste.
Arkaden hviler ved siderne på bladsmykkede konsoller støttet af lodret æggestavliste, samt m i d t p å af små englehovedkonsoller. I arkadens ydre svikler
engle holdende sejrskranse og palmegrene, i de indre kranium og timeglas med
stjerne. Muligvis fra samme værksted som nr. 23.
Oprindelig over præstens (d. 1621) umurede begravelse bag koret nr. 9 (fig.
150), nu i søndre koromgangs østligste fag.
31) (Fig. 518). Mellem 1614 og 1620. Jørgen Skeel og hans første hustru Kirsten Lunge (Dyre), død 1609.
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Fig. 504—505. Gravsten. 504. Nr. 30, o. 1613, over hofprædikant Christen Stub, Barbara Knoff og
Anne Nielsdatter (p. 780). 505. Nr. 50, o. 1625, omdannet o. 1723 (p. 794). — Tombstones. 504. No.
30, ca. 1613, to Court Chaplain Christen Stub, Barbara Knoff and Anne Nielsdatter. 505. No. 50, ca.
1625, remodelled ca. 1723.

Gotlandsk kalksten, 167x103,5 cm, med flad reliefudsmykning på siksakhugget baggrund. Stor skrifttavle støttet af kvinder stående under arkade og
baldakin. I det øvre felt tre våbner, Jørgen Skeels flankeret af begge hustruers,
til heraldisk venstre Kirsten Lunges, til højre J y t t e Brocks. I fodfeltet tre
englehoveder. Stenen har en nyere staffering, grå baggrund for gyldne detaljer;
kvinderne har grønne nederdele og letbrunlige bluser, begge dele med gyldne
mønstre, våbnerne heraldiske farver. Selve skrifttavlen er nu blot sortmalet 3 6 5 ,
men har antagelig oprindelig h a f t den indskrift, der gengives i »Epitaphia« fra
o. 1620: »Her vnder denne steen ligger begraffuen Erlig oc Velbiurdig mand
Jørgen Skiel til Hegnet befalingsmand paa Kaløe, som Gud almectigste kaliede paa • den • Anno 1 6 • . Disligeste hans kiere Husfrue, Erlig oc Velbiurdige fru Kirstine Lunghe Offuisdatter aff Odden, som Gud allermectigste
kallede paa Kalløe, den 3. Avgusti An(n)o 1609« 366 .
Ved erhvervelsen af plads til lejersted og epitaf 1609 (jfr. p. 684) har man
antagelig overvejet at lade hugge en gravsten, hvilket imidlertid først synes
Danmarks Kirker, Århus a m t

50

782

ÅRHUS

DOMKIRKE

virkeliggjort efter 1614, da Skeel indgik ægteskab med J y t t e Brock, hvis våben ses udhugget på stenen. Tilsyneladende har der ikke været beregnet nogen
indskrift over den anden hustru. Gravstenen kan muligvis være udført af Claus
stenhugger (jfr. p. 684). Indmuret i vestsiden af 3. pille fra øst (prædikestolspillen) i skibets sydside.
32) (Fig. 507). O. 1615(?). Figursten over [rådmand Niel]s Christensø(n) Friis,
[d. 10. juni 1621, og hustru Karen K n u d s d a t t e r , d. 1615] 367 .
11 vidgrå kalksten, 2 5 2 x 1 5 9 cm; fodfeltets indskrift, med fordybede versaler, næsten nedslidt. Også stenens kraftige relief bærer præg af stærkt slid, der
har f j e r n e t finere detaljer. Ægteparret er opstillet traditionelt, frontalt, men
let vendt mod hinanden; ægtemanden, med fintbøjet overskæg og langt hageskæg, holder en rulle (eller handske) i venstre hånd, hustruen en bog i de foldede hænder foran brystet; kun lidt af hendes skosnuder ses. Den dobbelte,
vinkelbrudte arkade støttes som vanligt midtpå af englehovedkonsol, til siderne derimod af konsolbårne, letfligede skjolde, hvorpå nu kun ses hustruens
indhuggede Jesumonogram. I midtsviklen et kranium og i stenens hjørner
cirkler med evangelistsymboler, begge dele udført efter forlæg, svarende til de
anvendte ved gravsten nr. 26; stenen muligvis fra samme værksted.
Oprindelig over begravelsen i mellemste gang, dvs. midtskibsgangen, nr. 17
(fig. 150), nu i nordre sideskibs vestligste fag.
33) (Fig. 544). O. 1616. Niels Ibsøn, r å d m a n d »her i byen«, f. i Hadstien,
død 3. aug. 1642 i sit 72. år, og hustru Maren Olufsdaater, »fød her af priislig
folck«, Olvf Bvvn og Cidtzel Rasmvsdaatter, død 6. marts 1680, 90 år gl., levede i ægteskab i 36 år, velsignet med 14 børn, 10 sønner og 4 døtre 3 6 8 . »Sielene er i Gvds haand. Legemet hviiler til dommedag. Anno 1680«.
Blåsort Namur-kalksten, 2 2 7 x 1 4 2 cm. Indskriften, med fordybede versaler, indhugget ved hustruens død 1680. Stenen, for hvis placering der allerede
var betalt 1616 369 , har en tredelt reliefudsmykning: i fodfeltet fladoval skriftkartouche med englehoveder og kranier i hjørnerne, i midtfeltet opstandelsen,
Kristus trædende på slangen over graven, der bærer indskriften: »hand er opstanden« etc. »Marc. 16«, på hver side soldater. Fremstillingen flankeres af pilastre med foranstillede figurer af Adam og Eva, der med en gren i den ene
hånd dækker deres blusel, i den anden antagelig holder et æble 3 7 0 . Over frisen
med indskriften: »gack i dit kammer« etc. »Esa. 26. cap.« ses topfeltets kartoucheindfattede bue, hvorpå »dine døde skvlle lefve oc opstaa igien med legemet«; herunder dommedagsscene, flankeret af basunblæsende engle, der med den
ene hånd holder en kæde flettet ind i kartouchen. I hovedsagen efter samme forlæg og fra samme værksted som nr. †40. I kartoucherammen bruskbarokke træk.
Oprindelig i midtskibsgangen 8 7 (jfr. muret begravelse i store gang nr. 12,
fig. 150), nu op ad vestmuren i søndre korsarms 2. fag fra syd.
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Fig. 506—509. Gravsten nr. 47, o. 1625, nr. 32, o. 1615(?), nr. 38, 1600—25, nr. 55, o. 1642. — Tombstones nos. 47, 32, 38, 55.*
50*

784

ÅRHUS

DOMKIRKE

34) O. 1617. Oprindelig over Oluf Sørensen Bonde, rådmand i Århus, d. 9.
nov. 1617, med sekundær indskrift fra 1791 371 .
Grålig kalksten, 1 8 7 x 1 1 4 cm. Af den oprindelige indskrift, med fordybede
versaler, er i skrifttavlens topfelt levnet et citat fra »Esaie, 26. cap. v. 20«:
»Gack bort i det kammer, mit folck oc luck døren til efter dig« etc. (jfr. ur. 33),
samt på selve tavlen nogle få spor efter personalia. Den rektangulære tavle er
i n d r a m m e t af smal bort med spinkel, omløbende bladranke. Herindenfor er
hjørnecirkler med indvendig tungebort og stående evangelisttegn, der foran sig
holder skriftbånd, hvorpå ses rester af deres (senere tilføjede) navne, med fordybet kursiv, øverst Matthæus og Markus, nederst Lukas og Johannes.
1791 blev stenen erhvervet sammen med den tilhørende begravelse af domkirkens værge, Jens Antonisen 4 5 , der efter udslibning af tavlens oprindelige
indskrift og eventuelle udsmykning 3 7 2 samme år tilføjede sin egen, mere ubehjælpsomt huggede, med kursiv og store skønskriftsbogstaver: Jens Antonisen,
borger og købmand i Aarhuus, »som blev livets lærling« 24. sept. 1724 og »dimitteret til Evigheden« 1 7 • , og hustru, Maria Christina Sonberg, f. 1716, »oppebiede und Sætning fra Døden Som and kom 17<95, 11. oct.)«. Indskriften
afsluttes med det alderstegne ægtepars 3 7 3 manende ord til læseren om livets
længde og betydning. (Vedr. kirkeværgens donationer, se altertavle (p. 500),
messehagel nr. 7 3 7 4 (p. 522), †skriftestol (p. 538) og †prædikestolsomhæng
(p. 564)).
Oprindelig over begravelsen i midtskibsgangen nr. 9 (fig. 150), nu op ad østvæggen i Lindenovs kapel.
35) O. 1619. Oprindelig over Bonde Jensen, Niels Villadsen og deres fælles
hustru, med sekundær indskrift 1758.
Den oprindelige indskrift over Bonde Jensen (»Budæus Ioannis«), magister,
tidligere rektor ved den fædrene skole i Randers, kantor og præst ved nærværende kirke, d. 22. nov. 1576. — Niels Villadsen, magister, sognepræst og kannik ved domkirken, d. 26. dec. 1624, samt deres hustru Anne Jensdatter, med
hvem de fik to sønner og ti døtre, d. 31. maj 1619 375 .
Blåsort Namur-kalksten, ca. 2 3 0 x 1 3 0 cm, i fire brudstykker. Spor af den
oprindelige indskrift, over B. J. på latin, resten på dansk, med reliefversaler
i skriftfeltet. Stenens oprindelige reliefudsmykning er delt i fem horisontale
bælter. Øverst en fremstilling af dommedag, Kristus på regnbuen mellem Maria og Johannes og omgivet af skybræmme, i hjørnerne basunblæsende engle
i skyer ligesom på nr. 23. Herunder portrætter af de to præster og deres hustru, henholdsvis under r u n d b u e t og fladbuet arkade, mændene med kalot og
kraftigt fuldskæg, den enes tvedelt. Stenens midterste parti er nu ganske glat,
men har antagelig r u m m e t en del af indskriften. På et bånd herunder ses 12
små ens barnehoveder, hvoraf de to yderste (sønnerne) på venstre side, med
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henholdsvis pibekrave og nedfaldende tøjkrave, ser ind mod højre, de øvrige
ti (døtrene) mod venstre. Pigernes hoveder forstørres gradvis i t a k t med antallet; de to mindste har ingen krave, de otte andre pibekraver. Et stort, ovalt
skriftfelt i kartoucheramme med hjørnevolutter optager pladsen herunder;
i de nedre hjørner kranier. — Muligvis fra samme værksted som nr. 33.
1758 har tavlen fået en sekundær indskrift med fordybet kursiv og store
skønskriftsbogstaver over kgl. maj.s »Contralleur« Valentin Feth og »Huusdrue« Birthe Feth »1758«376.
Oprindelig over Bonde Jensens begravelse i store korsgang nr. 33 (fig. 150),
»strax midt udenfor korsdøren« (jfr. plan fig. 394), nu i gulvet i midterste gravkælder under højkorets nordside.
36) (Fig. 513). O. 1619( ?), genanvendt 1694.
Lysgrå, gotlandsk kalksten, 182x101—98 cm. Bred, kassetteværksprydet
ramme b r u d t af hjørnecirkler med de siddende og skrivende evangelister og
deres tegn, begge dele efter samme forlæg som stenene fra o. 1630 i Stubbekøbing, Nr. Kirkeby og Tingsted kirker (DK Maribo I, 283 og II, 1280 og 1324) 377 .
Til den oprindelige udsmykning hører formentlig også det store englehoved
foroven i skriftfeltet 3 7 8 , der i sin oprindelige udformning har været i plan med
rammen. 1694 har stenen fået en ny, velhugget indskrift med reliefversaler på
mejselhugget (vinklet) bund, over Niels Ibsøn, borger i Aarhus, d. 1619, og
hans salige fætter, magister Lauridtz Lauridtzøn, »førige rechtor i Aarhus dom
skolie og asessor capituli«, d. 6. juli 1692 i sit 54. år. »Gud gifve den(n)em og
mig(!) en ærefuld opstandelse, for Christi Jesu skyld«. Under indskriften skjold
med de to afdødes initialer »N. I.S.« og »M:L.L.S.« samt »1694«. Stenen har
måske oprindelig været lagt over Niels Ibsen o. 1619, og en del af dennes indskrift er muligvis overført til den nyhuggede 1694, der synes udformet af en
tredie person (jfr. den specielle bønformular).
I begyndelsen af 1700-årene 105 over begravelsen i nordre korgang nr. 1 (fig.
150), nu samme sted, men op ad korskrankemuren.
37) (Fig. 510). 1620. Matthias Jacobsen Riber (»Matthias Jacobæus Ripensis«) 379 , »kgl. livlæge, prælat i Århus kapitel. I Tyskland, Italien, Sicilien, Frankrig og England uddannet i berømmelige videnskaber og sprog; ihukommende
dødeligheden lod han i levende live i året 1620 gøre dette mindesmærke over
sig selv som den, der skal dø, og over sine slægtninge til ihukommelse af kærlighed og hæder«. H a n levede <66> år, <9>mdr. og <8> dg., død 16<36, 15. m a j ) .
Tillige hans hustru Ingeborg Hansdatter, d. 1614, 30 år, 2 mdr. og 9 dg. gl.,
død »under sin ottende, ak så ulykkelige fødsel, da hendes ægtemand var fraværende og ydede kongelig Majestæt lægehjælp, i sin bitre sorg, under samdrægtige tårer fra småbørn og venner, på selve S. Hans dag«.
Blåsort Namur-kalksten, 242 x 153 cm. Latinsk indskrift med fordybede ver-
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saler på den øvre del af skrift tavlen, der øverst er smykket med blomster- og
frugtfestons, i de nedre hjørner med kartouchebeslag. Skrifttavlens kraftige,
profilerede ramme har ligesom stenens r a m m e attisk slyngbånd ledsaget af tungebort ind mod den reliefsmykkede bort. Denne er dels prydet med korslagte
knogler mellem spinkle blomstermontanter, dels med laurbærkransede kranier,
fra hvis øjenhuler vokser blade, blomster og aks. — Muligvis fra samme værksted som nr. 48.
Den fintforarbejdede sten, hvis udsmykning er udført i meget højt relief,
ligger i to brudstykker nær den oprindelige plads ved korskranken, over begravelsen i søndre kor(om)gang nr. 7 (fig. 150) 380 .
38) (Fig. 508). 1600'rnes 1. fjerdedel. Figursten over Nie[ls Christensøn Spentrup], kaldet [fra Randers skole 1605, kannik og sognepræst til S. Cle]ments
[kirke i 31 år, d. i sit 6[0. år d. 24.] okt. [1]6[3]6. |Desligeste hans første hustru
Dorethe Pede]rsdaater, [som levede med ham et år ringer nogle dage, d. i sin j
alders [18. år d. 8. febr.] 3 8 1 .
Lysgrå kalksten, 238 x 140 cm, med let skråtstillede, næsten nedslidte reliefversaler i to spalter i stenens fodfelt. Også stenens finthuggede detaljer er
stærkt afslidt. Under en tvillingarkade båret af kannelerede, korintiske pilastre, med englehoved som hængekonsol midtpå, står præsten med sin første
hustru (jfr. mindetavle nr. 1, p. 594); han er iført ornat og med bog som nr.
47, men med baret som på Linå-stenen fra o. 1611 382 , hun er i tilsvarende konedragt, holdende salmebog foran brystet. I stenens hjørnecirkler er foroven
englehoved, forneden kranium; i arkadens ydre svikler et trefliget blad.
Oprindelig i søndre kor(om)gang nr. 9 (fig. 150), nu op ad koromgangens
sydmur mellem 3. og 4. fag fra øst.
39) 1600'rnes 1. fjerdedel. Figursten over ukendt borger og hans hustru. Lysgrå kalksten, 2 1 2 x 1 4 4 cm, meget nedslidt og versalindskriften i fodfeltet helt
forsvundet. Æ g t e p a r r e t svarer i opstilling og klædedragt ganske til nr. 32, blot
har manden tvedelt hageskæg. Den dobbelte arkade er muligvis ledsaget af tungebort og støttes i siderne af volutkonsoller. Midterkonsollen er formet som et
stort englehoved af samme karakter som de pluskæbede englehoveder, der pryder stenens hjørnecirkler, og som svarer til dem på nr. 38 og til den under nr.
38 nævnte Linå-sten fra o. 1611 fra samme værksted. I arkadens indre svikkel
spor efter to bomærkeskjolde under skriftbånd. Nu i nordre koromgangs nordøstre
hjørne.
40) 1600'rnes 1. fjerdedel. Figursten over Clemit lensen, borger og r å d m a n d
i [Aa]r[h]vs, d. <1? ? 1626>, med to hustruer, Mare[n] Christensdaater, f. i
H[a]derslef, som levede sammen »paa fiortinde aar« og fik seks sønner og en
d a t t e r ; d. 28. okt. 159[7], og Anne Olofsd[aa]ter, d. 1? febr. 1650. »Gvd gifve
denom det evige lif«.
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Fig. 510—511. Gravsten. 510. Nr. 37, 1620, over kgl. livlæge Matthias Jacobsen Riber og Ingeborg
H a n s d a t t e r (p. 785). 511. Nr. 56, o. 1646, over Elisabeth Menelaidatter (p. 798). — Tombstones. 510.
No. 37, 1620, to Royal
physician-in-ordinary
Matthias Jacobsen Riber and Ingeborg Hansdatter. 511.
No. 56, ca. 1646, to Elisabeth Menelaidatter.

Grå kalksten, 2 0 4 x 1 5 2 cm; indskrift med fordybede versaler i stenens fodfelt, i perlestavsramme. Stenen, der er temmelig slidt, er muligvis erhvervet
af Clemen Jensen Smagbier 3 8 3 efter indgåelsen af andet ægteskab, og mandens dødsdata, der står svagt i forhold til den øvrige indskrift, er da tilføjet
senere, ligesom hans anden hustrus data. De tre personer står frontalt, på et
skrågulv, alle med foldede hænder foran brystet, ægtemanden med spidst skæg
og pibekrave over kappens opstående, runde krave, hustruerne i fintfoldede
kapper, med konehue og pibekrave. De står under en tredelt, r u n d b u e t arkade
støttet af volutter, hvoraf de midterste (med beslagværksnedhæng) er smykket med englehoveder. I arkadens ydre svikler fligede renæssanceskjolde, over
midtkonsollerne stående dydefigurer, den ene Troen, med kors; to tilsvarende
dydefigurer er indfældet i r e t k a n t r a m m e r i skriftfeltets nedre hjørner.
Oprindelig over begravelsen i den store (midt)gang nr. 7 (fig. 150), nu i nordre koromgangs nordøstre hjørne.
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Fig. 512—513. Gravsten. 512. Nr. 27, o. 1609, over Anna J e n s d a t t e r (p. 776). 513. Nr. 36, o. 1619(?),
genanvendt 1694 (p. 785). — Tombstones. 512. No. 27, ca. 1609, to Anna Jensdatter. 513. No. 36,
ca. 1619(7 ), used once more 1694.

41) (Fig. 514). 1600'rnes 1. fjerdedel. Figursten over ukendt, formodentlig
ung, ugift kvinde. Grå kalksten, 9 8 x 5 5 cm, hvis indskrift, på stenens nedre
halvdel, ganske er afslidt. På den øvre halvdel ses et brystbillede af den unge
pige holdende salmebog og i øvrigt iført en dragt som nr. 27. Hovedet er drejet
mod højre, alle ansigtsdetaljer, bortset fra det ene øre, forsvundne. H u n står
under en trekløverformet bue, i hvis svikler anes rester af englehoveder. Under
hendes venstre bryst ses en fordybning 3 8 4 »saa stort som en Kugle udskudt af
et Riffel-Gevæhr kan gjøre«, der har givet anledning til fremkomsten af et sagn,
refereret af Hertel 3 8 5 . Ifølge dette skulle en jomfru have sveget sin forhen elskede
kæreste, hvorover han blev så forbitret, at han skod hende ihjel uden for den
søndre kirkedør, lige som hun skulle træde ind i kirken, med salmebog i hånden, en søndag morgen til fropræken.
1810 lå stenen i korsarmen »uden for den yderste Kirkepille til Sønder, opad
mod Choret«, nu i søndre apsiskapels østligste fag.
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Fig. 514 515. Gravsten. 514. Nr. 41, 1600—25, over ukendt kvinde (p. 788). 515. Nr. 43, 1600—25,
over ukendt (p. 790). — Tombstones. 514. No. 41, 1600—25, to unknown woman. 515. No. 43, 1600—25,
to unknown person.

42) 1600'rnes første fjerdedel. Figursten over ukendt, ung kvinde, med sekundær indskrift o. 1748. Gråbrun kalksten, 1 7 0 x 1 1 7 cm, meget slidt. Under
en vinkelbrudt, r u n d b u e t arkade støttet af volutkonsoller og med indvendig
tungebort, ses hoftestykket af en frontalvendt kvinde med hænderne samlet
i bedestilling foran brystet. Hovedet er drejet lidt mod venstre, alle ansigtstræk forsvundne, mens pibekraven og ærmelidserne som på nr. 41 endnu er synlige. Det nederste parti af kvinden dækkes af en rektangulær skrifttavle i kartoucheramme, der forneden omfatter et fliget skjold. Tavlens nedre hjørner afskæres af evangelistcirkler, og tilsvarende findes i de øvre hjørner, efter de
vanlige forlæg. I arkadens indre svikler flade relieffer af siddende engle holdende
sejrskransen ligesom på nr. 30; i arkadens nedre vinkelfelt ses englehoved.
O. 1748 er den oprindelige indskrift blevet erstattet af en ny med fordybede,
store skønskriftsbogstaver over lærer »C. H. Blichfeld, død 1726«, og jomfru
»M. H. D. Blichfeld, død 1748«81.
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O. 1748 over begravelsen i store korsgang nr. 15 (fig. 150), nu i Lindenovs
kapel, op ad syd væggen.
43) (Fig. 515). 1600'rnes 1. fjerdedel. Indskriften helt udslidt. Lysgrå, gotlandsk kalksten, 106x61,5—64 cm. Inden for en smal, profileret r a m m e har
stenen hjørnecirkler med næsten udslidte evangelisttegn over halve navnekartoucher (jfr. gravsten nr. 1 i Glostrup, DK K b h . A m t I, 476), hvoraf dog kun
Matthæus-englen i øvre heraldisk højre hjørne kan skelnes. En rektangulær
skrifttavle omtrent i stenens fulde bredde er anbragt foran midtpartiet af en
stående, kvindelig engel, med kam (eller muslingeskal) i det lokkede hår og i
hænderne holdende kranium og rund genstand på skaft 3 8 6 ; et timeglas står
yderst på skrifttavlen. En usædvanlig fremstilling af dødsenglen, der adskiller
sig fra de vanlige skjold- eller tavleholdende engle ved at være i hel figur (jfr.
anonym gravsten i Århus Vor Frue, hvor bevinget skelet holder tavle).
Nu i søndre koromgang, ved korskrankemuren mellem 1. og 2. fritstående
pille fra øst.
44) 1600'rnes første fjerdedel, med sekundær indskrift fra omkring 1752.
Grå kalksten, 8 9 x 5 3 cm, den oprindelige indskrift udslebet. Rektangulær
skrifttavle i kraftig kartoucheramme med trambulérstikhugget bund og under
tavlen kranium over korslagte knogler; muligvis fra samme værksted som
mindetavle nr. 1 (p. 594). Sekundær indskrift med kursiv og store skønskriftsbogstaver for Andreas Søbøtker, kgl. maj.s k a p t a j n ved søetaten og chef ved
»Enroulleringen« i Jylland, død i Aarhuus 15. aug. 1752.
O. 1752 over Søbøtkers begravelse i søndre kor(om)gang nr. 10 (fig. 150), nu
samme sted, men ved korskrankemuren.
45) O. 1622(?). Grå kalksten, 1 2 4 x 7 0 cm, nu i tre brudstykker, udgør den
ene halvdel af en stor sten, der langs de (bevarede) tre sider har et forsænket,
omløbende bånd med reliefversaler på prikket baggrund, en del af et bibelcitat
» . . . al der efter omgifvis/ med denne min hvd, oc ieg skal see gvd i/ mit kiød
de(n) sam(m)e skal ieg . . . « . Brudstykkets anden langside kantes dels af et glat
bånd, der har midtdelt den oprindelige sten, dels af en smal stribe af et forsænket felt, der bærer en sekundær, næsten udslidt versalindskrift »16?? [i]
hi[n]dis alde[rs], ? [aa]r oc . . . « . Stenens forsænkede hovedfelt, vandret midtdelt
ved et bånd i lavt relief, optages helt af en indskrift, med let skråtstillede reliefversaler, over H a n s Albretsøn Wood, fordum borger i Aarhvs, død 16<50),
(86) år gl.; »barnfød i Skotland«. På stenens nedre halvdel indskrift over hustruen, Maren Iens daater, dod 1622, 57 år gl. — Forneden på rammelisten
tilføjet med reliefversaler (Albret Hansøn W o o d ) .
1745 lå stenen over en umuret begravelse bag koret, nr. 6 (fig. 150), nu stående op ad sydmuren i nordre apsiskapels østligste fag.
46) (Fig. 517). Mellem 1618 og 1627 387 . Figursten over Iens Nielsen Mørki,
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Fig. 516- 517. Gravsten. 516. Nr. 52, o. 1635, over k a p t a j n Lavrits Andersen Holst (p. 796). 517.
Nr. 46, 1618—27, over Jens Nielsen Morke og hustruer (p. 790). - Tombstones. 516. No. 52, ca. 1635,
to Captain Lavrits Andersen Holst. 517. No. 46, 1618—27, to Jens Nielsen Morke and his wives.

borger i Aarhvs, d. <1. juli) 16<27> i sin alders <51.> år, med to hustruer, Marren Iensdaater (seks sønner og en datter), d. i sit 37. år 25. juni 1618, og Mergrete Klavsdaater, d. i sin alders • år, d. • (jfr. gravsten nr. 72 og epitaf
nr. 20 over sidstnævnte og hendes anden mand, Søren Sørensen Ugelbølle).
Brunlig kalksten, 2 3 0 x 137 cm; indskrift med reliefversaler, personalia i
fodfeltet, bibelcitater på stenens r a m m e : »Jeg ved [at min frelser] lefver« etc.
fra »Iob XIX«, og »Iesvs er wor frelsere« på fodfeltets øvre rammeliste. Under
tre arkader ledsaget af tungebort og støttet af små volut- og englehovedkonsoller står de tre afdøde, frontalt, på et flisemønstret skrågulv. Æ g t e m a n d e n
med foldede hænder foran brystet, de ensklædte hustruer med konehuer og
sammenlagte hænder. I arkadens indre svikler er rosetter, under buerne skjolde,
med bomærke (sammenskrevet I M) for mandens vedkommende, Jesumonogram for kvindernes, og under de tre mærker afdødes initialer: »INM« flankeret
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af »[M]I[D]« og »MKD«. Et brud tværs over ansigterne har læderet den noget
skematiske, men dygtigt huggede sten, fra samme værksted som nr. 49 og 53.
Oprindelig over tilhørende begravelse i nordre kor(om)gang nr. 16 (fig. 150),
nu i søndre korsarm, op ad østvæggen, syd for indgangen til apsiskapellet.
47) (Fig. 506). O. 1625. Figursten over »mester« Christen Nielsøn Foss, f. i
Ba[yl]vm i Sallingholm, fordum skolemester i Wiborg 9 år og læsemester 8 år,
kannik i Aarhvs [25] år og præst til Eggo (o: Egå) sogn [32] år, d. 16[25, den
12. m]arts i sit 7[2.] år efter at have levet i ægteskab med sine tvende hustruer,
»føst« 1 år med Maren Pedersdaater, f. i Wiborg, avlet med hende en søn, »oc
ligger hvn begrevit i Wiborg«. Dernæst [3] 1 år med Elisabeth Lavritzdaater, f.
i Witæberg (o: Wittenberg), d. 16<47> i sit <78.) år 3 8 8 .
Blåsort Namur-kalksten, 2 4 8 x 1 4 2 cm; indskrift med let skråtstillede, fordybede versaler i fodfeltet. Inden for en profileret ramme har stenen hjørnecirkler med de siddende og skrivende evangelister med deres tegn. I hovedfeltet, i kraftigt relief, præsten og hans anden hustru, i dragter som på nr. 30,
men afvigende med hensyn til håndstillingen, han med salmebog i den ene,
bøjede hånd, hun med sammenlagte hænder, der lige ses under kappen, i øvrigt med velgennemførte detaljer såsom præstens brokademønstrede bræmme
og skosløjfer. Personerne står på et kvadreret skrågulv under en tvillingarkade,
der midtpå støttes af konsol med englehoved, til siderne af volutkonsoller. Arkaden ledsages på den indvendige side, ligesom hjørnecirklerne, af tungebort,
udvendigt af en indskrift, hvis fordybede versaler næsten er forsvundne. E n kelte latinske ord ses under ægteparrets fødder, mens en omløbende, dansk
indskrift på stenens ramme kan tydes som et citat efter Johs. 1. brev, 3 kap.
v. 1—3.
Oprindelig over tilhørende, muret begravelse i store korsgang nr. 26 (fig.
150), nu op ad vestvæggen i søndre korsarms næstsydligste fag.
48) (Fig. 519). O. 1625. »Vnder denne steen hviler sig . . . « Hans Andersen
Grønbek, borger i Aarhvs, d. <9. jan.> år <1662>, <81> år gl., med to hustruer,
Karen Pedersdaater Saxe, d. 12. juni 16[1]6 389 , 33 år gl., og Kiersten Lavritzdaater, d. •. Indskriften slutter med takkevers og citat fra Esaias 38. kap.
v. 17: »O Here dv giorde vell imod m[ig], dv hafver hiertligen anamed min
s[iel] til dig . . . « etc.
Sortgrå Namur-kalksten, 2 0 2 x 1 3 7 cm, med let skråtstillede reliefversaler
på den store skrifttavle, der støttes af stående, kvindelige engle (jfr. nr. 31).
Herover opstandelsesrelief: i en indridset strålemandorla og reliefskybræmme
ses Kristus med sejrsfanen, stående på graven, flankeret af soldater med sværd
og skjold. Foroven afsluttes feltet af en vinkelbrudt rundbue, støttet af volutkonsoller. Alle stenens hovedrammer prydes af det på domkirkens sten så ofte
anvendte attiske slyngbånd (jfr. nr. 52 og 55), og i hjørnecirklerne ses siddende
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Fig. 518—521. Gravsten nr. 31, 1614

68

20, nr. 48, o. 1625, nr. 64, 1625—50, nr. 59, o. 1650. — Tombstones nos. 31, 48, 64, 59.
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evangelister med deres tegn, efter de lige så yndede forlæg, her med de tilhørende navne stående med reliefversaler på cirklerne, øverst »S. Mathevs« og
»S. Marcvs«, nederst »S. Lvcas« og [S. Johannes]. En enkelt tungebort pryder
cirklerne indvendig ligesom på nr. 36 og 52, en dobbelt derimod skrifttavlen.
I de øvre svikler fligede blade. I fodfeltet ses forkrænkelighedssymboler, to
laurbærkranssmykkede kranier (svarende til nr. 37), der flankerer tre skjolde,
i midten ægtemandens, med sammenskrevet »HAG« under hans tilsvarende
initialer, til siderne hustruernes Jesumonogrammer over deres initialer »KPD«
og »KLD«. Muligvis fra samme værksted som nr. 37 og hørende til en gruppe
udført efter samme forlæg (jfr. nr. 58, 59, 64) 3 9 0 .
Oprindelig bag koret i omgangen nr. 1 (fig. 150), nu samme sted, rejst op
mod korskrankemurens sydøstside.
49) O. 1625. Figursten over anonym borgerlig med to hustruer. Brunlig kalksten, 1 8 2 x 1 4 0 cm, meget nedslidt og indskriften helt forsvundet. Stenen, der
stort set svarer til nr. 46 og antagelig er fra samme værksted, har forholdsvis
bred, glat profilramme. Ingen udsmykning er skelnelig i arkadens svikler. De
tre personer står i samme stilling og i samme dragt som på ovennævnte sten, blot
falder mandens kappe mere lukket fortil. Nu i Lindenovs kapel, op ad nordmuren.
50) (Fig. 505). O. 1625. Figursten med sekundær indskrift fra omkring 1723.
Grå kalksten, 2 2 2 x 1 4 0 cm, meget nedslidt og den oprindelige indskrift i
fodfeltet helt afslebet. Stenen har været udført til en mand af borgerstanden
og hans to hustruer og har i udførelse stort set svaret til nr. 40 og 46. Også
her har arkadebuerne, støttet af volutkonsoller og englehoveder, været ledsaget
af tungebort, hvorimod de ydre arkadesvikler har bladmotiv.
Antagelig o. 1723 er foretaget visse ændringer på figurerne, og den primære
indskrift med ramme er afslebet for at give plads til den sekundære indskrift,
med fordybede, let skråtstillede versaler, over M[ickel] lensøn Tunboe, borger
og handelsmand i Aarhuus, d. 172[3] 81 i sit |7]4. år, med to hustruer, Maren
Sørensdatter, d. 1681 i sit 42. år, og Giertrud Mickelsdatter, d. 1718 i sit 71.
år. Han levede med den første i [3 el. 5] år (en søn og en datter), med den anden i 39 år (en søn og en datter). Desuden »hviler her« sønnen Mickel Mickelsø[n], d. 1705 i sit 20. år, og »deris svoger« Niels Jensøn Hagested, borger og
handelsmand i Aarhuus, d. 17[1]2 109 i sit ? år, og hustru Maren Mick[el]sd[atte]r Tu[n]boe, d. 1747 i sit ? år. Personerne er o. 1723 ændret i mere
tidssvarende retning, pibekraverne bort hugget og omdannet til sjaler for kvindernes vedkommende, halsbind og langt, lokket hår for mandens; konehuerne
er behugget som hår, ligesom der antagelig er foretaget ændringer ved armene.
Til mandens sko er tilføjet en støvlehæl.
Oprindelig over tilhørende begravelse i nordre sideskib, nr. 4 (fig. 150), nu
sammesteds i 2. fag fra vest.
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Fig. 522—523. Gravsten. 522. Nr. 15, o. 1563, over Jens Juel og Anne Skramsdatter (p. 767). 523.
Nr. 51, o. 1626, over Manderup Parsberg og Ingeborg Juel Hartvigsdatter (p. 795). — Tombstones.
522. No. 15, ca. 1563, to Jens Juel and Anne Skramsdatter. 523. No. 51, ca. 1626, to Manderup Parsberg and Ingeborg Juel Hartvigsdatter.

51) (Fig. 523). O. 1626. Figursten over Manderup Parsberg til Hagesholm,
Danmarks riges råd og kgl. maj.s befalingsmand på Aalburghuus, fordum kong
Christian IV.s hofmester, f. 1 5 • , død 1626, d. •, 85 år gl., og hustru, fru
Ingeburg Iuel Hartvigsdatter til Kolderup, f. 1[5•], død 1 6 • , d. •, • år gl.
Blåsort Namur-kalksten, 257 x 144 cm, med reliefversaler i fodfeltet. Stenen,
der kun afbilder og omtaler rigsråden og hans første hustru, er måske bestilt
kort før Ingeborg Juels død 1615 og før indgåelsen 1616 af hans andet ægteskab med Anne Brahe 3 9 1 . Både barokke stiltræk i ornamentikken og »moderne«
detaljer i ridderens rustning synes imidlertid at tyde på, at stenen først er
blevet hugget efter rigsrådens død 1625, hvilket bekræftes af de forkerte dødsdata (1626, 85 år gl. i stedet for 1625, 79 år gl.), der synes hugget i eet med den
øvrige indskrift. Fremstillingen er udført i lighed med ældre renæssance-adelsgravsten, eksempelvis K n u d Gyldenstjernes (nr. 14), hvor kvindefiguren står
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med et karakteristisk svaj, der fremhæver dragtfolderne ved det ene bøjede
ben — en stilling som genfindes hos Ingeborg Juel. Ligesom på ovennævnte
sten står ægteparret under en dobbeltarkade med krucifiksfigur i midtsviklen
og flankeret af anevåbner, der tillige fortsætter i et vandret bånd foroven, ialt
2 x 1 6 våbner. De barokke træk viser sig ved søjlepostamenternes og skriftkartouchens masker og i midtkonsollens englehoved. Mere traditionelt udformede er de ydre sviklers relieffer af korsfæstelsens sidefigurer, Maria og J o h a n nes, begge med glorie (jfr. nr. 30 og 40). Tilsvarende traditionel er ægteparrets
opstilling 392 , hvorimod rigsrådens (akavede) håndstilling, dragt 3 9 3 , hår og
skæg har fulgt tidens mode 3 9 4 . Om halsen bærer Parsberg en enkelt kæde med
smykke(?), hustruen derimod flere rækker kæder med smykker og kors; under
hænderne holder hun en salmebog. En k a n t t u n g e t hue omtrent som borgerkonernes slutter t æ t om hovedet.
Stenen, der oprindelig lå på den fremtrædende plads midt i kordøren over
den tilhørende begravelse nr. 12 (fig. 150), blev 1653/54 flyttet hen bag koret
af otte karle. Begravelsen var da blevet solgt til fru Elisabeth Skade, Hartvig
Sas til Tanderups hustru (jfr. kisteplade), og det var blevet hende tilsagt at
gøre stedet ryddeligt 1 0 9 . Søren Abildgaard 1770 og Hertel 1810 omtaler dog
atter stenen på oprindelig plads 3 9 5 . Nu i søndre korsarm, op ad vestmuren i 3.
fag fra syd.
52) (Fig. 516). O. 1635. Figursten over kgl. maj.s »welbestalter captein ofver
Silkeborig oc Kallølehine« Lavritz Andersøn Holst 3 9 6 , d. i Aarhvs 12. m a r t s
1635, »oc liger hans legeme vnder denne steen begrafvit«.
Grå, gotlandsk kalksten, 194x108—103 cm, med let skråtstillede reliefversaler. K a p t a j n e n har flot moustache, hageskæg og hårpisk ved venstre skulder,
et modepåhit muligvis overtaget efter Christian IV, der dog 1617 skar sine ene
fletning af. Afdøde står, med den ene behandskede hånd om sværdfæstet, den
anden i siden, på det kvadrerede gulv, der skærer sig ned i skriftfeltet, og under
en arkade båret af pilastre, hvis postamenter hviler på små kugler, der ligesom på gravsten nr. 20 danner overgang til skriftfeltet. Under k a p t a j n e n s højre
arm hans skjold med m æ r k e t : en hævet arm holdende sværd. Stenen har hjørnecirkler med de siddende evangelister og deres symboler, udført efter samme
forlæg som nr. 47 og en del andre gravsten i domkirken, ligeledes karakteriseret
ved attisk slyngbånd og tungeborter.
Oprindelig over begravelsen i nordre kor(om)gang nr. 10 (fig. 150), nu op
ad korsskæringspillens nordside sammesteds.
53) (Fig. 536). O. 1638. Figursten over »velforstandig mand« Iens Madtzen,
f. i Derit på Mols, borger i Aarhvs, d. <18. jan.> 16<50>, <76> år gl., og hustru,
Else Mickelsdaater, f. i Halling i Hadtzherrit, d. 24. dec. 1638, 64 år gl. Herefter
opstandelsesønsker og citat fra »Ioh. 17: dit er dit evige lif« etc.
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Brunlig kalksten, 1 9 8 x 1 2 2 cm, med indskrift og reliefudsmykning i hovedsagen svarende til nr. 46 fra samme værksted. R a m m e n er dog glat, og i tvillingarkadens ydre svikler ses englehoveder, og over den store midtkonsols
englehoved er i sviklen hugget timeglas under t æ t sammenstillede skjolde med
ægteparrets (bo)mærker, sammenskrevet »I M«, og Jesumonogram over deres
initialer »IMS« og »EMD«. Personerne, der begge står med sammenlagte hænder, er iført dragter af mere moderne tilsnit end ovennævnte stens, hustruen
tillige fornemmere i brokademonstret trøje.
Oprindelig over den tilhørende begravelse bag koret nr. 7 (fig. 150), men o.
1709 flyttet til nr. 8 (jfr. p. 5/9) og nu opstillet i koromgangen, op ad korskrankemurens nordøstre del.
54) O. 1641. Peder Pedersen Saxe Århus (»Petrvs Petri Saxe Arhvsivs«), doktor i filosofi og medicin, kannik ved Århus kapitel. »Som praktiserende læge
højt f o r t j e n t af sine medborgere. Død 56 år gl., 6. april. År 1641 nedlægges han
i denne gravurne i håbet om salig opstandelse sammen med sine to hustruer,
af hvilke den første, Sophrosyne, en udenlandsk jomfru, stammende fra Helmstedt i Sachsen, datter af den værdige mand, hr. Laurits Schewselius, doktor
i den hellige teologi, professor ved det Juliske Academi, generalsuperintendent
over kirkerne i staden og dens omegn — efter gennem fem års ægteskab kysk
og ærbart at have gjort sin skyldighed mod sin ægtemand, gjorde hun den
fromt og sagtmodigt mod naturen d. 26. marts år 1622 i Århus. Den anden
en indfødt jomfru, Ursula, datter af Anders, en meget agtværdig borger blandt
Vejlenserne, i otte år en såre trofast fælle i det ægteskabelige liv, [død] i Århus
•,
Grågrøn kalksten, 2 0 3 x 1 3 9 , revnet midtover. Latinsk indskrift med fordybede versaler i rektangulært skriftfelt, der forneden prydes af tre hjelmede
kartoucheskjolde i relief, det midterste med træ (eller plante) og reliefversalerne »PSD«, flankeret af et t o m t skjold 3 9 8 og et med korslam. Over tavlen en
skriftbåndskartouche med reliefversaler: »Staar op i døde«, der henviser til de
to flade relieffer af basunblæsende domsengle, der står i udsparede felter i stenens øvre hjørner. Under tavlen ses tre kranier over korslagte knogler. Rammebort med spinkel blad- og vinranke, der midt på hver langside dækkes af korslagte knogler og i de nedre hjørner afbrydes af cirkelfelter med de siddende
evangelister Matthæus og Johannes.
Oprindelig over begravelsen i søndre kor(om)gang nr. 16 (fig. 150), under familiens epitaf, nr. 6 (p. 678), nu nærved, i omgangens sydøstre hjørne.
55) (Fig. 509). O. 1642. Figursten over magister Påske Jensen Høve (»Paschatis(!) Ioannis Hovius«), denne kirkes førstepræst, kannik og provst, d. 13.
juni 1642, 54 år og 3 måneder gl., og hustru Mette Christensdatter (»Metta
Christiani f:«), d. •.
D a n m a r k s Kirker, Århus a m t
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Fig. 524—525. Detaljer af gravsten nr. 56, o. 1646 (jfr. fig. 511) (p. 799). - - Details of tombstone no.
56, ca. 1646.

Gråblå kalksten, 198 x 126 cm, med latinsk indskrift med reliefversaler i fodfeltet. Udsmykningen, der stort set er udført efter samme skema som nr. 47
og med samme forlæg for hjørnecirklerne, men med det i den lidt yngre
periode yndede slyngbånd på stenens ramme, viser enkelte barokke træk, således midtkonsollens bruskede volutvinger og skriftfeltets letfligede kartoucher a m m e med øvre hjørnehermer. Figurerne er ret grove, storhovedede, provsten
med kraftigt skæg ud over den mønstrede kappebræmme, hun langhalset, med
pibet kjolekant inden for kraven samt tydeligt markeret forklæde. Arkadens
midtsvikkel har over kranium ægteparrets to skjolde, hans med en kalk, hendes med Jesumonogram over initialerne »MCD«.
Oprindelig over begravelsen i søndre kor(om)gang nr. 14 (fig. 150), nu sammesteds, 3. fag fra øst, op ad sydmuren.
56) (Fig. 511). O. 1646. »Her huiler ærlig oc gudfrøctig danne quinde, Elisabeth Menelai daater 3 9 9 m(agister) Jacob Knudsøns«, som levede i ægteskab 10
år og 4 ½ måned, fra 24. apr. 1636 til 5. sept. 1646, da hun døde i sin alders 32.
år efter at have fået ti børn (seks sønner og fire døtre, hvoraf de otte er »her«
begravet). Indskriften afsluttes versificeret, på latin, med ægtemandens kærlige opstandelsesønsker for den savnede ægtefælle.
Sortblå Namur-kalksten, 244 x 156 cm, med fordybede versaler på skrifttavlens nedre halvdel, den øvre rimeligvis beregnet til ægtemandens indskrift.
Glatte rammer indfatter sten og skrifttavle, på hvis øvre rammeliste fordybede
versaler: »Crux tua, Christe mihi lux, d u x : tua mors mihi vita« (»dit kors,
Kristus, er lyset for mig, Herre: din død livet for mig«), der henviser til den
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Fig. 526—527. Detaljer af gravsten nr. 28, hovederne omdannet 1699 (p. 778). — Details of tombstone no 28, portrait heads remodelled 1699.

rigtdekorerede, kraftige reliefborts symboler for dod, forkrænkelighed og opstandelse. I fodfeltet slangeomvundet kors (kobberslangen i ørkenen?), flankeret af kranier liggende på knogle og på issen bærende vinget timeglas hvorover brændende olielampe. Ved tavlens sider er i bånd ophængt korslagte
knogler og kranium foran spade, le og skeletdele samt flammende urne og
f r u g t b u n d t ; nederst englebarn stående med kranium og nedadvendt fakkel. I
topfeltet Kristus på korset mellem Maria og Johannes. I stenens hjørner ovalfelter, der foroven efter tidens skik præsenterer ægteparrets portrætter, indf a t t e t af barokke hermer og f r u g t b u n d t e r (fig. 524—525). Fodfeltets barokkartoucher r u m m e r to religiøse scener, J a k o b s k a m p med engelen og en kvinde knælende foran Kristus fulgt af to personer (måske den blodsottige kvinde eller
den kananæiske). Den velhuggede sten er udført efter et forlæg, der flittigt er
kopieret på gravsten i Århus Vor Frue og i landet i øvrigt 4 0 0 .
I Rhumann-håndskrifterne 1666 omtalt som liggende bag koret, ifølge begravelsesprotokollen 1745 i søndre kor(om)gang nr. 15 (fig. 150), hvor den
endnu ligger.
57) (Fig. 502). 1647. »Her vnder liger begrafvit erlig act oc forstandig mand«
s(alig) Gregers Nielsen, borger i Aarh:, f. i Holsten i Anslet i Fielstrvp sogn,
d. 19. apr. 1643, 67 år gl., med tvende hustruer, s(alig) Dorite Hellisdaater,
d. 5. marts 1628, 76 år gl., »lefde med ha(n)nom i 15 aar, vden børn, oc med
den anden hans hvstrve Anne Iensdaater vdi 14 aar«, som døde <23. febr.>
16<72>(!) 401 , 59 år gl., velsignet i ægteskabet med fire sønner og seks døtre (to
sønner og fire døtre døde).
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Blåsort Namur-kalksten, 2 5 7 x 1 4 4 cm; indskrifter med let skråtstillede reliefversaler: personalia i ovalfeltet, i bånd på stenens ramme citat fra »lob. 19«:
»ieg ved at min frelser lefver« etc. afsluttet med »anno 1647« og på opstandelsesfeltets r a m m e »ieg er opstandelsen oc lifvit« etc. fra »Iohan. XI«. Stenens
udsmykning, der træder kraftigt frem på den prikhuggede baggrund, er en lidt
forenklet og forgrovet variant af nr. 28 og dennes forlæg, i øvrigt svarende til
stenene nr. 60 og 61, fra samme værksted. Foroven har fremstillingen af Vorherre i skyer imidlertid m å t t e t vige pladsen for en portrætmedaillon af ægtemanden, blot omgivet af fire små englehoveder, men flankeret af hustruernes
portrætter i stenens hjørneovaler. Han har kraftigt fuldskæg over pibekraven,
de enstegnede kvinder tungede konehuer og stive kraver. Mellem de religiøse
hjørnemotiver nederst på stenen og de vanlige to kranier ses tre bomærkeskjolde, i midten Gregers Nielsens mellem hustruernes med Jesumonogrammer
og initialer, med versaler: »DHD« og »AID«.
Oprindelig over begravelsen i nordre kor(om)gang nr. 12 (fig. 150), nu op
ad korskrankens sydøstre side.
58) (Fig. 528). O. 1648. Iacob Lavrsen, f. i Aarsmølle, borger i Aarhvs, d.
1 6 • , • år gl. 402 , og hustru Engel Andersdaater, f. i Kolding, d. 3. sept. 1648,
28 år gl., »med hindis første oc enniste søn, som oc same tid fvlde hinde til
døede«.
R ø d b r u n kalksten, 1 7 2 x 9 5 cm, med let skråtstillede, fordybede versaler.
Stenen er udført efter samme forlæg og måske i samme værksted som nr. 48,
men med enkelte variationer i retning af en friere behandling. De store engleligurers vinger og skørter går ud over stenens rammer, og volutkonsollerne
under arkadebuen ender i fligede blade; selve arkadebuen bærer en til opstandelsesscenen hørende, fordybet versalindskrift: »Ieg er opstandelsen oc lifvit.«
etc. fra »Iohand. XI«. Skrifttavle og hjørnecirkler (uden navne) har ingen
tungeborter og de to kranier i fodfeltet blot små aks, der spirer fra issen, et
opstandelsessymbol. De to skjolde herimellem bærer fordybede mærker, ægtemandens formet over hans initialer IL og hustruens et frakturhugget Jesumonogram. I bogstaverne rester af brun fyldmasse.
Ifølge Schive II i nordre koromgang, nu i søndre koromgang, op ad østsiden
af 3. østligste pille.
O. 1651. Niels Eskesen, se nr. 26.

59) (Fig. 521). O. 1650. Peder Rasmvsen, »radmand« i Aarhvs, med to hustruer, Karren Mickelsdaater, d. 1627, 56 år gl. efter ni års ægteskab, og Appelonne Lavrritzdaater, velsignet med 15 børn, seks sønner og ni døtre (tre sønner og syv piger herunder begravet), »henkaldit med sit 16. barn pindzenat
1650«, 38 år gl., efter 20 års ægteskab, »der hand hafde lefvit vdi 63 aar oc 6
maned« (ifølge epitaf nr. 16, p. 702, døde han 1653).
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Fig. 528- 529. Gravsten. 528. Nr. 58, o. 1(548. over Jacob Laursen og Engel Andersdatter (p. 800).
529. Nr. 79, o. 1725, sekundært anvendt 1781 (p. 812). — Tombstones. 528. No. 58, ca. 1648, to Jacob
Laursen and Engel Andersdatter. 529. No. 79, ca. 1725, used again 1781.

Sortblå Namur-kalksten, 196 x 142 cm. Reliefversaler på stor tavle, flankeret
af stående dyder, Kærlighed med børn og Retfærd, der holder vægt, hvis ene
skål går ud over stenens glatte ramme. Små, bruskede konsolbøjler støtter det
øvre buefelt, hvori ses en fremstilling af dommedag svarende til nr. 64, men i
lidt udvidet form. De vanlige evangelistcirkler, der forneden indfattes af volutbøjler, flankerer her tre bruskede skjolde, hvori er indhugget, i midten ægtemandens bomærke: sammenskrevne, skarpkantede initialer »PR« og til siderne
hustruernes Jesumonogrammer i f r a k t u r . — Muligvis fra samme værksted som
nr. 58 og 64.
Oprindelig over begravelsen bag koret nr. 10 (fig. 150), nu i nordre korsarm,
op ad vestmuren i 3. fag fra nord.
60) 1600'rnes 2. fjerdedel. Over ukendt ægtepar. Blåsort Namur-kalksten,
1 9 7 x 1 2 6 cm; personaliaindskriften, med fordybede versaler, helt udslidt, den
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Fig. 530. Udsnit af gravsten nr. 62, 1625

50 (jfr. fig. 501) (p. 803). — Section of tombstone no 62.

tilsvarende rammeindskrift fra »lob 19« kun delvis bevaret, hvorimod ingen
indskrift ses på portalfeltets ramme. Stenens udsmykning svarer i hovedtrækkene til nr. 28 og er udført efter samme forlæg (jfr. p. 778), men muligvis i et
andet værksted, der tillige er ansvarlig for de beslægtede sten nr. 57 og 61—62.
Enkelte afvigelser fra nr. 28 (og forlæg) må nævnes: den kraftigere Gudfaderfigur, med armene strakt ud til begge sider og den venstre fattende om opstandelsesfeltets ramme, er flankeret af tre og tre englehoveder (sml. nr. 61);
de tre soldater er anbragt i anden opstilling, den midterste, med skjold og
sværd, mellem en stående og en knælende soldat. I gravlæggelsesfeltet er Kristusfiguren spejlvendt og Johannes' armstilling i korsfæstelsesscenen en anden.
Skriftovalens akantusbladbøjle er mere i overensstemmelse med forlægget end
med den på nr. 28. — Ægteparrets bomærker i de to skjolde forneden mellem
kranierne er helt udslidt ligesom detaljerne i de to portræthoveder i de øvre
hjørnecirkler. Æ g t e m a n d e n synes dog at have h a f t halvlangt hår og firkantet
fuldskæg.
Nu i nordre sideskibs næstvestligste fag, nær nordmuren.
61) (Fig. 503). 1600'rnes 2. fjerdedel. Over ukendt ægtepar, med sekundær
indskrift fra o. 1709.
Rødbrun, gotlandsk kalksten, 2 1 0 x 1 4 2 cm, med rester af skråtstillede reliefversaler på skriftfeltets, opstandelsesfeltets og selve stenens rammer, den
sidste med en indskrift fra J o b 19 (ligesom nr. 57 og 60). Udsmykningen svarer
i øvrigt til disse med de samme variationer fra forlægget og er fra samme
værksted; dog er fremstillingen her af Vorherre til den ene side ledsaget af
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fire englehoveder. Af stenens øvre portræthoveder har mandens halvlangt hår,
moustache og tvedelt hageskæg over en glat krave, hustruens er mere skematisk udformet, med vanlig, tunget konehue og stiv krave. Nederst på stenen
ses tydeligt spor efter udslibning af den oprindelige dekoration (bomærkeskjolde?) på hver side af et timeglas og mellem de sædvanlige kranier.
O. 1709 har stenens nye ejer sat sine og hustruens initialer med store skønskriftsbogstaver sidstnævnte sted: »MLS« og »CID«, og en tilhørende indskrift
med fordybede versaler har erstattet den oprindelige i ovalfeltet: Mickel Lassøn, f. i Brendstrup i Aarhuus, d. 1709 i sit 83. år, med hustru, Cidsel Iensdatter, f. i Roed, d. 1704 i sit 69. år, efter 48 års ægteskab (jfr. epitaf nr. 23).
Oprindelig under epitafiet og over den tilhørende begravelse i tværgangen
under orgelværket nr. 1 (fig. 150), nu i koromgangen, op ad korskrankens
nordøstside.
62) (Fig. 501). 1600'rnes 2. fjerdedel. Over ukendt ægtepar og deres to børn,
med sekundær indskrift fra 1784.
Rødbrun kalksten, 2 1 0 x 1 3 1 cm, den oprindelige indskrift med reliefversaler næsten udslidt, men bevarede spor viser, at der har været citater fra J o b
19 og Johs. 11 ligesom på nr. 57, som stenen i hovedsagen svarer til. Dog er
liere detaljer spejlvendt, således i opstandelsesrelieffet og i de nedre grotesker.
Af ændringer i forhold til forlæg og øvrige, beslægtede sten må nævnes, at kranierne forneden hviler på korslagte knogler, og at motiverne i hjørnecirklerne
her er de siddende evangelister Lukas og Johannes med deres tegn, udført
efter samme forlæg som bl.a. nr. 47 og 55. Skriftfeltets kartoucheramme har
endvidere fået bruskede, barokke træk. I de øvre hjørnecirkler er ændrede port r æ t t e r af det afdøde ægtepar (jfr. ndf.), og i feltet herimellem ses relief af
deres børn, en lille pige og en lidt større dreng (fig. 530).
1784 blev stenen, efter at være hjemfaldet, købt for 24 rdl. af Niels Kjeldrup 1 0 9 , der foretog nogle mindre ændringer ved de øvre portræthoveder (i hovedsagen ved at fjerne kraverne). Skriftfeltets oprindelige indskrift blev udslebet og en ny hugget, med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver:
»Under de(n)ne Steen Giem(m)es det Iordiske« . . . af købmand i Aarhu(u)s,
hr. Niels lensen Kieldrups 4 0 3 , med sine tvende hustruer, Edel Maria Galten,
f. i Aarhuus 9. dec. 1744, gift 20. apr. 1768, d. 31. jan. 1769, og Dorethea Cornelia Sparre, f. i Thorsager præstegård 29. m a j 1746, gift 1. m a j 1771, d. 18.
dec. 1783. Han var født i Aarhuus 25. okt. 1740, d. <smsts. 20. sept. 1789>.
Indskriften afsluttes af opstandelsesønsker.
1784 over begravelsen i søndre kor(om)gang nr. 17 (fig. 150), nu sammesteds, ved østmuren.
63) 1600'rnes 2. fjerdedel. Over ukendt mand med to hustruer. Rødlig kalksten, 197 x 132,5 cm, i fire meget slidte brudstykker; øvre heraldisk højre hjørne
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mangler. K u n få bogstaver af indskriften, med let skråtstillede reliefversaler,
ses i ovalfeltet, derimod intet spor af indskrifter på stenens og opstandelsesfeltets rammer.
Stenen tilhører en større gruppe, udført efter samme forlæg og i samme
værksted, repræsenteret af nr. 60, men svarer i detaljen nærmere til nr. 57.
Som denne har stenen foroven tre felter, et ovalt og to cirkulære, med afdødes
portrætter, i midten ægtemanden, med langt fuldskæg over rektangulær tøjkrave, til højre hans ene hustru, med konehue og glat, rund krave, til venstre
er kun et udsnit af cirkelfeltet og lidt af en rund krave bevaret. Barokbøjler
sammenkæder felterne forneden, og bruskede kartoucheflige ses på den fladt r y k t e skriftoval ligesom på nr. 57. Derimod er de nedre hjørnecirklers evangelister og kranierne herimellem i overensstemmelse med nr. 62. De tre bomærkeskjolde i midten har indeholdt de afdødes mærker og initialer, hvoraf
nu kun den ene kvindes Jesumonogram kan skelnes.
Stenen ligger nu uden for kirken, i brolægningen ved søndre kortårn.
64) (Fig. 520). 1600'rnes 2. fjerdedel. Figursten, formodentlig over ukendt
borger og hans t o ( ? ) hustruer og ti børn.
Grå kalksten, 2 4 0 x 1 8 2 cm; indskriften, med reliefversaler, så godt som udslidt. Stenen, der antagelig er udført i samme værksted som nr. 58 m.fl., har
som denne en tredelt reliefudsmykning, dog inden for en glat ramme. I storfeltet en epitafielignende fremstilling af det afdøde, bedende ægtepar, knælende på puder over skriftfelt og ledsaget af diminutivt fremstillede børn, foran
manden seks sønner, foran hustruen fire døtre. Ved ægteparrets og skrifttavlens
sider en art (volut)bøjler, som de flankerende, kvindelige engle griber fat i.
Disse står på volutkonsoller prydet med englehoved og under fritsvævende
bueslag. 1 stenens øvre felt tre religiøse scener, Kristus på korset mellem opstandelsen og dommedag, under en art arkade, der til siderne støttes af volutkonsoller med menneskehoved og midtpå af korstræet. I alle tre scener udskiller Jesusfiguren sig fra normen ved at være uden glorie. De vanlige evangelistcirkler pryder stenens hjørner og i fodfeltet to kranier over knogler samt tre
skjolde, af hvis nedslidte mærker der er spor efter (den ene?) hustrus Jesumonogram og initialerne «[M]OD«, måske for Maren Olufsdatter?
Stenen nu anbragt i Lindenovs kapel, op ad sydmuren i østligste fag.
65) 1600'rnes 1. halvdel. Lysgrå kalksten, 1 7 1 x l 2 2 cm, indskriften helt udslidt og dele af stenen lappet med cement. Det rektangulære, ca. 62 cm høje
fodfelt i stenens fulde bredde har indeholdt gravskriften. Herover en stærkt
nedslidt opstandelsesscene mellem koniske søjler på aftrappede baser hvilende
på kugle (jfr. nr. 52). Kristusfiguren er, bemærkelsesværdigt nok, udført i et
stykke rødlig kalksten, 4 6 x 1 5 cm, i ret h ø j t relief, og indfældet i den lyse
kalksten. Uden for kirken i brolægningen ved nordre kortårn.
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Fig. 531—532. Gravsten. 531. Nr. (57, o. 1652, over borgmester Hans Jostsen og Karen Clausdatter
(p. 805). 532. Nr. 74, 1(588, over borgmester Jacob Mikkelsen og Gidsel Nielsdatter (p. 809). —
Tombstones. 531. No. 67, ca. 1652, to Burgomaster Hans Jostsen and his wife. 532. No. 74, 1688, to
Burgomaster Jacob Mikkelsen and his wife.

66) O. 1650. Formodentlig over otte børn. Grå kalksten i tre brudstykker,
nu 4 8 x c a . 110 cm, ca. 18 cm tyk, der danner øvre del med heraldisk højre
hjørne af en sten, der har bestået af tre rektangulære, sidestillede tavler i profilerede rammer. I de to første bibelcitater, med reliefversaler, henholdsvis fra
»Marc: X. Lader smaa [b]ørn komme til mig« etc. og fra »Matthe: 18. Smaa
bør(n)s englæ seer altiidt faderens ansigt . . . « etc. Den sidste tavle har indeholdt den egentlige gravskrift, med fraktur, hvoraf kan læses: »Her ligger be[gravet] wii otte b[ør]n . . . woris mod[er] . . . « .
Nu på øvre galleri i nordre korsarm.
67) (Fig. 531). O. 1652. Handelsmand Hans [Jos]tsøn, f. i Ribe, borgmester
i Aarhvs, død 23. sept. 16[52] 404 , ? år gl., og hustru Karen Clavsdatter, død
19. j u n i ) 16<65>, <66> år gl.; levede sammen i ægteskab i 2[4] 4 0 5 år og velsignet med fem sønner og ? døtre (jfr. lysekrone nr. 3, p. 604).
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Blåsort kalksten, 2 5 9 x 1 5 6 cm. Indskriften, med reliefversaler, findes på
stenens nedre halvdel, i liggende ovalfelt, støttet af stående engle med palmegrene. I overensstemmelse med det vanlige skema ses i hjørnerne evangelisterne med deres tegn, i felter med bruskede rammer, der også omfatter plade
med deres navne i fordybede versaler, foroven »Mattæ[vs]« og »Marcv[s]«, forneden med sekundære skønskriftsbogstaver »S. Lvcas« og »S. Iohannes«, antagelig tilføjet efter at en del af nedre r a m m e var afhugget. I fodfeltet findes
de vanlige skjolde, adskilt af kranium under englehoved; mærkerne er næsten
udslidt 4 0 6 , dog ses et »H« og »R« (for »Riber«(?)) i hans og Jesumonogram i
hendes skjold. Stenens øvrige udsmykning består af religiøse motiver samlet
omkring en midtsøjle, der indfatter forkrænkelighedssymbolerne timeglas og
korslagte knogler. Øverst ses Moses og kobberslangen i ørkenen, præfigurationen for korsfæstelsen, der er fremstillet nedenfor til den ene side, mens opstandelsen ses til den anden, begge scener kronet af kølbuer. På gravens låg
indridsede versaler: »Jeg er opstandelsen oc liffvit . . . « etc. Udsmykningen
er udført i kraftigt relief efter et forlæg, der bl.a. er anvendt på sten i Århus
Vor Frue og i Tilst, Hasle hrd. 4 0 7 .
Oprindelig over begravelsen i store eller mellemste gang nr. 16 (fig. 150),
nu i søndre sideskibs næstvestligste fag.
68) 1660. [Rådmand Peder Sørensen, d.] <7. nov. [16]65, 58 [år gl.>, og hustru Else Fredriksdatter, d.] 3.(?) aug. 1660, 68 år gl. 4 0 8 .
Grå kalksten, nu ca. 1 7 7 x 1 1 7 cm og ca. 22 cm tyk, i eet stort og fire mindre
brudstykker, der tilsammen danner de nederste tre fjerdedele af den oprindelige sten; meget nedslidt. Rester af fordybede versaler i stort, rektangulært
skriftfelt, der flankeres af figurer i fodside dragter stående på profileret postam e n t ; heraldisk venstre figur holder nøgle i den ene hånd (S. Peter?). Over
skriftfeltet ses næsten udviskede rester af tre siddende skikkelser, muligvis fra
bønnen i Gethsemane eller dommedag.
I fodfeltet, der strækker sig i hele stenens bredde, ses i hjørnerne, inden for
brusket ramme, de siddende evangelister med deres tegn, Lukas med åben
bog og Johannes pegende opad. Herimellem to skjolde over korslagte knogler
og kronet af brusket ornament, holdt af to stående putti, der tillige griber om
henholdsvis timeglas og kranium. I de næsten afslidte skjoldes hjørner de afdødes initialer: »PSS« og »EFD«. Baggrunden for figurerne kraftigt prikhugget.
21. aug. 1660 betalte rådmanden 30 dlr. for at få lagt en sten på sin grav
under t å r n e t 1 0 9 nr. 1 (fig. 150); det største brudstykke ligger nu uden for kirken ved nordre kortårn, de fire mindre på øvre galleri i nordre korsarm.
69) (Fig. 497). O. 1664. Anders Lyddichsøn, f. i Høyer i Lanteholstein, død
24. m a j 1664, 67 år gl., og hustru Maren Clemensdatter, f. i Aarhuse(!), død
1 6 • , • år gl. (jfr. epitaf nr. 13, p. 692).
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Grå kalksten, 251 x 154 cm, med brudlinie tværs over stenen. Indskrift med
fordybet fraktur, enkelte versaler og store skønskriftsbogstaver; i nogle af bogstaverne lindes rester af brun fyldmasse. Inden for en bred, profileret ramme
med attisk slyngbånd har stenen en kraftig reliefudsmykning, muligvis påvirket af den ældre sten nr. 23. Ligesom nr. 67 har stenen nederst et nærmest
ovalt skriftfelt støttet af stående engle, der tillige holder livets krone og sejrens krans over feltet, mens forkrænkelighedssymbolerne, timeglas og kranium,
er anbragt ved deres fødder. Oven på skriftfeltet står døden selv som skelet
under en vinkelbrudt arkade, der i hver side hviler på en konsol, formet som
et englehoved med bruskede vinger. Knokkelmanden står med sine attributter
i hænderne, pil og kranium 4 0 9 , hvorfra hænger to bomærkeskjolde med afdødes
fordybede, sammenskrevne initialer: »ALH« for Anders Lydichsen Høyer og
»MCD« for Maren Clemens Datter. Til yderligere understregning af motivet er
på hver side af benraden skrevet »Memento Mori« (»husk på døden«) og under
bækkenet »homo flos agri« (»mennesket (er) markens blomst«). I arkadesviklerne blæser to engle på trompeter ved dommens dag. Mens grunden bag de
fire hjørneengle er groft prikhugget, er den bag benraden glat, med konturerede blomstermotiver; bag dødens hoved er udhugget et vifteformet ornament.
Oprindelig over begravelsen i nordre kor(om)gang nr. 17 (fig. 150), nu sammesteds men i nordøsthjørnet i østligste fag.
70) (Fig. 539). 1665. Hans Enevoldsen Brochmand (»Johannes Envaldi
Brochmand«), magister, f. i Koge på Sjælland, tidligere førstepræst ved S. Nicolai kirke i Kbh., dernæst theologisk professor ved Kbh.s universitet og endelig biskop og kannik i Århus stift. I England havde han ægtet den høj ædle
frøken Anna Laurence de la Ford, datter af den velbyrdige J o h n Laurence
(»Iohannes Laurentius«), ridder og baronet; død 44 år gl. 4. marts 1664. Dette
mindesmærke sat af hustruen og fire børn i året 1665. Endvidere lang, berømmende lovsang, ligesom personalia-indskriften på latin, over den fromme og
kloge mand, rettet til den forbipasserende 4 1 0 . (Jfr. vinkande p. 505).
Blågrå Namur-kalksten, 2 2 9 x 1 4 4 cm. Indskriften, med fordybede versaler,
dækker størsteparten af stenens flade, på den nedre del dog a f b r u d t af rektangulært tværfelt med oval laurbærkrans omsluttende afdødes hjelmede reliefvåbner 4 1 1 , på groftprikket baggrund. Hans mærke tre liljer og ræv på bagbenene glammende mod måneseglen (jfr. t y m p a n o n p. 158), tre liljer som
hjelmtegn, hendes et grenet kors og som hjelmtegn en gren.
Oprindelig over begravelsen i koret nr. 3 (fig. 150), lidt nord for Mette Urnes sten (nr. 22) 156 , nu i Lindenovs kapel, op ad nordmuren.
O. 1667. J o h a n Hansen Lønborg og Christence Jensdatter, se nr. 17.

71) (Fig. 534). 1673. Jens Søfrensøn, død »A(nn)o 58« (o: 1658), 48 år gl., og

808

ÅRHUS

DOMKIRKE

handelsmand Hans I. Strømensøn, død »A(nn)o 69« (o: 1669), 42 år gl., og
deres hustru Margrete Chrestensdater, d. <16[8]6>, <78> år gl. 4 1 2 . Den første
levede med hende 1 1 ½ år, den anden 5 (jfr. oblatæske p. 505).
Gråblå kalksten, 1 8 3 x 1 3 6 cm. Fordybede versaler i ovalt, kartoucheindfatt e t skriftfelt støttet af stående kvindefigurer med overflødighedshorn og aks,
symboler for henholdsvis jorden og genfødelsen. Øverst på kartouchen næsten
udviskede figurer af Maria og Johannes, flankerende den korsfæstede, hvis lodrette korsstamme skyder op gennem en stor krone holdt af svævende englebørn (livets og sejrens krone, jfr. nr. 80 og 81). Under skrifttavlen et udslidt
skriftbånd over fladovalt, t o m t felt med blomsterranke, holdt af knælende
englebørn.
Maj 1673 109 betaltes 30 dlr. for gravstenens placering over den tilhørende
begravelse i smalle karlegang nr. 10 (fig. 150), nu flyttet til nordre sideskibs
næstvestligste fag.
72) 1674. »Vnder denne sten ligger begrafven« Søfren Sørensen, f. i Wgelbøle
12. juli 1603, fordum borger, skipper og r å d m a n d i Aarhvvs, d. <19. sept.>
16<85>, <82> år gl., levede »meget kierligen oc well wdi dette hellige egtteskab
wdi 41 aar« med Margrette Clavsdatter, d. 11. nov. 1673, 79 år gl. Herefter
citat fra »Esaiæ 25: Paa den tid skal mand sige see det er wor Gvd . . . « etc.
Sortgrå kalksten, 2 0 4 x 1 0 1 cm. Inden for en profileret ramme og bort med
attisk slyngbånd dækkes størstedelen af stenens overflade af indskriften, med
fordybede versaler; øverst Jesumonogram med fordybede frakturbogstaver
»IHS«, nederst Søren Sørensens initialer »SSS«, ligesom på hans epitaf (nr.
20, p. 710).
14. m a r t s 1674 109 betalte Søren Sorensen 15 dlr. til kirken for at få stenen 4 1 3
lagt på sin grav i nordre korgang nr. 16 (fig. 150); nu op ad østsiden af arkadepillen fra nordre koromgang til Sehesteds kapel.
1680. Niels og Jens Andersen og Maren Olufsdatter, se nr. 25.

73) 1682. Cecilie Uch. »I denne dydens urne ligger fromhed og retskaffenhed,
den himmelske Cecilie Uch, et langt liv værdig. Claus Andersen, med tilnavnet
Trondhjem, beder nat og dag om, at han må komme til at ligge ved siden af.
16[8]2« 414 .
Grå kalksten, 78,5 x 6 5 , 5 cm, lidt a f b r u d t foroven. Meget slidt, fordybet kursivindskrift på latin, i cirkulært felt dannet af to korslagte palmegrene. I stenens øvre hjørner asymmetriske skjolde med rester af fordybede initialer »A« og
»M«(?). Herimellem kranium over korslagte knogler; i de nedre hjørner rosetter.
Oprindelig over begravelsen i store korsgang nr. 38 (fig. 150), nu i søndre
koromgangs 3. fag fra øst.
O. 1682. Mogens Mogensen Skov og Gertrud Bartholomæidatter, se nr. 29.
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Fig. 533—534. Gravsten. 533. Nr. 77, o. 1716, over handelsmand Mikkel Sørensen Due og Mette
Christensdatter (p. 811). 534. Nr. 71, 1673, over Jens Sørensen, Hans I. Strømensøn og Margrete
Ohrestensdatter (p. 807). — Tombstones. 533. No. 77, ca. 1716, to Mikkel Sørensen Due, merchant.
534. No. 71, 1673, to Jens Sørensen and Hans Strømensøn.

74) (Fig. 532). 1688. »Ærbaarne oc høiactbar mand« Iacob Mickelsøn, f. i
Kiøbenhavn, fordum borgmester »her i byen«, d. 24. apr. 1678 »ætat. •« (o:
»i sin alders«), og hustru, Cidtel Nielsdaatt., f. »her i byen, oc 2 børn avlit ved
hendis første mand« Christen Sørensøn, tolder og r å d m a n d her smst., levede i
ægteskab med borgmesteren 4 år og døde 10. nov. 1674, 54 år gl. — »A(nn)o
1688«.
Sortgrå Namur-kalksten, 2 6 1 x 1 4 4 cm, med fordybede versaler i skævt anbragte linier. Rektangulært skriftfelt kronet af timeglas og flankeret af lidt
klumpede snosøjler bærende arkade, med indskriften: »Ieg veed min løsere
lefver hand skal igien opvecke mig af iorden Iob 19«. Over buen, i skyer, hviler
to englebørn holdende palmegrene, hvoraf de midterste krydses og danner cirkelfelt, hvori: »Salige ere de døde, som døe i Herren . . . « etc. fra »Apoc. 14«.
I fodfeltet kranium over korslagte knogler og mellem hjørnecirkler, der ligesom de tilsvarende i stenens øvre hjørner omfatter opstandelsesmotiver: forskellige blomster og hvedeaks (jfr. nr. 76 og 77). Stenens kraftige reliefudsmykning indrammes af en rankebort i lavt relief.
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Til den 1673 erhvervede begravelse 1 0 9 er antagelig omkring 1688 (indskriften) bestilt en gravsten, som Niels Lauridtzen 1691 betalte for at lægge på
graven 4 1 5 i »den store gang« (hovedskibets) nr. 11 (fig. 150), nu i søndre sideskib, mellem 1. og 2. fag fra vest.
1694. Lauridts Lauridtsen, se nr. 36.
1699. Jens Nielsen Søndergaard, se nr. 28.

75) (Fig. 535). 1699. Figursten over Mickel Andersøn Wern, f. i Ørbye på
Helnis (o: Helgenæs) 1648, borger og handelsmand i Aarhws, død <1713>, <65>
år gl., og hustru Maren Peders Datter, f. »her i staden« 1640, d. 1<719>, <81>
år gl.; de levede sammen i ægteskab i <38) år. Indskriften afsluttes med afdødes initialer »M. A.S. W.« 416 og »M.P.D.«.
Gråbrun, gotlandsk kalksten, 1 9 5 x 1 2 0 cm, med fordybede versaler, initialerne med store skønskriftsbogstaver, tværs over stenens fulde bredde forneden. På den glatte r a m m e omkring figurfeltet: »Ieg vil intet vide uden den
kaarsfeste iesum . . . « etc. fra »Phil. 1. [19—21]«. Æ g t e p a r r e t ses stående på
et kvadreret skrågulv under to rundbuede arkader, der ved siderne støttes af
volutkonsoller, mod midten af samlende fladbue. Denne dækkes af foranstillet,
stort krucifiks 4 1 7 med kranium over korslagte knogler ved foden og herunder,
på skrågulvet, et timeglas; i arkadesviklerne englehoved. Slid på stenen har
f j e r n e t dragt- og ansigtsdetaljer, dog ses endnu såvel mandens halsbind og
mange dragtknapper som kvindens smykkeprydede halsbånd og salmebogen i
de sammenlagte hænder.
1699 betaltes for stenens anbringelse på den nyerhvervede begravelse i lille
kvindegang nr. 10 4 1 8 (fig. 150), nu i koromgangen, op ad korskrankens østside.
O. 1701. Jens Nielsen Mundelstrup og Cæcilie Jensdatter Müller, se nr. 24.
O. 1709. Mikkel Lassen og Gidsel Jensdatter, se nr. 61.

76) O. 1709. Jørgen Anderssøn, borger og handelsmand i A a r h w s , d. 28.
febr. 1707, 69 år gl., og hustru Edel Christensdaater, d. 24. m a r t s 1709, 74 år
gl., efter 44 års ægteskab (seks sønner og to døtre).
Lysgrå kalksten, 1 7 7 x 1 4 7 cm. Indskrift med fordybede versaler i liggende
ovalfelt dannet af krydsende palmegrene, der øverst krones af en fremstilling
af den opstandne Kristus med sejrsfanen. Stenens øvrige udsmykning, arkade
båret af snosøjler, kranium over knogler i fodfeltet og de fire kraftige hjørnecirkler med blomster og aks, er antagelig kopieret efter nr. 74. På arkadebuen
versalindskriften: »Ieg er opstandelsen oc lifvet . . . « »Ioh. [11]«. På fodfeltets
øvre ramme, der gennembrydes af skriftfeltets palmegrene, står, under søjlebaserne, de afdødes initialer med fordybede versaler: »IASH« og »ECD«. E f t e r
samme forlæg og fra samme værksted som nr. 77.
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Fig. 535—536. Gravsten. 535. Nr. 75, 1699, over handelsmand Mikkel Andersen Wern og Maren
Pedersdatter (p. 810). 536. Nr. 53, o. 1638, over Jens Madsen og Else Mickelsdatter (p. 796). — Tombstones. 535. No. 75, 1699, to Mikkel Andersen Wern, merchant, and Maren Pedersdatter. 536. No. 53,
ca. 1638, to Jens Madsen and his wife.

Oprindelig over den 1691 erhvervede begravelse i mellemste gang nr. 23 (fig.
150), nu i nordre sideskib, ved nordmuren i vestligste fag.
77) (Fig. 533). O. 1716. Mickel Sørrensøn Due, f. i H[iø]rr[i]ng, borger og
handelsmand i [Aa]rh[vv]s, d. 1716, 69 år gl., og hustru [M]ette Christensdatter, f. i [Ko]ng[sg]aarden på Helnis 4 1 9 (o: Helgenæs), d. 1716, 68 år gl., efter
36 års ægteskab.
Lysgrå kalksten, 1 6 6 x 1 3 6 cm, med indskriftstyper og udsmykning ganske
svarende til nr. 76 og fra samme værksted. Afvigende er duen med olieblad i
arkadebuens svikler og afdødes initialer »MSSD« og »MCD« under søjlebaserne.
Oprindelig over begravelsen i mellemste gang nr. 24, nær kvindestolene 4 2 0
(jfr. fig. 150), nu i nordre sideskibs næstvestligste fag.
78) (Fig. 537). 1720, genanvendt, ældre sten. »Salig Iens Lassön, assessor
udi admiralitetz collegio, tillige med hans hustrue salig Karen Benedix datter
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hviler deris beene i denne graf hvor af de venter med alle tro christne en ærefuld opstandelse« (jfr. epitaf nr. 28, p. 726).
Blågrå kalksten, 2 0 8 x 1 1 0 cm, med spor efter brud tværs over stenen midtpå.
Indskrift med fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver i ovalfelt kranset af krydsende palmegrene. Overensstemmende med indskriften og på lignende måde som nr. 76 og 77 krones feltet af den opstandne Kristus med sejrsfanen, her stående på jordkuglen, og under en vinkelbrudt arkadebue båret af
store bladkonsoller og med den tilhørende indskrift: »Ieg er opstandelsen og
livet« etc., »Joh. 11«. Forkrænkelighedssymboler, vinget timeglas mellem kranier på knogler, ses nederst i fodfeltet, og i stenens hjørner findes de især på
ældre sten så jævnligt anvendte siddende evangelister med deres tegn, her i
ovalfelter. Mellem de øvre hjørnefelter og i de ydre svikler ved skriftfeltet er
blomstermotiver og hvedeaks svarende til de ovennævnte stens. Profileret k a n t
delvis dækket af messingramme med små hjørneblade.
1720 lod måler og vejer Christen Jørgensen Skaarup gravstenen placere på
Lassøns grav, antagelig den gamle sten »med to corpus paa«, der for 13 rdl. og
2 mk. var solgt til Skaarup, og som han herefter har ladet omhugge. Nogle
måneder i forvejen havde kirkeværgerne på hans anmodning ansøgt borgmestre og råd om tilladelse til at sælge en gravsten, skønt bogstaverne ikke var
afslidt 1 0 9 . Dette bevilgedes, da ingen arvinger gjorde krav på stenen, og denne
ikke lå på sin rette plads 2 5 8 .
1720 over begravelsen i store korsgang nr. 28 (fig. 150), nu i nordre korsarm,
op ad vestmuren i 2. fag fra nord.
O. 1723. Mikkel Jensen Tunboe, Maren Sørensdatter og Gertrud Mikkelsdatter samt
Mikkel Mikkelsen, Niels Jensen Hagested og Maren Mikkelsdatter Tunboe, se nr. 50.

79) (Fig. 529). O. 1725 (måske genanvendt, ældre sten), med sekundær indskrift fra 1781.
Lysgrå kalksten, 2 3 2 x 1 3 5 cm, med revne tværs over det ene, nedre hjørne.
Stenens reliefudsmykning svarer i sin komposition til gruppen omkring nr. 48,
men er søgt moderniseret. Såvel hovedfremstillingen med de skrifttavleholdende engle og opstandelsesscenen herover som detaljerne (evangelistcirklerne
i hjørnerne og fodfeltets kranier og timeglas) er overensstemmende med gruppens fælles forlæg. Bestræbelserne på en modernisering har i hovedsagen bestået
i den rektangulære skrifttavles omdannelse til en oval, kranset af en klokkeblomstguirlande (som på epitafierne nr. 36 og 37, p. 742ff.), samt i prikhligninger i englenes hår og i skybræmmen omkring den opstandne Kristus, der
har fået stråleglorie; afvigende fra førnævnte forlæg er ligeledes evangelisternes runde hoveder og deres pindestole.
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Fig. 537—538. Gravsten. 537. Nr. 78, 1720, over assessor Jens Lassøn og Karen Benedixdatter (p.
811). 538. Nr. 84, 1784. over k ø b m a n d Friderich Raae (p. 815). — Tombstones. 537. No. 78, 1720,
to Judge Jens Lasson and Karen Benedixdatter. 538. No. 84, 1784, to Friderich Raae, tradesman.

1745 beskrives stenen i begravelsesprotokollen som stor, »udhugget« og med
ulæselig skrift. Den lå da over Otto Galthens murede begravelse (se denne),
der hjemfaldt til kirken 1777, og solgtes ved skøde af 15. sept. 1781 for 59
rdl. (heraf 14 for gravstenen) til købmand Kjeld Iversen 1 0 9 . Denne lod hugge
en ny indskrift med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver: »Velfornem(m)e Borger og Kiøbmand Kield Iwersen I Aarhuus og hans Hustrue Karen Iørgens D a t t e r Deres Steen og Begravelsessted Kiøbt og Bekostet aar
1781 . . . « . Endelig har fodfeltet fået en tilføjelse efter ægteparrets død: »Han
Døde 1797 — H u n Døde 1785«.
1745 over begravelsen i store korsgang nr. 23 (fig. 150), nu i søndre koromgang, op ad sydmuren i 4. østligste fag.
80) 1731. Dette sovekammer . . . bekostet og til dets vedligeholdelse . . . og
prydelse på stenen ... samt krypten . . . af Iens Anderssøn Müller, der hviD a n m a r k s Kirker, Århus a m t
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ler her sammen med sin hustru Else Olufsdaatfter], død [1725] i sit 65. år,
. . . »F. (o: fecit?) 1731« 421 (jfr. epitaf nr. 36).
Blågrå kalksten, seks brudstykker samlet af stenens større, nedre parti, der
måler ca. 1 8 6 x 1 6 0 cm, samt en lille stump, 2 1 x 3 3 cm. Bevaret er størsteparten af indskriften, med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver, i et
ovalfelt dannet af krydsende, båndomvundne palmegrene. Inden for en ramme
med rester af palmetbort har stenen antagelig haft en udsmykning i hovedsagen efter samme forlæg og muligvis fra samme værksted som nr. 81 (jfr. fig.
540). Under et b å n d k n æ k k e t buefelt nederst på stenen skriver en knælende
engel i en åben bog, og ved siden ses døds- og forkrænkelighedssymboler, le
og kranium, gennem hvis øjenhule en slange snor sig. Siddende putti har flankeret buefeltet, den bevarede højre holder flammende urne; af den venstre
er blot levnet a t t r i b u t t e t , en trompet. På konsoller ved siden står henholdsvis et kranium og et vinget timeglas.
Oprindelig over begravelsen ved epitaf nr. 36 i mellemste gang nr. 3 (fig.
150), det største stykke af stenen nu uden for kirken, øst for koret, den lille
s t u m p på øvre galleri i nordre korsarm.
O. 1748. C. H. Blichfeld og M. H. D. Blichfeld, se nr. 42.

81) (Fig. 540). O. 1744. Tøger Clemensen Kiersgaard, fordum borgmester i
Aarhuus, f. 9. febr. 1667, d. 6. juni 1744, 77 år gl., og hans to hustruer, Cecilia R a s m u s d a t t e r Wærn, d. 31. okt. 1713, 27 år gl. (to sønner, een datter),
og Maren Olufsdatter, f. 14. dec. 1695, d. <12. sept.> 17<78>, <8[2]> år gl. 4 2 2
(tre sønner, syv døtre).
Brunrød kalksten, 2 0 9 x 1 4 9 cm, med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver. Rimeligvis udført efter samme forlæg og i samme værksted som
nr. 80, men dog uden udsmykning i det nedre buefelt, hvis to putti holder
hånden under kind, den ene med lille gravspade i den anden hånd. På konsollerne kranium, hvorfra flamme slår op, og vinget timeglas. Skriftfeltets palmegrene bærer øverst livets krone, holdt af to basunblæsende englebørn. Stenen,
der indrammes af palmetbort, har i de øvre hjørner et blomstermotiv.
Oprindelig over den 1725 erhvervede begravelse i store gang nr. 8 (fig. 150),
nu i søndre sideskibs næstvestligste fag.
82) 1751. »Biscop Peder Hygoms Begravelse Kiøbt og bekostet Aar 1751« 423 .
Gråhvid kalksten, 8 6 x 1 1 7 cm. Tværskrift med fordybet kursiv og store
skønskriftsbogstaver. Oprindelig over den samtidigt erhvervede begravelse
bag koret nr. 4—6 (fig. 150), nu ret t æ t ved korskrankemurens østside.
O. 1752. Andreas Sobotker, se nr. 44.
1755. Ulrik Christian Müller, Dorothea Kirstine Kiersgaard og Anne Marie Schönnau,
se nr. 28.
1758. Valentin og Birthe Feth, se nr. 35.
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Fig. 539—540. Gravsten. 539. Nr. 70, 1065, over biskop H a n s Enevoldsen Brochmand og Anna
Laurence de la Ford (p. 807). 540. Nr. 81, o. 1744, over Toger Clemensen Kiersgaard og hustruer
(p. 814). — Tombstones. 539. No. 70, 1665, to Bishop Hans Enevoldsen Brochmand and Anna Laurence
de la Ford. 540. No. 81, ca. 1744, to Toger Clemensen Kiersgaard and his wives.

83) O. 1771. Peder Jensen Schriver, køb- og handelsmand i Aarhuus, og
hustru Maren Mogensdaatter, begge født i Aarhuus, han 1715, d. 1771, 56
år gl., hun 1725, d. • 424 , • år gl., efter 21 års ægteskab. Herefter gravvers
med opstandelsesønsker.
Grå kalksten, 1 9 1 x 1 2 4 cm, i fem brudstykker. Indskriften, med fordybet
kursiv og store skønskriftsbogstaver, udgør alene stenens udsmykning, inden
for en karnisprofileret ramme.
1771 lagt over den tilhørende, murede begravelse i nordre korsgang nr. 7 1 0 9
(fig. 150), nu i nordre koromgang, nær korskrankemuren i 3. østligste fag.
1781. Kjeld Iwersen og Karen Jørgensdatter, se nr. 79.
1784. Niels Jensen Kieldrup, Edel Maria Galten og Dorethea Cornelia Sparre, se nr. 62.

84) (Fig. 538) 1784. Friderich Raae, køb- og handelsmand, d. 1783, 60 år gl.,
og hustru Cicilia Iensdatter Ahrendal, f. i Aarhuus 1719, d. smst. 17<94> efter 32 års ægteskab, <75> år gl., efterladende een søn 4 2 5 .
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Grå kalksten, 1 9 0 x 9 7 cm. Indskrift med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver inden for stor, oval laurbærkrans med krydslagte bånd. Herover en
b å n d o m v u n d e t sejrskrans omgivet af blade og oliegrene og under skriftfeltet
krydslagte grene, i sviklerne olieblade. Stenen, der har kraftig, profileret
kant, smykkes i hjørnerne af forkrøppede cirkelfelter med blomstermotiver.
1784 109 lagt over den fire år tidligere erhvervede begravelse i store korsgang
nr. 14 (fig. 150), nu i nordre korsarm, op ad vestmuren i nordligste fag.
85) 1785—86. Frøken Hedevig Margaretha Lasson, f. på Aakiær 10. febr.
1743 af forældrene, etatsråd Thøger Lasson, herre til Aakiær og Dybwod, og
Benedicta Antoinette Rosenörn; død i Aarhuus 14. juni 1785. Berømmende
efterskrift, der bl.a. omtaler de anselige gaver, hun skænkede til offentlig brug,
samt hendes hjælp til nødlidende.
Hvidgrå kalksten, 1 9 8 x 1 0 1 , 5 cm. Indskriften, med fordybet kursiv og
store skønskriftsbogstaver, er stenens eneste pryd inden for den fintprofilerede k a n t . Smykket med granguirlande.
Gravstenen planlagt anbragt af afdøde selv 4 5 (jfr. epitaf nr. 42, p. 750), nær
begravelsen i store korsgang nr. 28, nu i nordre korsarm, op ad østsiden af
murpillen mellem de to fag i nord.
1791. Jens Antonisen og Maria Christina Sonberg, se nr. 34.

86) O. 1800. »Her Under hviler Procur. Westergaards Børn«, Jørgen Hee, f.
[2.] marts 1788, d. 13. m a r t s 1790, Dorthe Margrethe, f. 16. juni 1789, d. 7.
m a r t s 1790, Hans Jørgen, f. |2]7. m a j 1790, d. [24.] okt. 179[5], og en søn,
dødfødt 2. dec. 1800 426 .
Lys kalksten i fem brudstykker, 1 7 8 x 1 1 3 cm. Fordybet kursiv og store
skønskriftsbogstaver øverst på skrifttavlen, der foroven er rundbuet, forneden
afsluttes af dråber. Omkring tavlen bånd ophængt i ringe, nederst synes rester af bog samt en kvist.
Som oprindelig på »domkirkegården« 427 , nu uden for koret.
Ud over de ovenfor omtalte gravsten og større brudstykker heraf, der nærmere har k u n n e t bestemmes, findes bevaret enkelte mindre b r u d s t y k k e r :
a) Fra 1600'rnes 1. fjerdedel. Grå kalksten. En stump af en øvre kortside
med profileret k a n t og indvendig tungebort. Herindenfor rest af profileret r u n d bue med perlestav og ved siden heraf rest af cirkel med kranium(?). På øvre
galleri i nordre korsarm. b) O. 1625. Grå kalksten. To hjørnefragmenter, henholdsvis øvre heraldisk højre og nedre heraldisk venstre, af sten muligvis svarende til nr. 48. Hjørnecirkler med indvendig tungebort og siddende evangelister med deres tegn; fodfelt med kranium over knogle og ved langsiden formentlig stående figur, hvoraf blot foden er bevaret. På øvre galleri i nordre
korsarm. c) 1700'rnes 2. fjerdedel. Rødlig kalksten. Af samme type som nr. 81.
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Bevaret er heraldisk venstre hjørne og langside med palmetsmykket kant,
herpå ses bladværk fra skriftfeltet, vinget timeglas samt fødder og arm af siddende putti. Uden for kirken, i brolægningen ved nordre kortårn.

Fig. 541—542. Gravsten nr. 12, 1500—25, over ukendt præst. 541. Tegning i håndskriftet R h u m a n n I
fra 1666 (LA Vib.). 542. Stenens nuværende tilstand (p. 764). — Tombstone no. 12, 1500—25, to
unknown priest. 541 Drawing in manuscript from 1666. 542. The stone's present condition.
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Af domkirkens mange gravsten, der i tidens lob er forsvundet på forskellig vis (jfr.
p. 754), er kun en mindre del opregnet her nedenfor. Medtaget er de sten, som nærmere
beskrives enten i de ældre håndskrifter (Anne Krabbe 1607, Epitaphia ca. 1620, Monumenter ca. 1656, R h u m a n n I, II og håndudgave ca. 1666, Schive I og II efter 1704 og
1729—30 samt Cramer I og II 1752ff., jfr. p. 39), hvortil i øvrigt henvises, eller som man
har nøjere kendskab til gennem domkirkens regnskaber 4 2 8 . Som regel er gravstenene dateret efter ældste angivne dødsår, hvis ikke en præcis datering er k e n d t ; indskrifterne er
som vanligt gengivet i resumé og i normaliseret form. Såvidt muligt er en stens oprindelige placering anført, ligesom der henvises til dens eventuelle tilhørsforhold til muret
eller umuret begravelse (jfr. gravkort 1745, fig. 150), og afsnittet om disse begravelser.

1) 1400 (fejl for 1500?). Ukendt gejstlig. »Pastor sincerus, devotus tu qvoq(ve)
clerus, / Lætus obiturus, et vermibus esca futurus, / Qvi comes es fidei, tu
d a m n a perampla tulisti. / Anno 1400« (»Retsindige hyrde, og tillige du, præsteskab, som glad skal dø og vorde føde for orme, du, som er troens følgesvend,
svære t a b har du lidt. År 1400«) 282 . I lille karlegang. — R h u m a n n I og I I ;
Schive II.
2) O. 1449. Ulrik Stuke (Stygge), biskop. Figursten: »en bisp udhuggen i sin
gejstlige habit«; »hos ham« hans våben, et vandret delt skjold med »tree røde
varit[a]fflsbricker« (o: vartavl, et terningspil). Ifølge Anne Krabbes håndskrift
1607 var indskriften da ulæselig, hvorimod de heraldiske farver på skjoldet
endnu var bevaret, hvilket fremgår af håndskriftets farveangivelser, hvidt i
1. felt, blåt i 2. (jfr. kalkmaleri nr. 8 (p. 394ff.) i tilknytning til alter nr. 34
(p. 87f.)).
1517 undersøgtes stenen, der lå i nordre tårnkapel sammen med biskop Bo
Mogensens gravsten nr. 5 (p. 756); der kunne da endnu læses, »at hand døde
Anno 1449 Dominica Trinitatis« [dvs. Treenigheds søndag (søndag efter pinse),
8. juni]. Under forhandlingerne vedrørende t å r n r u m m e t s salg med henblik på
anvendelse som gravkapel 1649 (jfr. Marselis gravkapel og p. 288) bemærkedes,
at stenen i så fald skulle tages op af jorden og indsættes i væggen ligesom
Bo Mogensens; det kunne da ikke »eractis«, hvem der var begravet under stenen 4 2 9 . Ved kapellets omdannelse 1702 til gravkapel for Marselis blev stenen,
der da var i stykker, opgravet og er herefter forsvundet. — Anne K r a b b e ;
R h u m a n n I og I I ; Schive I og II.
* Dette afsnit redigeret af Stig Hornshøj-Møller.
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3) 0. 1471. Kjeld Kristian Jensen Lynge, ærkedegn. »In hac sepultura reqviescit venerabilis vir Chetillus Christianus Johannis Lynge filius, archidiaconus Arhusiensis, qvi obiit a(nn)o 1471« (»I denne grav hviler den ærværdige
mand Kjeld Kristian Jensen Lynge, ærkedegn i Århus, som døde år 1471«). I
søndre korsgang. — R h u m a n n I og II; Schive II.
4) O. 1481. Jens Eriksen. »Primo die augusti a(nn)o 1481 obiit d(omi)nus
Johannes Erici. Orate Deum pro eo« (»Den første august 1481 døde hr. Jens
Eriksen. Bed til Gud for ham«). I søndre korsgang. — R h u m a n n I og I I ;
Schive II.
5) O. 1500. Peder Knudsen, kantor. »D(omi)nus Petrus Canuti cantor obiit
1500« (»Hr. Peder Knudsen, kantor, døde 1500«). I den store gang. — R h u m a n n
I og II.
6) O. 1501. Poul Hofman, kantor. »Orate Deum pro Anima m(agristi) Pauli
Hofman, Cantoris Aarhus(iensis) qvi obiit Anno D(omi)ni 1501« (»Bed til Gud
for magister Poul H o f m a n s sjæl, kantor i Århus, som døde i det Herrens år
1501«). Bag koret. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
7) O. 1501(?). Figursten over Morten Krabbe, ærkedegn. »Sepultus est hie
egregius Decretorum Doct(or) Martinus Krabbe, Magni K r a b b e de R u s t r u p
filius, Aarhusiensis Ecclesiæ archidiaconus, anno reparatæ Salutis 1501 profesto D(ivi) Martini. Semper ut reqvie f r u a t u r ejus anima, orate« (»Her er begravet den udmærkede doktor i kanonisk ret, Morten Krabbe, søn af Mogens
K r a b b e til Bustrup, ærkedegn ved Århus kirke, i året 1501 efter Frelsens
genoprettelse, dagen før den guddommeliggjorte Mortens dag [10. nov.]. Bed
for, at hans sjæl må nyde den evige fred«). Indskriften er her gengivet efter
R h u m a n n II, idet dog dennes »Martini« er udskiftet med Anne Krabbes korrekte læsning »Magni«. Anne K r a b b e anfører i sin ellers mangelfulde afskrift:
»Obiit an(no) 1.5.17.«, hvilket er det rette dødsår; det her efter R h u m a n n valgte
årstal 1501 hentyder muligvis til erhvervelsen af begravelsen og ligstenen, da
han dette år blev ærkedegn 4 3 0 . Figursten med afdødes fædrene og mødrene
våbner (Krabbe og Lunge). Indskrift langs kanten. Over begravelsen i koret
nr. 9. — Anne K r a b b e ; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
8) O. 1501. Jens Lunov, kannik. »Scio quod redemptor mens vivit, et in novissimo die de terra surgenturus sum et rursum circumdabor pelle mea, et in
carne videbo Deum et Dominum meum, et non alium. (Formodentlig i randskrift:) Hic requiescit nobilis vir, magister Johannes Lunou, canonicus ecclesiæ
chatedralis Arhussiensis, qui obijt Anno 1501.« (»Jeg ved, at min genløser lever,
og at jeg skal opstå af jorden på den yderste dag og igen iføres mit kød
(egentlig »omgives af mit skind«), og i kødet skal jeg skue min Gud og Herre og
ikke en anden [formodentlig menes her Satan]. Her hviler den ædle mand,
magister Jens Lunov, kannik ved Århus domkirke, som døde i året 1501«).
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Fig. 543. †Gravsten nr. 11, o. 1526, over rektor Morten Borup. Tegning i håndskriftet R h u m a n n I
fra 1666 (La Vib.) (p. 820). — †Tombstone no. 11, ca. 1526, to Morten Borup, headmaster. Drawing
in the manuscript Rhumann I, 1666.

På stenen er udhugget våben for Reckenberg og Lunge(!), med to vesselhorn
som hjelmtegn på begge. I store korsgang (»midt på gulvet«). — Anne Krabbe.
9) 1512. Peder Munk, kantor. »Hic jacet honorabilis vir D(omi)n(us) Petrus
Munch Ecclesiæ Aarhusinæ Cantor A(nn)o D(omi)ni 1512« (»Her hviler den ærværdige mand, hr. Peder Munk, kantor ved Århus kirke, i det Herrens år 1512«).
I søndre korsgang. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
10) O. 1512. Lisbeth Lunge. »Hæc sepultura est, in qua regni escit [fejl for
reqviescit] venerabilis Domina, Elizabeth, filia Domini Tuchonis Lunge, militis,
quæ erat uxor Magni Krabbes, quæ obiit anno D(omi)ni 1.5.12« (»Her er begravelsen, hvori hviler den ærværdige fru Lisbeth, hr. ridder Tyge Lunges
datter, som var Mogens Krabbes hustru, som døde i det Herrens år 1512«).
På stenen udhugget hendes fædrene og mødrene våbener (Lunge og Kabel).
Over begravelsen i koret nr. 9. — Anne Krabbe.
11) (Fig. 543). O. 1526. Morten Borup, rektor, † 1526. Cirkelrund sten af »grov,
grå marmor« hvorpå bomærkeskjold med krydslagt ferle, greb og ris, omgivet
af randskrift med minuskier: »Doctor Martinus Børup S(acro) S(anctae)
Theologiæ Professor, quondam hujus Scliolæ Rector« (»Doctor Morten Børup,
lærer i Den hellige Skrift og tidligere rektor for denne skole (o: Århus katedralskole)«). Ifølge R h u m a n n hentyder greben til, at han var bondesøn, mens riset
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og ferlen betegner hans rektorembede, men ellers »kanel det accordere med
greffuen, riset og ferlen, saa det mand pleyer ad sige, ad huo som iche vil lyde sin
scholemester, hand skal lyde græffuen«. Abildgaard, der o. 1770 har tegnet stenen, angiver dens diameter til to fod og fem tommer (ca. 75 cm), og at den
endnu lå på sin plads på kirkegården ved kirkens østre ende 4 3 1 , hvorfra den var
forsvundet 1807, da Rasmus Nyerup søgte den. 1882 rejstes i stedet en ny
mindesten udført af billedhuggeren Jul. Herskind efter tegning af V. Th.
Walther 4 3 2 . — R h u m a n n I (tegning); Schive II (tegning).
12) O. 1541. Figursten over Jacob (Joakim) Lykke, ridder, † 1541, og begge
hans hustruer. »Her er begraffuen erlig oc velb(yrdig) Mand oc strenge Ridder,
Her Jochim Lycke, med begge sine Hustruer«. (Indskriften er her gengivet
efter R h u m a n n I I ; Anne Krabbe har lidt afvigende ortografi, således »Jochinn«
for »Jochim«). Randskrift med »Munche Bogstaver« (dvs. minuskier). På stenen
er alle tre personer udhugget sammen med deres våbenskjold, Lykke (»ickund,
enn winrancke«), Bille (for hans anden hustru, Maren Pedersdatter Bille, † f ø r
1528) og Gyldenstjerne (for hans tredje hustru, Anne Gyldenstjerne, † e f t e r
1543). Stenen solgtes 1726. Bag koret. — Anne K r a b b e ; R h u m a n n I og I I ;
Schive II.
13) O. 1548. Jørgen Samsing, kannik. »Hic jacet honoratiss(imus) vir d(o)m(inu)s m(agister) Georgius Sambsingius canonicus Aarhusiensis, qvi obiit
a(nn)o D(omi)ni 1548« (»Her hviler den meget ærværdige mand, hr. magister
Jørgen Samsing, kannik i Århus, som døde i det Herrens år 1548«). Over begravelsen i koret nr. 9. — R h u m a n n I og II; Cramer I.
14) O. 1553. Søren, kannik. »Magister Severin(us) p(rae)sentis eccl(esi)æ
canonic(us) in fide Jesu Christi mortem obiit anno 1553, die 18 maii« (»Magister
Søren, kannik ved denne kirke, mødte i troen på Jesus Kristus døden d. 18.
m a j 1553«). Placering ukendt. — Epitaphia.
15) O. 1556. Peder Abildgaard (»Petrus Pomarius«), † 1556, og Peder Mikkelsen (»Petrus Michaelius«), † 1530, vikarer ved kirken. Latinsk indskrift, afsluttende med citat fra Esajas 26,19. (Jfr. epitaf nr. 3, p. 674). Bag koret. —
E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og II.
16) O. 1562. Peder Vittisen Wind (»Petrus Wind Witti filius«), fordum rektor
i Århus, vikar ved denne kirke og en meget årvågen præst (»pastor vigilantissimus«), † 15. sep. 1562. I søndre korsgang. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
17) O. 1564. Catharina Lang, biskop Mads Langs hustru, † 5. m a j 1564.
Latinsk indskrift med disticha 4 3 3 . 1710 solgtes stenen for at blive lagt over
Niels Tem. Over begravelsen i store korsgang nr. 52. — E p i t a p h i a ; Monumenter; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
18) O. 1566. Jens (»Johannes«), posthum søn til en »P.C.P.«, i hvis grav han
er nedsat, † 18. m a j 1566. Latinsk indskrift. I R h u m a n n - h å n d u d g a v e er ind-
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skriften koblet sammen med †gravsten nr. 22, hvilket kunne lede til en identifikation af P.C.P. som en ellers ukendt broder til Esbern Canuti Petrejus.
Flere forskellige forhold tyder imidlertid på, at der er tale om to sten. I store
gang. — R h u m a n n - h å n d u d g a v e .
19) O. 1567. Philip af P r a t o (»Philippus de Prato«), galler (»gallus«), kantor
ved kapitlet i Århus, † 1567. Latinsk indskrift. R h u m a n n skriver, at han kom
til D a n m a r k sammen med Christiern II.s dronning, Elisabeth, samt at han
skulle være far til Johannes Pratensis, professor i København, † 1576. Bag koret.
— Monumenter; R h u m a n n I og II.
20) O. 1573. Simon Christensen (»Simon Christierni«), vikar i Århus, † 12. dec.
1565, 78 år gl., og hustru, Maria Larsdatter (»Marina Laurentii«), død natten
mellem 4. og 5. sep. 1573 kl. 11, 59 år gl. Latinsk indskrift. I den store gang. —
E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
21) O. 1574. Maren, superintendent Laurids Berthelsens datter eller første
hustru, muligvis begge. »Præstans præ reliqvis Superintendentis et Uxor, non
procul a tumulo marmore texta Patris ingenui; Matris mores te casta Marina
o r n a b a n t , roseas forma pudica genas. Obiit die 10 Aprilis 1574« (»Også hustruen
hviler nær superintendentens jordiske levninger, dækket af en sten ikke langt
fra den ædle faders grav. Moderens sæder prægede dig, kyske Maren, og smykkede dit unge, ærbare ansigt. H u n døde den 10. april 1574«). Indskrift med to
disticha. Over begravelsen i store korsgang nr. 49. — R h u m a n n I, II og håndudgave; Schive II.
22) O. 1576. Esbern Knudsen Petrejus, magister og sognepræst i 14 år, sprogkyndig (»Calluit . . . lingvas varias«), † 1576 (jfr †gravsten nr. 18). Latinsk
indskrift med forsøg på disticha. I store korsgang. — R h u m a n n I, II og håndudgave; Schive II.
23) O. 1577. Børnene Erik Bjørnsen og Birgitte Urne. Under deres respektive
våbner, Bjørn — Friis og Urne — Rud, var udhugget en latinsk indskrift:
»Beatis animabus et depositis hic in spem f u t u r æ resurrectionis corpusculis
et generosi Erici Biornonis, domini Biornonis de Stheinholtt, unici ex secunda
coniuge, filioli dilectissimi, morte i m m a t u r a præventus, in insula Samsøe, ex
huius vitæ miserijs, ad cælestem patrem et patriam pie et placide evocatus est
anno 1577 12. calend(ae) iulij, cum complevisset annos septem, menses 6, dies 5.
Et nobilis virginis Birgittæ Urne filiolæ domini Absolonis Urne de Søgaard, in
prædio R e s t r u p 4 3 4 demortuæ — die eiusdem anni parentes filostorgos [sidstnævnte ord på græsk]. M.M.H.H.F.F. 4 3 5 « (»For de salige sjæle og de i håb om
tilkommende genopstandelse her nedsatte legemer af den ædle og velbyrdige
Erik Bjørnsen, eneste og højt elskede lille søn med den første hustru, af hr.
Bjørn til Stenholt, som ved en tidlig død på øen Samsø bortrevet fra dette livs
j a m m e r f r o m t og stille blev kaldet til den himmelske fader og fædreland år
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1577, d. 20. juni, da han var fyldt syv år, seks måneder og fem dage. Og af den
ædle jomfru Birgitte Urne, hr. Absalon (Axel) Urne til Søgårds lille datter, død
på godset Restrup — dag i samme år. De kærligt omsorgsfulde forældre (gjorde
disse mindesmærker?)«). Stenen, der var anbragt over begravelsen i koret
nr. 5, lå under det »monument« (epitaf) i form af en gravsten (nr. 20, p. 771),
der var rejst over børnene på sydsiden af næstøstligste pille i korets nordside
(dvs. på gravkortet fig. 150, nr. 5). — Anne K r a b b e ; Monumenter.
24) 1580 (?). Laurids Berthelsen (»Laurentius Bartholomæi filius«), den anden
superintendent i Århus, † 19. jan. 1588 efter at have t j e n t skoler og kirker i
44 år. Tillige hans anden hustru Anne Jørgensdatter, † 8. apr. 1569, og hans
tredje hustru Ellen (»Oline«) Sørensdatter, <† 12. nov. 1621>. Årstallet »1580«
tilføjet i margin på »Epitaphia«. Bispens indskrift på latin, hustruernes på
dansk. Over begravelsen i store korsgang nr. 49. — E p i t a p h i a ; Monumenter;
R h u m a n n I, II og håndudgave.
25) 1583. Maren (»Marinæ«), datter af Laurids (Berthelsen, superintendent) og
og Anne (hans anden hustru); ikke fyldt 20 år ægtede hun efter faderens bestemmelse J o h a n Oldorph, som hun levede sammen med i et år og otte måneder »ligesom mandens nye ribben«, og med hvem hun fik en lille datter, førend
hun en måned senere døde. Latinsk indskrift, bestående af disticha. I store
korsgang. — E p i t a p h i a ; Monumenter.
26) O. 1589. Helene, † 20. marts 1588, seks år gl., og Maria Vinnula [Rhumann
I har »Maren«], † 22. febr. 1589, knap et år gl., begge døtre af Peder Jensen
Winstrup (»Petrus Johannis Winstrupius«), fordum stiftets superintendent, og
Maria Esbernsdatter (»Maria Esberni«), datter af en kannik i Århus. Latinsk
indskrift, afsluttende med to disticha. Bag koret. — R h u m a n n I og II; Schive II.
27) O. 1595. Albert Hansen København (»Albertos Johannis Hafniensis«),
magister, rektor ved latinskolen i Helsingør, sognepræst ved S. Nicolai i København, skriftefader for Frederik II. og Christian IV., biskop over Århus stift,
† 20. febr. 1593. Endvidere børnene, Frederik og Albert Albertsønner, † 1585,
og Karen Albertsdatter, † 1592. Latinsk indskrift. Bag koret. — E p i t a p h i a ;
R h u m a n n I og II.
28) O. 1596. Jens Jensen L u n d u m (»Joannes Joannides Lundum«), medtjener ved Vor F r u e kirke og vikar ved domkirken, † 1596, 48 år gl. Latinsk indskrift. Placering ukendt. — Epitaphia.
29) O. 1597. Poul Skriver, rådmand, † 1607, og hustru, Kirsten Poulsdatter,
† 1597. I den store gang. — R h u m a n n I og II.
30) O. 1599. Christen Ibsen, magister, sognepræst på Tunø (»Thun«) i 38 år
† 1599. Dansk indskrift. I nordre korsgang. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
31) 1500'rne. J o m f r u Sophia Krabbe, dødsdato u u d f y l d t ; »huiler sig ind thill
dommedagh«. Dansk indskrift. På stenen er udhugget »de Rudder« og et »vild-
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suinshoffuid« (hendes mødrene og fædrene våbner?). Over begravelsen i store
korsgang nr. 55. — A n n e K r a b b e ; Monumenter; R h u m a n n I og II.
32) 1500'rne. Anne Jens Langs, biskop Mads Langs moder. I søndre korsarm. — R h u m a n n I og II.
33) O. 1601. Laurids Jacobsen Oldorph F y n b o (»Laurentius Jacobi Oldorphius Fynbo«), magister, forhen kannik og vikar ved domkirken, dernæst (i to år
(ifølge Epitaphia)) lærer ved Københavns universitet, fra 1553 lektor i Århus
i 24 år, fra 1576 k a n t o r i 23 år, levede i ægteskab i 47 år og fik med een hustru
ni sønner og fire døtre, † 21. juli 1601, 84 år gl. Latinsk indskrift. I søndre korsgang. — E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
34) O. 1602. Peder Terkildsen Abildgaard, magister, kannik og sognepræst
til S. Clemens, † 12. m a j 1605 i sin alders 64. år, og hustru, Maren Jensdatter,
† 24. apr. 1602 i sin alders 45. år. Over begravelsen i søndre korgang nr. 6.
R h u m a n n I og II.
35) O. 1602. Laurids Pedersen Bording (»Laurentius Bordingio Petri f(ilius)«),
magister, kannik og lektor, † 6. aug. 1602, 59 år gl. Endvidere hans hustru,
Maren Pedersdatter (»Marinæ Petri f(ilia)«), tidligere gift med magister Peder
Hermansen; i ægteskabet med Laurids Bording fødte hun tre sønner og otte
døtre. Dødstato uudfyldt. Stenen lagt af deres børn. Over begravelsen i store
korsgang nr. 36.
E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
36) O. 1602. Rasmus Sinning, »succentor« til domkirken, sognepræst til
Hjortshøj og »Fløystrup« 436 , † 19. aug. 1602, og hustru, J o h a n n e Christensdatter, med hvem han i 27 års ægteskab fik ti børn. Endvidere hendes anden
mand, Michel Pedersen Vivild, Guds ords tjener til samme kirke, †•. Over begravelsen i nordre korgang nr. 14 og 15. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
37) O. 1605. J o h a n Lauridsen Oldorph (»Johannes Lavrentii Oldorphii
f(ilius)«), magister, kannik og vikar ved domkirken, rektor ved latinskolen i
fem år, sognepræst til Årslev og Tilst i et decennium, siden sognepræst ved Vor
Frue fra d. 10. m a j 1593 i 12 år, † 26. febr. 1605, 49 år gl. Latinsk indskrift.
I søndre korsarm. — Epitaphia.
38) O. 1608. Peder »Offersøn«, † 1608, med to hustruer, Gertrud Sørensdatter
og Kirstine Pedersdatter. I nordre koromgang. — Schive I og II.
39) O. 1617. Hans Pedersen Horsens (»Johannes Petrejus Horsnensis«), kannik og provst i Hasle herred, rektor i Århus i ni år, sognepræst til Åby og
Hasle i 15 år, levede i ægteskab i 35 år og fik syv sønner og fem døtre, † 13. juli
1617, 72 år gl. 4 3 7 . Latinsk indskrift. Endvidere Karen Lauritzdatter, gift i
25 år [således R h u m a n n ] med magister Hans Horsens, † •. Dansk indskrift.
I søndre korsarm. — E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og II.
40) (Fig. 545). O. 1618. Poul Andersen Colding, prædikant på Skanderborg,
provst i Hjelmslev herred og kannik i Århus, † 27. febr. 1618, 67 år gl., og
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Fig. 544—545. Gravsten. 544. Nr. .'53, o. 1616, over r å d m a n d Niels Ibsen og Maren Olufsdatter (p.
782). 545. Nr. †40, o. 1618, over hofprædikant Poul Andersen Colding og Karen Nielsdatter. Tegning
af S. Abildgaard 1770 (NM) (p. 824). — Tombstones. 544. No. 33, o. 1616, to Councillor Niels Ibsen.
545. No. †40, ca. 1618, to Court Chaplain Poul Andersen Colding. Drawing by S. Abildgaard 1770 (NM).

hustru Karen Nielsdatter, datter af borgmester Niels Pedersen i Århus, † 28.
jan. 1618 (jfr. (†)epitaf nr. 7). Den »store« gravsten, hvis indskrift på dansk
ifølge begravelsesprotokollen 1745 næsten var afslidt, var rimeligvis u d f ø r t i
samme værksted og efter samme forlæg som gravsten nr. 33. Af afvigelser kan
nævnes enkelte detaljer i dommedagsrelieffet, antal og anbringelse af krigerne
samt anvendelsen af timeglas i stedet for kranium (her en face) i stenens ene,
nedre hjørne. Over begravelsen i søndre korgang nr. 11. — R h u m a n n I og II.
41) O. 1618. Jørgen Jørgensen Sommerfeld, født i »Kiilby«, borgmester i
Århus i 31 år, † 24. apr. 1618 i sin alders 74. år, og hustru, Mariche Lauritzdatter, fodt i Wittenberg, † <1622>, med hvem han i 21 års ægteskab fik fire
sønner og en datter, hvoraf en søn og en datter tidligere var døde. Over begravelsen i store gang nr. 6. — E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
42) O. 1619. Vilhelm (Willom) Worm Johansen, r å d m a n d i Århus, † •, og
hustru, Inger Olufsdatter, † 1619. 1749 klager efterkommeren, rektor Jens
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Worm over, at man har ladet optage stenen for at sælge den, skønt indskriften
var læselig for enhver »grand-seendes« øjne, hvorefter stenen skal være anbragt
påny 2 5 8 . Over begravelsen i store gang nr. 13.
43) Før 1619. J a k o b Terkildsen Abildgaard (»Jacobus Torchilli Pomarius«),
provst i Lisbjerg og Sabro herreder, sognepræst i Søften og Folby i <42 år),
† 29. feb. 1620, 70 år gl.). Latinsk indskrift. Over begravelsen i søndre korgang
nr. 6. — E p i t a p h i a ; R h u m a n n I og II.
44) For 1620. Karen Nielsdatter, født i Viborg, magister J o h a n Lauridsens
tredje hustru, der levede sammen med ham i fem år, † •. Antagelig i søndre
korsarm, jfr. †gravsten nr. 33 og nr. 37. — Epitaphia.
45) 1621. Laurids Friis til Lyngballe, † 17. juli 1619, og hustru Bodil (»Boell«)
Kruse Enevoldsdatter, † 14. marts 1621. Antagelig i søndre korsarm. —
Monumenter; R h u m a n n I og I I ; Schive II.
46) O. 1621. Peder Ibsen, rådmand, † 1621, og hustru, Citzel Pedersdatter,
R h u m a n n I og II.
† 1655. Over begravelsen i store gang nr. 4.
47) O. 1626. Jens Giødesen (»Joannes Egidii«), søn af en borger i Ribe, skolemester i fem år, dernæst hofpræst og sognepræst til S. Nikolaj i København i
12 år, superintendent i Århus i 33 år, † 11. dec. 1626, 76 år gl. 438 , og hustru,
Magdalena Valentin, posthum datter af en borger og slotsskriver i Wittenberg;
18 år gl. blev hun gift med Jens Giødesen, med hvem hun levede i 45 års ægteskab og fik syv børn (to døde, jfr. gravsten nr. 27), † 11. juli 1630, 63 år gl.
Latinsk indskrift. Over begravelsen i store korsgang nr. 30. — Monumenter;
R h u m a n n I og II.
48) O. 1633. Christen Jensen (»Christiernus Johannis«), magister, rektor ved
latinskolen i næsten 16 år, levede i ægteskab i 13 år og fik ni børn, fem sønner
og fire døtre, hvoraf de tre hviler sammen med ham, den fjerde i Marstrand i
Norge, † 30. nov. 1633, 43 år gl. Endvidere hans hustru, Kirsten Poulsdatter
(»Christina Pauli lilia«), † 10. apr. 1662, 61 år gl. Latinsk indskrift. I nordre
korsarm. — R h u m a n n I og II.
49) O. 1634. Magdalena Hansdatter, sognepræst til domkirken, Niels Christensen Spentrups hustru, † 1634. I nordre korsarm. — R h u m a n n I og I I ;
Schive II.
50) O. 1636. Jørgen Heitwinkel, † 1636. 1717 solgtes stenen for 26 rdl. 4 mk.,
da bogstaverne var bortslidt. Over begravelsen i store korsgang nr. 42.
Monumenter; Schive II.
51) O. 1638. Anders Berthelsen, »Canich [fejl for »købmand«?] och Rigens
Skriffuer [på Skanderborg]«, † 1638 439 . Bag koret. — R h u m a n n I og II.
52) O. 1646 109 . Jens Andersen Karlbye, rådmand, † 1655, og hans to hustruer,
Inger Andersdatter, † 1614, og Maren Pedersdatter, † 1653. Over begravelsen i
store korsgang nr. 54. — R h u m a n n I og II.
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53) O. 1646. Hans Michelsen Storm. 1646 betalte han 18 sl.dlr. for en gravstens pålæggelse over sig og sin salige hustru 1 0 9 . Over begravelsen i lille karlegang nr. 2.
54) 1647. Anne Sørensdatter. 1647 betaltes 9 sl.dlr. for en gravstens pålæggelse over hende 1 0 9 . I nordre korsarm.
55) 1647. Niels Sørensen, skomager. 1647 betaltes 18 sl.dlr. for en gravstens
pålæggelse over ham og hans hustru 1 0 9 . I nordre korsarm.
56) 1649. Søren Andersen Morsing (»Severinus Andreæ Morisanus«), magister,
konrektor ved latinskolen i ni år, siden lektor og kannik i 24 år, † 1652, 69 år gl.,
og hans to hustruer, Maria Andersdatter (»Maria Andreæ«), † 14. marts 1647 af
pest efter 25 års ægteskab, 68 år gl., og Margrethe Pedersdatter (»Margaretha
Petri«), dødsdato uudfyldt. Latinsk indskrift. 1648 købtes stenen for 14 rdl.
af Rasmus Wærn, hvorefter stenhugger Peder Clausen fik 23 dlr. for at udhugge
den »fuldkomen«. Den 3. nov. 1649 indlagdes den i domkirken 4 4 0 og bortsolgtes
til Samsø 1718, selvom indskriften var fuldt ud læselig. Bag koret. — R h u m a n n
I og I I ; Schive II.
57) 1650. Claus Hansen, borgmester Hans Jostsens søn. 1650 betaltes 15
sl.dlr. for en gravstens pålæggelse. Over begravelsen i store gang nr. 16 109 .
58) 1650. Niels Mickeisen Turesen på Broberg. 1650 betaltes 18 sl.dlr. for
en gravstens pålæggelse 109 . Placering ukendt.
59) O. 1650. Hans Skonning (»Schonni(n)g«), fordum kapitelsnotar og klokker, † 1650 441 . I lille karlegang. — R h u m a n n I og I I ; Schive II.
60) 1651. Moderen til Niels Mogensen i Randers. 1651 betaltes 15 sl.dlr. for
en gravstens pålæggelse 109 . I søndre korsarm, muligvis over begravelsen i store
korsgang nr. 48.
61) 1652. Rasmus Pedersen Thestrup, rådmand. Han skriver i sine optegnelser under dette å r : »Min Liigsteen vdhoggen och ferdig giordt, at lege paa
Stedet till denne tid« 442 . Over begravelsen i store korsgang nr. 21.
62) O. 1653. Jens Jacobsen Krog (»Joannes Krogius Jacobi filius«), magister,
rektor ved latinskolen i 13 år, lektor ved domkirken i 11 år, »kapitelsvikar«,
† 10. feb. ( R h u m a n n I har 11. feb.) 1629, i sin alders 49. år. Endvidere hans
hustru, Maria Bording (»Maria Bordingia«), datter af lektor Laurids Bording,
fik fire sønner og fem døtre i 20 års ægteskab, enke i 24 år, † 1653, 70 år gl.
Latinsk indskrift. Over begravelsen i store korsgang nr. 35. — R h u m a n n I og II.
63) 1654. Oluf Andersen Storm, borger i Århus, † 17. apr. 1654. Samme år
betaltes 15 sl.dlr. for at lægge en sten 1 0 9 . Nederst i lille kvindegang.
64) O. 1654. Søren Clemensen, borger og r å d m a n d i Århus. To indførsler i
regnskaberne for 1654 og 1656 på 45 sl.dlr. for en gravstens pålæggelse 109 .
1745 betegnes den som blå og overbrudt 8 1 . Over begravelsen i store gang nr. 8.
— Monumenter.
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65) O. 1654. To sønner af rektor Niels Nielsen Krog, begge med navnet
Christian Nielsen Krog (»Christiernus Nicolai Krog«), den ene f. 9. sept. 1645
og † 8. aug. 1646, den anden f. 8. apr. 1654 og † 16. m a j 1654. »Liden sten« med
latinsk indskrift. Over begravelsen i søndre korgang nr. 12. — Schive I og II.
66) 1655. Jens Andersen bag klostret. 1655 betalte han 45 sl.dlr. for en gravstens pålæggelse over sig og sin hustru 1 0 9 . I lille karlegang.
67) 1656. Inger J e n s d a t t e r Karlby, † 1680, gift anden gang med Carl Christensen, rådmand, betalte 1656 30 sl.dlr. for en ligsten over sig og sin første
m a n d 1 0 9 . I lille karlegang.
68) Før 1656. H a n s Hansen, borgmester 4 4 3 . Stenen har haft en hebraisk omskrift. I store korsgang. — Monumenter.
69) O. 1658. Svend Hansen Arboe, øverste medtjener og kannik til S. Clemens,
sognepræst i Vejlby, † 5. apr. 1658 i sin alders 61. år, og hustru, Helle Jensdatter, † 16 •. Grå marmorsten med dansk indskrift. »Runden om samme
Steen«, hvilket muligvis vil sige på en gravramme, fandtes en rimet indskrift:
»I taarnet ophængt A o 1648 [fejl for 1646] d. 16. Octobr. den kloche, som der
ringis mest, baade helligt og søgent og hver fæst, forærede Kirchen Gud til ære,
den stund de var i verden here. Gud give de maa i glæde svefve, ævindelig i
Herren leve« 444 (jfr. † klokke nr. 3, p. 628). Over begravelsen i søndre korgang
nr. 8. — Schive I og II.
70) O. 1658. Christen Karlsen, borgmester, † 5. apr. 1658, og hustru, Anne
Olufsdatter, † 16. dec. 1659. Muligvis over begravelsen i store gang nr. 3. —
R h u m a n n I og I I ; Schive II.
71) O. 1661. Cecilie (Citzel) Pedersdatter Blichfeld, rektor Niels Krogs hustru,
† 22. m a r t s 1661. Over begravelsen i søndre korgang nr. 12. — R h u m a n n I og II.
72) O. 1661. Jacob Nielsen, r å d m a n d , † 19. sept. 1661. Over begravelsen i
store gang nr. 5. — R h u m a n n I og II; Schive II.
73) O. 1661. Anders Regel, magister, conrektor ved Århus skole i 14 år,
† 23. dec. 1661, og hustru, Margrethe Mogensdatter, † 13. aug. 1661. Over
begravelsen bag koret nr. 2. — Cramer I.
74) 1666. Jens Jørgensen, skipper. 1666 købte han en gammel ligsten for
12 sl.dlr. og betalte yderligere 6 sl.dlr. for at lægge den over sin og hustruens
begravelse 1 0 9 . Placering ukendt.
75) O. 1666. Hans Wolfgangsen R h u m a n n (»Johannes Vulfgangus R h u mannus«), født i København den 3. m a r t s 1622 som søn af professor, magister
Wolfgang R h u m a n n og hustru, Bodil Jensdatter, 1649 magister, 1653 sognepræst, provst og kannik ved domkirken, 1659 gift med den ripensiske bispedatter, Anne E r i k s d a t t e r Monrad, med hvem han fik <to> børn, † <1676), da
han havde levet i <52> år og fungeret i embedet i <23> 445 . Latinsk indskrift.
Over begravelsen i store korsgang nr. 37. — R h u m a n n I og II.
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76) O. 1672. J o h a n Jørgensen Rhodius, conrektor og sognepræst til Åby
[† 1679], og to hustruer, Cecilie Andersdatter [† 1664] og Magdalene Christiansd a t t e r Borgreving [† 1672] 446 . Latinsk, versificeret indskrift: »Hvem og hvorfra han er, hvis marmor du nu beskuer, o fremmede: J o h a n Rhodius fra det
store Als. Fordum havde han ved Rudkøbings små vande, Odins søer og
Københavns have fundet, hvad han fremlagde for nogle få fynboer og mange
»Charudum« [jyder?], hvis taknemmelighed dog ikke var ringe. I fødeegnen
ligger faderens [† 1631], på Lyø moderens ben [† 1676] og hans egne t æ t ved
Cecilies og Magdalenes« 282 . Over begravelsen i søndre korgang nr. 10. — R h u mann I, II og regest.
77) O. 1691. Søren Povlsen, handelsmand, boede på Studsgade 8 1 , † 1691.
Over begravelsen i lille karlegang nr. 11.
78) 1693. Hans Nielsen Gotlænder, kandestøber og kæmner, † 1717, og
hustru, Kirsten Pedersdatter, † 1693. I inventariet for 1718/19 vurderedes deres
sten, der var brun og »udhuggen med bibelske historier«, til 13 rdl. 2 mk. 1718
solgtes den store og gode ligsten sammen med begravelsen til kirken. Den lå
da bag koret i den nordre gang 1 0 9 (jfr. lille kvindegang nr. 2).
79) 1694. Jens Jensen Smed og hustru, Maren Christensdatter. 1694 betalte
Peder Balle 10 rdl. for en ligsten over dem 4 1 5 . Muligvis over begravelsen i lille
karlegang nr. 5.
80) 1696. Sidzel H a n s d a t t e r Maribo (eller Hans Quantis). 1696 betalte hun
2 rdl. for en »Kiendesteen« over sin begravelse 1 0 9 . Over begravelsen i lille
kvindegang nr. 7.
81) O. 1696. Jørgen Bertelsen Helsingiør, »Altarits« (underdegn) ved domkirken i 42 år, † 1696, i sin alders 75. år 8 1 . Over begravelsen i store korsgang
nr. 16.
82) 1698 109 . Søren Michelsen Pøel, akademiforvalter over Tved, borger i
Århus, † 1684 i sin alders 63. år, og hustru, Karen Willumsdatter, † 1698 i sin
alders 72. år. Dansk indskrift med gravvers. 1721 solgtes stenen. Over begravelsen i lille karlegang nr. 6. — Schive II.
83) 1600'rne. Anders Jensen og Peder Jacobsen med deres hustru Anne
J e n s d a t t e r . I nordre koromgang. — Schive I og II.
84) 1713. Jens Hvas, † 12. jan. 1709. H a n s Pedersen Svane betalte 1713
4 rdl. for en kendesten med bogstaver at lægge på begravelsen 1 0 9 . Over begravelsen i lille kvindegang nr. 3.
85) 1717. Christen Andersen Torslev, † 1725 81 . Han købte dette år af kirken
sammen med sin murede begravelse en gammel ligsten for 20 rdl. til at lægge
over denne 1 0 9 . Over begravelsen i store korsgang nr. 38.
86) 1738. Niels Hansen Heyde, † 1738. Samme år betalte hans enke 4 rdl.
for en gravstens pålæggelse 109 . Over begravelsen i lille kvindegang nr. 2.
D a n m a r k s Kirker, Å r h u s a m t
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I domkirken har det — i endnu højere grad end i landsbykirkerne — været nødvendigt at markere den erhvervede gravplads, efterhånden som kirkegulvet fyldtes med
begravelser. Hvor man ikke har lagt en (dyrere) gravsten, har man undertiden nøjedes
med den (billigere) flise forsynet med navn, årstal eller blot initialer. De her nedenfor
opregnede, bevarede fliser stammer alle fra 16- og 1700-årene, og deres kortfattede oplysninger har for en stor del kunnet suppleres ved hjælp af domkirkens regnskaber 4 4 7
(jfr. p. 39ff.), ud fra begravelsesprotokollen 1745 81 , samt ved relevant litteratur (jfr. p.
653 ff.). Fliserne har, ligesom kirkens øvrige gravsten (jfr. p. 754), ofte skiftet plads i
senere tider. Nedenfor er den oprindelige anbringelse nævnt, hvor dette har været muligt, ligesom eventuelle tilhørsforhold til murede eller umurede begravelser (jfr. fig. 150
og et følgende afsnit).

1) O. 1649. »[Denn]e stien oc sted« har Lene Iensdater [Joh]and Iørgensøn
Kvl[bars] betalt for ham og sig 81 . Han døde 9. dec. 4 4 8 1649. Grå kalksten,
4 3 , 5 x 4 4 , 5 cm, let skråtstillede, fordybede versaler; venstre side af flisen afb r u d t . I koret. 1745 i nordre korgang nr. 11 t æ t ved kormuren over jordgrav,
hvorpå tillige en lille sten med ulæselig skrift 8 1 .
2) Midten af 1600-tallet. Initialerne R(?) N. S. og M.M.D., muligvis for borgmester Rasmus Nielsen og hustru Magdalene Mathiis D a t t e r (jfr. epitaf nr. 14,
p. 698). R ø d b r u n kalksten, 3 6 , 5 x 4 2 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver, brudstykke. I koret.
3) Midten af 1600-tallet. Maria Benedigtz daatter og Peder Movridtzsøn.
Grå kalksten, 5 2 x 5 7 cm, med fordybede versaler. I højkorets nordre side ved
2. pille fra øst. 1745 i nordre korgang nr. 9 8 1 over muret begravelse.
4) O. 1665. »Gotfried Gesius barnfod her i Aarhvs den 25 febrvari som hensof
i Heren den 7 ivni 1665 ..«. Søn af apoteker Jacob Gesius 449 . Lysgrå kalksten,
4 2 x 3 4 cm, med fordybede versaler. Uden for kirken i brolægningen under
korets østligste vindue.
5) (Fig. 547). O. 1669(?), muligvis over apoteker Jacob Gesius' første hustru
Karen Brodersdatter Risbrigh 4 5 0 , død 1669 81 . Blågrå kalksten, 5 5 , 5 x 4 9 , 5 cm,
øvre b r u d s t y k k e af lang, smal flise med versaler, både i relief og fordybet:
»Quis evadet? Hic requiescunt ..« (»Hvem undflyer? Her hviler ..«). To englebørn holder draperi, smykket med englehoveder, omkring hvilende putto,
der støtter sig til et kranium, mens det andet dødssymbol, timeglasset, står
på hans fødder. Bagved en blomstervase. I nordsiden af arkaden mellem
nordre sideskib og nordre korsarm. 1745 i store korsgang nr. 2 over jordgrav.
* Dette afsnit redigeret af Anette Kruse.
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Fig. 546—547. Gravfliser. 546. Nr. 15, 1700, over rektor Anders Nielsen Regel med familie (p. 833).
547. Nr. 5, o. 1669(?), muligvis over Karen Brodersdatter Risbrigh (p. 830). — Memorial stones.
546. No. 15, 1700, to Anders Nielsen Regel, headmaster, and his family. 547. No. 5, ca. 1669(?),
possibly to Karen Brodersdatter Risbrigh.

6) 1675. Initialerne N.M.S., M.R.D. 1675 81 , for tolder og borgmester Niels
Madsen 1 0 9 , d. 1680, og hustru Maren Rasmusdatter, d. 1710 451 . To gråblå
kalksten, ca. 3 1 x 3 1 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre
sideskibs 5. og 2. fag fra vest. 1745 i store korsgang nr. 44 over muret begravelse 81 .
7) 1680. Initialerne I.N.S. og G.L.D. for rådmand Jacob Nielsen, d. 19. sept.
1661, og hans tredje hustru 4 5 2 Giertrud Lauridtzdatter, d. 1680 129 . Grå kalksten, 3 6 , 5 x 5 2 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver; brudstykke af
større flise hvorpå årstallet »1680« har stået 8 1 . I Laurids Ebbesens kapel. 1745
i store gang nr. 5 over muret begravelse.
8) E f t e r 1684 109 . Initialerne H.B.H., [M.J.D.W.] og [M.I.F.K.] 8 1 , for rådmand, postmester og vinhandler Hans Bendixsøn Harding, d. 1712, hans første
hustru Mette J e n s d a t t e r Winter, d. 1681, og hans anden hustru Margrethe
Falenkamp 4 5 3 , d. 1749 109 . Brunlig kalksten, 2 8 x 4 4 cm, fordybede versaler;
brudstykke. I nordre sideskib. 1745 i nordre korgang nr. 9 over muret begravelse 81 .
9) O. 1687(?) 109 . »P.R.HK visiterer oc . . . M.R.D. kone lø . . . anno 1 6 • « .
For visiterer og kontrollør Peder Rasmussen Halkier, d. 1698 109 og hustru
Maren Rasmusdatter, d. 1688 454 . Grå kalksten, 4 6 x 5 2 cm, fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver omgivet af konturlinie. Tilsyneladende
sekundær indskrift: »kone lø«, muligvis for hans anden kone. Øvre k a n t af53*
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Fig. 548—550. Gravfliser. 548. Nr. 13, 1699, over Casper Nielsen B r a n t og Anne Kjelsdatter (p.
832). 549. Nr. 30, 1712, over skipper Marchus Mortensen Læsso og Kirsten Nielsdatter Engelbret
(p. 835). 550. Nr. 55, 1799, over k ø b m a n d Lauritz Gieding og Johanne Jensen (p. 838). — Memorial
stones. 548. No. 13, 1699, to Casper Nielsen Brant and Anne Kjelsdatter. 549. No. 30, 1712, to Marchus Mortensen Læsso, skipper, and Kirsten Nielsdatter Engelbret. 550. No. 55, 1799, to Lauritz Gieding,
tradesman, and Johanne Jensen.

b r u d t . I nordre sideskib under arkaden til nordre korsarm. 1745 i søndre korgang nr. 17 over m u r e t begravelse 8 1 .
10) 1688. Initialerne S.O.S. og [M.G.D.], 16[88] 81 , for købmand Søren Olufsen, d. 1687, og hustru Maren Gundersdatter, d. 1706 455 . Grå kalksten, 4 5 x 4 5
cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I søndre sideskibs 3. fag fra
vest. 1745 i lille karlegang nr. 4 over muret begravelse.
11) 1690. »J. J. Ütrecht A.T.D.R. 1690«, for organist og hospitalsforstander
J o h a n Utrecht, d. 1661, og hustru Anne Thomesdatter Reisen, d. 1692 (jfr.
epitaf nr. 21, p. 712). Mørkegrå kalksten, 3 3 x 3 4 cm, med store, fordybede
skønskriftsbogstaver og versaler. I nordre koromgangs nordøstre hjørne nr. 2.
1745 samme sted over jordgrav 8 1 .
12) 1699 109 . »Hans Sørren[søn Gylling] og Bergete [Jens Datter] deris begraf[velses sted] anno [1699]« 81 . Han var handelsmand, d. 1691 456 , hans hustru
d. 1705 109 . R ø d b r u n kalksten, 4 4 , 5 x 4 4 cm, brudstykke, med fordybede versaler og enkelte store skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs vestligste fag.
1745 i søndre korgang nr. 2 over muret begravelse.
13) (Fig. 548). 1699. »[Casper Niels]søn Brantis og [Annæ Kiels]datters [deres
begra]velse sted 1699«81. Han døde før 1695, hustruen 1711 457 . Grå kalksten,
4 4 x 4 2 cm, b r u d s t y k k e med let skråtstillede, fordybede versaler. I koret nr. 3.
Oprindelig samme sted 1 0 9 , over muret begravelse.
14) 1699. »Tumulus m a g : Ludo[vici] Pontoppidani conjugis et hæred[um]
anno 1699«81. (Begravelsessted for [stiftsprovst] Ludvig Pontoppidan, hustru og
arvinger). H a n d. 1706, hans 2. hustru Else Sophie Christensdatter Spend
d. 1707 458 . Gråbrun kalksten, 3 8 x 4 4 , 5 cm og 4 4 x 3 3 cm, brudstykker, med
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store, fordybede skønskriftsbogstaver og versaler. I søndre sideskibs 3. og 1.
fag fra vest. Oprindelig i tværgangen nr. 8 1 0 9 over muret begravelse.
15) (Fig. 546). 1700. »Mag: A.N.R. med 2de hustruer M.F.D. og M.M.D.
med deris barn, tillige med 4re af P.C.B.B. og K.A.D.R. A° deris børn 1700«.
Rektor Anders Nielsen Regel, d. 1661, hans første og anden hustru, Margrethe Mogensdatter, d. 1661 459 . Desuden Peder Christensen Basballe, d. 1711 109 ,
og hustru Karen Andersdatter Regel 81 , d. 1712 258 . Brunlig kalksten, 5 8 x 5 3 , 5
cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I søndre koromgang ved korskrankemuren mellem 2. og 3. pille fra øst. 1745 bag koret nr. 2 8 1 over muret
begravelse.
16) 1700. Initialerne [P] P S M og [M S DJ [A]NNO [1700] 81 for Peder Pedersen Mørch, d. 1690, og hustru, Maren Sørensdatter, d. 1713 109 . Brunrød kalksten, 4 2 x 3 1 cm med store, fordybede skønskriftsbogstaver; brudstykke af
større flise. I søndre sideskibs 6. fag fra vest. 1745 i tværgangen nr. 6 over
muret begravelse.
17) O. 1700. »Dette b[eg]rafvelse[s] sted ha[ver] borgemester Micke[l] Mickelsøn Mallin[g] kiøbt og lagt ti[l s]it begrafvelse h[er] nest ved« 81 . Han døde
1701 109 . Fire brunrøde kalkstensfliser, ca. 3 0 x 2 9 cm, fordybede versaler og
enkelte store skønskriftsbogstaver. I søndre sideskibs 6. fag fra vest. 1745 i
tværgangen nr. 4 over muret begravelse.
18) 1701. [Jens Nielssøn O]ustrop, byfo[ged], d. 1699, M.J.D.B. [1709] og
[O.A.S.] 81 . Initialerne for Jens Nielsens hustru Marie J e n s d a t t e r 4 6 0 og hendes
2. mand, byfoged Ole Andersen, d. 1732, der lagde fliserne 1701 109 . Rødbrun
kalksten, hel flise 4 5 x 4 1 cm, og brudstykke, 4 5 x 3 0 cm, med store, fordybede
skønskriftsbogstaver og versaler. Den hele flise i nordre sideskibs 5. fag fra
vest, b r u d s t y k k e t i søndre sideskibs 5. fag fra vest. 1745 i lille karlegang nr. 8
over m u r e t begravelse.
19) O. 1702. Karen Iacobsd[at]ter Bødkers, f. i Aarhuus, d. 1702 i sit 69. år.
Brunlig kalksten, 46,5 x 4 2 cm, fordybede versaler; venstre side a f b r u d t . I nordre sideskibs 5. fag fra vest. 1745 i store korsgang, nr. 13 81 , over jordgrav.
20) 1702. Initialerne »N.I.HL., M.W.D.T., I.N.[F.] deris begrafvelse sted
1702«81 for købmand Niels Jensen Harlev, d. 1697, hans hustru Maren Willumsdatter Thestrup 1 0 9 , d. efter 1720, og hendes tredje mand, købmand og kæmner
Jørgen Nielsen Friis, d. 1709 461 . Brunlig kalksten, hel flise 4 4 x 4 4 cm og brudstykke, med store, fordybede skønskriftsbogstaver og versaler. I nordre sideskibs vestligste fag. Oprindelig i store korsgang nr. 21 1 0 9 over (u)muret begravelse.
21) O. 1704. [Christia]n Bartholin, kgl. maj.s oberst over [det århusiske national regiment til fods]. Ifølge †kisteplade og †gravfaner d. 1704. Brunlig kalksten, 3 9 x 4 4 cm, med fordybede versaler; andre tilhørende fliser forsvundne.
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I Laurids Ebbesens kapel. Oprindelig 1 5 6 i korets sydvestre hjørne nr. 13 81
over muret begravelse.
22) 1705. Antagelig »Salig C[hristen Knudsøn og] salig Els[e Poulsdatter 4 6 2
Ao. 1705]«81. Brunlig kalksten, 4 0 , 5 x 2 9 , 5 cm og 4 3 x 4 0 cm, brudstykker,
med store, fordybede skønskriftsbogstaver og versaler. I nordre sideskibs 5. fag
fra vest. 1745 i store korsgang nr. 43 over m u r e t begravelse.
23) O. 1706. Initialerne [P.N.S.L.] A.J.D. [H.] død[e 1706] 81 , antagelig for
skipper Peder Nielssøn Læsøe, d. 1706, og hustru Anne Jørgensdatter, d.
1700 109 . Rødlig kalksten, 3 0 , 5 x 2 7 , 5 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver og versaler. I nordre sideskibs 2. fag fra vest. 1745 i store gang nr.
19 over muret begravelse.
24) 1706. Initialerne [T.M.S.], B.O.D.H.G., C.I.S.K., [M.P.D.L.], 17[06] 81 ,
for rådmand, købmand og skipper Tønnes Michelsen, d. 1728, og hustru Birgitte Olufsdatter Hofgaard, d. 1734, samt for måler og vejer Christen Jørgensen Skaarup 4 6 3 , d. 1731, og hustru Maren Pedersdatter Lassen 2 5 8 , d. 1709 109 .
To grålige kalksten, hel flise, 4 4 , 5 x 4 3 , 5 cm, og brudstykke, 4 2 x 4 2 cm. Brudstykket i nordre sideskibs 2. fag fra vest, den hele flise i søndre sideskibs 3. fag
fra vest. 1709 i lille karlegang nr. 4 over muret begravelse.
25) 1709 109 . Unge karl Hans [Niels]søn To[d]berg, f. i To[d]berg 31. jan.
16?1, d. i Aarhuus 2. . . . [1709] 81 . Brunlig kalksten 3 6 x 4 4 , 5 cm og 4 5 x 4 2 , 2
cm, brudstykker, med let skråtstillede, fordybede versaler. I søndre sideskibs
1. og nordre sideskibs 3. fag fra vest. 1745 i lille karlegang nr. 7, over jordgrav.
26) 1710. Initialerne |A.]S.D. [1710], antagelig for Anne Sørensdatter, præsteenke fra Hasle 8 1 , d. 1710 109 . Brunlig kalksten, 2 5 x 2 9 cm, brudstykke, med
store, fordybede skønskriftsbogstaver. I Laurids Ebbesens kapel. Oprindelig
i store korsgang nr. 19 109 over jordgrav.
27) 1710. Initialerne H.R.Q., K.L.[D.], 17[10] 81 , for kontrollør H a n s Terchelsen Rosenqvist, d. 1726, og hustru Karen Lauritzdatter, d. 1717 (jfr. epitaf nr. 34, p. 740). Hel flise og brudstykke, 43 x 4 2 cm og 29 x 2 5 cm, af rødbrun
kalksten med store, fordybede skønskriftsbogstaver. Den hele flise i nordre
sideskib mellem 2. og 3. fag fra vest; b r u d s t y k k e t i Laurids Ebbesens kapel.
Oprindelig 1 0 9 i store korsgang nr. 40 over muret begravelse.
28) 1710. Initialerne I.S.[H.] 8 1 og E.D.B. samt årstallet [1705] for købmand
Jesper Sørensen Herskind 4 6 4 og hustru. Denne nævnes 1710 som afdød, da
navnene blev indhugget i fliserne 109 . To grå kalksten, 45 x 3 1 cm og 47 x 4 5 cm,
med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 4. og 5. fag fra
vest. 1745 i lille kvindegang nr. 9 over muret begravelse.
29) 1711. Initialerne J.F.[S.E.] og M.H.[D.H. 1711] 81 for Jess Fæstersen
Farver, d. 1709, og hustru Mette H a n s d a t t e r Harding, d. 1709 465 . Blågrå kalksten, 2 9 , 5 x 2 8 , 5 cm, fordybede, store skønskriftsbogstaver. I nordre sideskib
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mellem 2. og 3. fag fra vest. Oprindelig i den store gang nr. 5 1 0 9 over muret
begravelse.
30) (Fig. 549). 1712 109 . Initialerne M.M.L.O. 466 , K.N.D. 1712, for skipper
Marchus Mortensen Læssø, d. 1707 og hustru Kirsten Nielsdatter Engelbret 8 1 ,
d. 1712 467 . Grå kalksten, 4 7 , 5 x 4 0 , 5 cm, brudstykke, med store, fordybede
skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 5. fag fra vest. Oprindelig i store
korsgang nr. 51 1 0 9 over muret begravelse.
31) 1713. Initialerne C.I.O.G. og A.H.D.G. Anno 1713, for Christen Overgaard 8 1 og hustru Anne H a n s d a t t e r Gierne 1 0 9 . Rødbrun kalksten, hel flise
4 3 x 4 4 cm og brudstykke 4 4 , 4 x 3 9 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I koret nr. 5. 1745 i store korsgang nr. 32 8 1 over muret begravelse.
32) 1714. Initialerne C.M.S.S., M S [D| Anno 171[4], for kirkeværge Christen
Michelsen Sikker 8 1 og hustru, der døde 1732 109 . Hel flise, 3 8 x 4 4 cm, og brudstykke, 3 1 x 2 7 , 5 cm, af grålig kalksten, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. Den hele flise i søndre sideskibs 6. fag fra vest, brudstykket i nordre
sideskibs 2. fag fra vest. Oprindelig i lille karlegang nr. 12 109 over muret begravelse.
33) 1714. Initialerne [N.]R.S.H. og [K.N.D.B. A]nno 17[14] 81 , antagelig for
Niels Rasmussen Haarup, d. 1740, og hustru Karen Nielsdatter Brandt, d.
1720 109 . Brunlig kalksten 3 3 x 3 3 cm og 2 6 x 2 5 , 5 cm, brudstykker med store,
fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 4. og 1. fag fra vest. Oprindelig i lille kvindegang nr. I I 1 0 9 over muret begravelse.
34) 1714. »[S]øren [Rasmussøn Bage og] Kar[en Jens D a t t e r deris begravelsses stæd 1714. Anne Maria Niels D a t t e r Sicher 1738]«81. Søren Rasmussøn
Bage (Bagge, Bager), hans første hustru, d. 1720, og hans anden hustru, d.
1738 109 . Brunlig kalksten 2 4 , 5 x 2 3 , 5 cm, brudstykke, med store, fordybede
skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 5. hvælvfag fra vest. Oprindelig under
tårnet nr. 2 1 0 9 over muret begravelse.
35) 1716. Initialerne H . I . L . H . [M.I.D.L.] Anno [1716] 81 , for øverste kapellan
ved domkirken (Hr.) Jens Lauritzen Harlev, d. 1716, og hustru Mette Johansdatter Lønborg, d. 1726 468 . Grå kalksten, 41 x 4 7 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I koret. 1719 i lille karlegang nr. 13 45 over muret begravelse.
36) 1717 109 . »Georgi Fogh Cons: H a f n N: A a r h : 1631. M: 1685. et Cathar:
Skumaker N: H a f n : 1645 M: 1699«. Borgmester i København Jørgen Fogh,
f. 1631, d. 1685, og hustru Catharine Schumacher, f. 1645, d. 1699. Fire brunlige kalkstensfliser, i alt 8 4 x 8 8 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver 4 6 9 . I søndre koromgangs 3. fag fra øst. Oprindelig i koret nr. 5 1 0 9 .
37) 1721. Initialerne L.N.S.[W.], M.P.D. Ann[o] 172[1], for Las Nielsen
Wissing 8 1 og hustru. Hun døde 1745 109 . To brudstykker, 4 5 , 5 x 3 1 cm og 32 x
37 cm, brunlig kalksten, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre
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sideskibs 5. fag fra vest og i Laurids Ebbesens kapel, 1745 i lille kvindegang
nr. 5 over m u r e t begravelse.
38) O. 1724. Elisabeth Pallisdatter, f. i Aarhuus 165[6], d. 1724 i sit 68. år.
Svagt brunlig kalksten, 4 1 , 5 x 4 0 cm, med fordybede versaler, navnet med
store skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 2. fag fra vest.
39) O. 1725. Hans Jacob Block, kapellan og aftensangspræst til Aars domkirke, d. 1725 i sin alders 35. år og sit embedes 8. Grå kalksten, 4 0 , 5 x 4 1 cm,
let skråtstillede, fordybede versaler; øverste del af flisen mangler. I Laurids
Ebbesens kapel. 1745 over jordgrav i store korsgang nr. 11 81 .
40) 1729. »[Sal. Mare]n Peder[sdatter] Thodber[gs begravelssted 1729]«81.
E n k e efter skipper Peder Rasmussen Thodberg, d. 1698 470 . Grå kalksten, 30 x 4 3
cm, brudstykke, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I krypten under
højkoret. Ifølge begravelsesprotokollen 1745 i store korsgang nr. 42 over muret
begravelse.
41) 1729. [L.A.S.] Samsø[e] 172[9], skipper i Århus 8 1 . Grå kalksten, brudstykke, 25 x 32 cm, med fordybede, store skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 5. fag fra vest. 1745 i store korsgang nr. 45 over muret begravelse 8 1 .
42) 172?. Initialerne [M R S H], G B D [K] 172? 4 7 1 , for Mads Rasmussen Haarup, d. 1739, og hustru Gertrud Pedersdatter Kryssing, d. efter 1755 472 . Grå
kalksten, 45 x 32 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre
sideskibs 4. fag fra vest. 1745 i lille kvindegang nr. 7 over muret begravelse 8 1 .
43) 1730. To fliser med initialerne I.H.S.B. og M.M.[D.] 8 1 samt årstallet 1730
for sejlmager 4 7 3 Johannes Hansen Buxlund og hustru. Grågrønlig kalksten,
4 1 , 5 x 4 1 , 5 og 4 4 , 5 x 3 4 , 5 cm, store, fordybede skønskriftsbogstaver. I søndre
sideskibs 3. og nordre sideskibs 5. fag fra vest. 1745 i lille karlegang nr. 6
over m u r e t begravelse.
44) 1731. Initialerne [I.P.S.V.G.] M.O.D. 1731 81 , for assessor og handelsmand Jørgen Pederssøn Westergaard og hustru, der døde 1763 109 . Grå
kalksten, brudstykke, 4 2 , 5 x c a . 37 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. På galleriet i nordre korsarm. Oprindelig i store korsgang nr. 53 1 0 9
over m u r e t begravelse.
45) 1733. Initialerne H.L.D., C.N.S. H B . og M.M.D.W., 1733, for købmand
Christen Nielsen Haarbye 8 1 , d. 1753, hans første hustru J o h a n n e Laursdatter,
d. 1726 og hans anden hustru Maren Mortensdatter Wærn 4 7 4 . Tre grå kalksten,
ca. 4 6 x 4 8 cm, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I søndre sideskibs 1.
fag fra vest. 1745 i store gang nr. 18 over muret begravelse.
46) 1734. Fliser med initialerne A.C.[S.N.J, M[.N.D.B.], [M.P.]S.G. 8 1 samt
årstallet 1734, for vinhandler Andreas Christensen Nyegaard, d. før 1723, dennes
enke Marie Nielsdatter Brøchner, d. 1734, og hendes 2. mand vinhandler Mads
Pedersen Galthen, d. 1765 475 . Een flise 3 5 , 5 x 4 4 cm og to brudstykker, rød-
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Fig. 551. *Gravflise nr. 54, o. 1778, over Rasmus Thomason Sabroe (p. 838). — Memorial stone no.
54, ca. 1778, to Rasmus Thomason Sabroe.

brun kalksten med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I søndre sideskibs
4. fag fra vest. 1745 i lille karlegang nr. 9 over m u r e t begravelse.
47) 1736 109 . Tre fliser med initialer og årstal D.C.D. 17• og C.I.S. 1716, for
Dorothea Christensdatter, d. 1759 81 , og Claus Jørgensen Fyndboe 4 7 6 , hendes
første mand, d. 1716. Til begravelsen hørte desuden en †flise med initialer og
årstal P.A.S. 1736 for kirkeværge Peder Andersen, d. 1735 109 , hendes anden
mand. Gråblå kalksten, ca. 4 4 x 4 4 cm, fordybede, store skønskriftsbogstaver,
hvorimellem rosetter. I nordre sideskib. 1745 bag koret nr. 3 over muret begravelse med liere fliser.
48) 1742. »Lauridts Pedersøn Fogh«, »[C]hristiana [S]tivart [Moht]« 477 . Han
var forpagter på Skårupgård, d. 1742, hans hustru d. 1773 81 . Grå kalksten,
4 3 , 5 x 4 3 , 5 cm og 3 0 x 3 4 , 5 , en hel flise og et brudstykke, med store, fordybede
skønskriftsbogstaver. I nordre sideskib. Oprindelig i søndre korgang nr. 12 109
over muret begravelse.
49) 1742 109 . Initialerne [F.]M.S.A. og [I.F.D.A. Anno 1742] 81 , antagelig for
skipper F r a n t z Mortensen Aarhus, d. 1743, og hustru J o h a n n e Frandsdatter 1 0 9 .
Grå kalksten, 2 9 x 2 7 , 5 cm, brudstykke, med store, fordybede skønskriftsbogstaver. I nordre sideskibs 6. fag fra vest. Oprindelig i store korsgang nr. 47 1 0 9
over muret begravelse.
50) O. 1743. »[Ma]nibus [Wor]mianis« (»For de Wormske forfædre«). For domkirkens sidste lektor, Oluf Worm, d. 1743. Brunrød kalksten, 31,5 x 2 7 cm, med
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fordybede versaler. I nordre sideskibs 5. fag fra vest. 1810 i koret nr. 3 over
muret begravelse.
51) O. 1758. »Jen[s] . . . zon Glan borger .. [født i] Skiøring Aar 1678 døde
her i Aarhu[s] i hans Alders 7? Aar tillige med sin kia[re hustru] Maren Jens
D a t t e r fød i Grundfø[r] . . . døde Aar 1758 udi hindes Alders 79 Aa[r]«. To
brunrøde kalksten, 4 4 x 4 2 og 4 4 x 2 3 cm, med let skråtstillede, fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver. Det største brudstykke i korgulvet ved
degnestolen, det mindste i søndre sideskibs 3. fag fra vest.
52) O. 1760. Mat[hias] Tho[mason Sabroe]. Lysgrå kalksten, 4 2 x 3 7 cm,
med næsten udslidt, fordybet kursiv under oval portrætmedaillon af købmanden, der døde 29. aug. 1760 81 . Detaljerne næsten udviskede, men i øvrigt
meget lig flise nr. 54 over Rasmus Thomason Sabroe. Antagelig hørende til en
af de 20 små fliser 478 , der omtales i forbindelse med erhvervelsen af begravelsen 1760 109 . Nu i stenbroen uden for kirkens østgavl. 1760 over begravelsen i
lille karlegang nr. 6.
53) O. 1771. K n u d Nie[l]sen Bech, (skipper) 4 7 9 , d. 1771 og hustru Anne Sorensdatter Gylling, d. 1770. Brunlig kalksten, to fliser ca. 4 4 x 4 2 cm, den enes
højre side a f b r u d t ; fordybede, store skønskriftsbogstaver og kursiv. I nordre
sideskibs 5. fag fra vest. 1745 i store korsgang nr. 54 81 , over muret begravelse.
*54) (Fig. 551). O. 1778. Rasmus Thomason Sabroe. Rødbrun kalksten, 41 x
41,7 cm, med fordybet kursiv over oval portrætmedaillon af købmanden, der
døde 16. jan. 1778 480 . Svarende til flise nr. 52 over Mathias Thomason Sabroe.
Nu i Købstadmuseet Den gamle By, inv. nr. 225:54. Tidligere antagelig over
familiebegravelsen i lille karlegang nr. 6.
55) (Fig. 550). 1799. »Dette begravelse[ssted er] Kiøbt og bekoste[t] af Borge[r] og Kiøbman[d] Lauritz Gied[ing] 481 og Hustrue J o h a n n e Jensen, 1799«.
Han døde 1811, hun 1818. Brunlig kalksten i to stykker, midterstykket mangler, nu 4 4 x 3 6 og 4 2 , 5 x 4 0 cm, fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver.
I Laurids Ebbesens kapel og i nordre sideskibs 3. fag fra vest. 1799 109 i store
korsgang nr. 32 8 1 over muret begravelse.
Foruden de ovennævnte gravfliser findes en del brudstykker, der ikke har
k u n n e t identificeres. Heraf har enkelte rester af navne eller initialer, f.eks.
»Johanne Ra[s]musdatter«, »Jacob Hansøn S . . h r . . « , »Fogh . . . H a f n ..«,
»Wissin[g]«, »Peder S . . . i n s ø n . . . d. 1613«, »Frederic . . . borger og farver«,
»Christaafe[r] ... i Brexen . . . C.J.D.«, »M S H Anno« og »C P D D . . . 22«; på
nogle lindes blot årstal, f.eks. »1773«, »[ 1 ]742« og »60«. Desuden er bevaret flisestykker med ornamenter (barokblomster, hvedeaks og dødningehoveder) i
udsparet felt, som muligvis har dannet hjørnet på †gravsten (jfr. gravsten
nr. 77, p. 811).

Fig. 552. Del af nordre korsarm med indgang til Lindenovs og Sehesteds gravkapeller. Farvelagt
tegning af Chr. Zeuthen 1868 (i NM). — Section of the north transept with enirances to Lindenov's and
Sehested's sepulchral chapels. Colour-washed drawing by Chr. Zeuthen 1S6S, in the National Museum.
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Så godt som ethvert spor efter indretningen af de middelalderlige gravkapeller er forsvundet, og dette gælder også en del af de eftermiddelalderlige. E n d n u er dog (delvis)
bevaret udstyret fra fem gravkapeller fra 16- og 1700-årene.
Stedfundne begravelser, der på forskellig vis havde givet den katolske kirke store indtægter, var også efter reformationen en vigtig indtægtskilde. Kirkens indkomster ved
salg af gravsteder, ved betaling for pålæggelse af gravsten og -fliser eller ophængning
af epitafier suppleredes kendeligt, da domkirkens administration tillod salg af kapeller
med ret til indrettelse af begravelser for enkelte familier. Hertil kom, at man i forbindelse
med salget stillede visse betingelser, der skulle sikre de respektive bygningsdeles vedligeholdelse.
Da det i 15- og 1600-årene blev mere almindeligt for dele af den jyske adel at erhverve
sig begravelsesplads i domkirken, var koret det bygningsafsnit, der først tiltrak sig opmærksomheden, men de mindesmærker, der indrettedes her (jfr. bl.a. Podebusk og Skeel),
fik dels en særlig karakter, dels var de udsat for ændringer på grund af deres specielle
placering (jfr. afsnit om murede begravelser). Da kirkens udbygninger og andre tilgænge-
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lige lokaler efterhånden inddroges til begravelsesformål, blev det i første række adelen,
der sikrede sig plads her, senere også den mere velstillede del af borgerstanden.
Nedenfor behandles, i kronologisk orden, de fem eftermiddelalderlige gravkapeller,
der enten er indrettet i særlige bygningsafsnit (jfr. fig. 150), eller som (endnu delvis) er
afspærret fra den ovrige kirke. Nedlagte kapeller eller begravelsespladser behandles i et
følgende afsnit.
I forbindelse med hvert gravkapels indretning omtal
med kister og kisteplader 4 8 2 , bevarede som forsvundne, ligesom der gives en oversigt
over de i kapellet eller krypten bisatte personer 4 8 3 . Tilhørende epitafier må soges under
afsnittet herom; eventuelt gravudstyr (faner, kårder etc.) vil blive behandlet i et senere
afsnit.

(jfr. fig. 552) i nordligste østkapel (jfr. p. 287) blev 1637
tilskødet fru Anne Friis, enke efter Laurits Lindenov til Oregaard, til begravelse
for hende, hendes mand og deres arvinger. Herfor skulle erlægges 100 enkende
rdl., og enken skulle forpligtige sig dels til at istandsætte kapellet både ud- og
indvendigt, dels til at stifte en f u n d a t s 4 8 4 på 500 rdl., hvis renter skulle gå til
kapellets vedligeholdelse efter hendes død. Erhvervelsen af kapellet, der allerede havde været forhandlet i Laurits Lindenovs levetid, blev bragt til afslutning af domkapitlet ved brev af 23. marts 1636 og kgl. konfirmeret 17. m a j 1637 96 .
LINDENOVS KAPEL

En lille, sort †marmortavle med forgyldte bogstaver, opsat på østvæggen
1739, og 1770 afskrevet af Søren Abildgaard 4 8 5 , giver oplysning om en mindre
istandsættelse: »Ao. 1739 har Frue Wiveke Reetz Salig Oberst Lieutenant Godske Lindenows ladet dette E p i t a p h og Begravelse paa sin egen Bekostning
indvendig reparere« 486 .
1809 blev kapellet anset for hjemfaldent og inddroges herefter til bisættelseskapel for begge byens kirker 4 5 . De kister, som hidtil havde stået på gulvet
(jfr. †kisteplader ndf.), Hyttedes ned i den nu utilgængelige krypt, og det tilstedeværende †begravelsesudstyr og †fane anbragtes oven på Godske Lindenovs kiste (jfr. ndf.). — Vedrørende øvrige ændringer og brug af kapellet, se
p. 287.
F r a begravelseskapellets oprindelige indretning stammer dels en mindetavle,
dels gitterdøren samt rester af Lindenov-epitafiet nr. (†)10 (p. 686ff.), nu som
før placeret ved sydvæggen.
Mindetavle, antagelig fra 1637, rektangulær metaltavle med buet overkant,
9 4 x 1 1 2 cm, sortmalet, med gylden f r a k t u r : »Wdi Dette Cappel Huiler Erlige
oc Welbiurdige Mand nu Salig med Gud Lauritz Lindenow til Ovregaard, kong.
Mayst. Befallingsmand paa Aarhusgaard, Som Gud Allermectigst Bortkallede,
paa bemelte hans Fæderne Gaard udi Fyen den 14. Decem. Anno 1635. Oc
huiler her hos Han(n)em Begge hans Høstruer Erlig oc Welbiurdige Frue, oc
nu Salig med gud Frue Sitzell Lunge alf Odden som Gud kailede den 6. Augusti A(nn)o 1614. Oc Erlig oc Welbiurdige Frue F r u Anne Friis aff K r a s t r u p
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Fig. 553. Smedejernsdør fra 1637, udført af Caspar Fincke, til Lindenovs gravkapel (p. 842). —
Wrought-iron gate from 1637, by Caspar Fincke, to Lindenov's sepulchral chapel.

som gud udi Lige maade kaliede den • A(nn)o 16• Oc haffuer bemelte Hans
Siste Høstrue Kiøbt oc Bekosted dette Cappel oc ladet Opsette den(n)e Graffschrift Gud til ære Hendis Hiertte Allerkierriste Hosbonde til en Euig Amindelse Oc kiercken til Beprydelse, Siælen i guds Rige, oc æren Udi Graffuen Oc
dertil Lagt bundegoedtz aff huis indkomb, visse og uvisse for begraffuelse Cappel skal holdes ved lige som Fundatzen, der paa giortt er videre formelder« 487 .
Anbragt over indgangen til kapellet.
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Smedejernsgitter (fig. 553), 1637, udført af den kongelige kunstsmed Caspar
Fincke, anbragt i indgangen til kapellet fra nordre korsarm og oprindelig hævet to trin over gulvet 4 8 8 . Ligesom gitteret til Skeels portalepitaf (p. 686) består det af to fløje med en rundbuet, øvre afslutning. Ved glatte rammestykker er gitteret opdelt i seks felter, hvert udfyldt af krydsende og spiralsnoede
rundjern, der løber ud i fladthamrede og ciselerede fantasimasker, -blomster og
-blade (fig. 421) af tilsvarende art som på gitrene til Ebbesens kapel 1639 (p.
843) og i øvrigt i Odense S. K n u d (1636) og i Nyborg kirke (1649). Som i disse
er den for mesteren karakteristiske hammer og nøgle indpasset i et af gitterfelterne, hvis rundjern fastholdes til rammestykkerne af små hænder. På
fløjenes tværbjælke står med kraftige versaler mellem rosetter: »Anno — 1637«
på hver side af den kløverbladformede låsekasse, fæstnet med båndjernsbøjle,
og på den øvre tværbjælke: »S L L — L A F« for Sidsel Lunge, Laurits Lindenov og Anne Friis; deres respektive, udhamrede våbner er dels indfattet af
det øvre gitters spiraler (hustruernes), dels anbragt foran midterste rammestykke (ægtemandens). En fantasifuldt udformet spiralblomst springer ud fra
gitterets toppunkt, en enklere ved sammenstødet mellem Høje og buefelt.
Både gitter og våbner står nu sortmalet, men var 1810 forgyldt 4 8 9 .
Begravelser: Laurits Lindenovs første hustru Sidsel Ovesdatter Lunge † 6.
aug. 1614 (jfr. †kisteplade nr. 1) — Laurits Lindenov † 14. dec. 1635 (jfr.
†kisteplade nr. 2) — hans anden hustru, Anne Jørgensdatter Friis † 7. marts
1657 (jfr. †kisteplade nr. 3) — friherreinde (Anne Sophie?) Friis begr. 21. dec.
1731 — oberstløjtnant Godske Lindenov † 5. juni 1738 (jfr. †kisteplade nr. 4)
— Margrethe Urne † 29. marts 1745 (jfr. †kisteplade nr. 5) — Godske Lindenovs hustru, Vibeke Holgersdatter Reetz † 18. jan. 1755 (jfr. †kisteplade nr.
6) — Anna Sabine Skaktavl begr. 5. nov. 1759 490 — Dorte Jørgensdatter Vind
begr. 16. m a j 1766 4 9 1 — hendes søster Helle Jørgensdatter Vind begr. 17. m a j
1771 491 .
†Kisteplader. 1) 1614. Fru Sidtzel Lunge, Lauritz Lindenow[s] til Øregaard, f.
på Aalborg slot 18. dec. 1586, d. på Schier (o: Eskær) 6. aug. 1614. — R h u m a n n
I og II.
2) 1635. Lauritz Lindenow til Øregaard, kgl. maj.s befalingsmand på Aarhuusgaard, søn af H a n s Johanssen Lindenov til Gaffunøe (el. Gauffnøe) og fru
Margrete Rosenkrantzes til Hundslund, f. på Hindsgaffuels slot 1583, d. på
Øregaard 14. okt.(!) 1635. — R h u m a n n I og II (hvoraf den ene kladde i R I
og efter den R II har dødsåret 1633; jfr. indskrifttavlens rigtige dødsdato).
3) 1657. Fru Anna Friis, sl. Lauritz Lindenou til Oregaard, datter af Jørgen
Friis til Krasterup og fru Else Biørn af Steenholt, f. på Krasterup 16. juni
1587, d. på Øregaard 7. marts 1657. — R h u m a n n I og II.
4) 1738. Godske Lindenov, oberstløjtnant ved kavalleriet, søn af kommerce-
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råd Christian Lindenov og fru Mette Reedtz. Hans frue var Vibeke Reetz.
Han døde 5. juni 1738. Ifølge Abildgaard 4 9 2 var ved †kistens hovedende våbner for Gyldenstjerne og Brahe, ved fodenden for Podebusk og Rosenkrantz;
på højre side fra hovedet for Plessen-Rostrup, Trolle-Holck, GyldenstjerneLunge (Dyre), Ulfstand-Brahe, Bjørn-ukendt og Rostrup(?)-Skeel, på venstre
side Parsberg-Bille, Friis-Giøe, Bilt-Bille, Parsberg-Juul, Sehested-Lange, SkaveGiøe. — S. Abildgaards dagbog 1770.
En †plade med det Lindenovske våben og påskriften: Salig hr. oberstløjtnant Godske Lindenov er den sidste af denne familie på sværdsiden, så nedlægges hans våben med ham, blev 1784 aftegnet af »Bertouch(?)« 4 9 3 . — Vedr.
†begravelsesudstyr og †fane, se afsnit herom.
5) 1745. Fru Margareta Urne, datter af oberstløjtnant Axel Urne til Bekkeskov og Anna Elisabeth Lindenov, f. på Bekkeskov 3. dec. 1674, d. i Aarhuus
29. marts 1745. På kisten »hverken er eller har været vaaben«. — S.Abildgaards dagbog 1770, V, 54.
6) 1755. F r u Wibeke Holgers D a t t e r Reetz, datter af Holger Reetz til Palsgaard og fru Birgitte Kirstine Juel, gift 21. nov. 1721 med oberstløjtnant
Lindenov og død på Rugtved 18. jan. 1755. Ved †kistens hovedende våben for
Juel af Juelling, ved fodenden for Brahe, på højre side fra hovedet våben for
Reetz, Sehested, Brahe, Rostrup(?), Holck og Juel, på venstre side for: ukendt,
Sehested, Lunge (Dyre). Løkke, (Egern) Friis og Brahe. — S. Abildgaards dagbog 1770, V, 55.
E B B E S E N S K A P E L , o. 1639 indrettet, med front mod sideskibet, i den østre
del af nordre tårnkapel (jfr. p. 288 og fig. 150), det parti af kapellet, hvorom
domkapitlet i årene 1622—25 havde ført resultatløse forhandlinger med Else
Marsvin (jfr. Marselis' kapel).
Skillevæggen til det bagved liggende rum (Marselis' kapel) har oprindelig
bestået af en egetræsbeklædning på to svære egebjælker, placeret henholdsvis
2,40 og 4,00 m over nuværende gulv; denne er senere blevet dækket af to lag
skalmuring og forhøjet til hvælvets top. Væggen, hvortil Ebbesens epitaf (nr.
11, p. 688) var fæstnet (jfr. pl. 4), blev 1963 erstattet af en ny, der rykkedes
40 cm længere mod øst. Kapellets oprindelige gulv, af kvadratiske, 23,5 cm
store kalkstensfliser, der nu dækkes af et tilsvarende, hvori indgår flere gravfliser (jfr. p. 830ff.), er hævet nogle trin over sideskibets gulv (jfr. fig. 92) 4 9 4 .
Et smedejernsgitter (fig. 554), fra 1639, med to dørfløje, udført af Caspar Fincke,
lukker for kapellet ud mod nordre sideskib. Det enkle gitter, af lodret og vandret krydsende rundjern, er ved gulvet fæstnet til et hulkelprofileret fodstykke
af t r æ ; foroven er det smykket med halvrundbuer endende i liljespidser, muligvis udført i tilknytning til og efter model af en †kalkmalet liljebort (fig. 219).
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Fig. 554. Gitter med smedejernsdør fra 1639 i indgangen til Ebbesens gravkapel (p. 843).
grille with wrought-iron gate from 1639 in front of Ebbesen's sepulchral chapel.

Iron

Denne har prydet væggen i den del af kapellet, der tidligere t j e n t e til gravkapel
for biskop Bo Mogensen, og hvis dekoration formodentlig har stået fremme,
da Ebbesen lod sit kapel indrette. Den dobbelte dør med øvre, r u n d b u e t afslutning svarer ganske til gitrene i Skeels portalepitaf (p. 686) og Lindenovs
kapel (p. 842). I sydfløjens nedre felt har mesteren anbragt sin »signatur«,
hammer og nøgle, mens dateringen står på Højenes tværbjælker: »Anno —
1639«. Den øvre tværbjælke bærer initialerne: »L E E G L A S S« for Laurids
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Ebbesen og hans tre hustruer, Ellen Gøye, Lisbeth Arnfeldt og Sophie Staverskov (Glambek). De fire tilhørende, udhamrede våbner 4 9 5 anbragt ovenfor
i buefeltet holdes yderst af to stående engle. En stor smedejernsroset pryder
gitterets top. Gitterets liljefrise og fløjene med våbner er ligesom oprindeligt
forgyldte, mens de flankerende, faste gitre står sorte, siden maler Kruse 4 6
overmalede den oprindelige, rode farve, f r e m k o m m e t ved Magnus Petersens
undersøgelser 9 4 .
Krypten (jfr. fig. 572) under kapellet, rimeligvis indrettet samtidig med dette,
er et rektangulært rum, der har tøndehvælv og lire stikkapper i forbindelse
med to rundbuede nicher i hver langvæg. I nordvæggen en r u n d b u e t ventilationsåbning (jfr. planche 17). Den oprindelige adgang har antagelig været gennem en lem i gulvet.
†Kister. 1810 stod ifølge Hertel 4 9 6 fire kister på kapellets gulv, hvorimellem
den gamle nordmand, Drakenbergs (jfr. †kisteplade nr. 3), der 1840 nedsattes
i begravelsen bag koret nr. I 497 . Samtidig Hyttedes de øvrige kister ned i krypten 9 , der allerede 1810 var fuld af kister. Ved en undersøgelse 1963 konstateredes kun tre nogenlunde hele, men ødelagte trækister uden beslag 4 9 8 .
Begravelser: Laurids Ebbesens første hustru, Ellen Gøye † 13. apr. 1626
(jfr. †kisteplade nr. 1) — hans anden hustru, Elisabeth Arnfeld † (8. juni) 1632
(jfr. †kisteplade nr. 2) — Laurids Ebbesen † 15. marts 1646 (jfr. kisteplade
nr. 1) — hans svoger, oberst Christoffer Hvas † 18. feb. 1658 (jfr. epitaf nr.
45 og kisteplade nr. 2) — muligvis Laurids Ebbesens tredie hustru, Sophie Staverskov † efter 1668 — dennes søster, Christoffer Hvas' hustru Anne Staverskov † 1678 — Marie Clausen, Chr. Fr. Scheels hustru † 6. dec. 1726 (jfr. kisteplade nr. 3) — Christian Jacobsen Drakenberg † 9. okt. 1772 (jfr. †kisteplade
nr. 3 og †kiste ovfr.) — Axel Bille Arendfeldt † 1. sep. 1775 (jfr. †kisteplade
nr. 4).
*Kisteplader. 1) (Fig. 555). 1646. Lavridz Ebbesen til Refstrvp, kgl. maj.s
befalingsmand på Shanderborg(!) slot, f. på sin fædrene gård Tvlstrvp 1559,
søn af Ebbe Lavridsen til Thvlstrvp og fru Kirsten Krvse til Øls, cl. på Salløe(!)
slot, hvormed han var forlenet, 15. marts 1646, 87 år, 2 uger og 5 dage gl.
Kisteplade af messingblik, hvis ovale skriftfelt, med graverede versaler, har
gennembrudt ramme med to stående, nøgne englebørn, der støder i opadrettede basuner. Over skriftfeltet kranium og timeglas hvorimellem den liggende
Kronos, tiden, under skriftbånd med »Memento mori« 499 . I Den gamle By 5 0 0 .
2) 1658. Christofer Hvasz [til] Henni gaard, fordum kongelig majestæts
befalingsmand på Ørvm, søn af Iens Hvasz til Kaasz og fru Ingeborg Krvsze,
f. på fædrene gården Kaasz udi Morsz 22. juni 1598, d. i Kiøbenhaffnn 18.
febr. 1658, 60 år ringer 4 måneder gl., efter at have tilbragt de 33 i to kongers,
Christian 4.s og Friderich 3.s samt i sit lands tjeneste mod rigernes fjender
Danmarks Kirker, Århus amt
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F i g . 555. K i s t e p l a d e f o r L a v r i d s E b b e s e n , † 164(3 (p. 845). — Cof/in plate to Lavrids Ebbesen, † 1646.

som ritmester, oberstløjtnant og til hans dødelig afgang oberst til hest. Fladoval, let hvælvet kisteplade af messing med drevet rand hvorpå blomsterranke,
der forneden udgår fra og foroven slutter til en roset; dele af randen afbrækket.
Indskrift med fordybede versaler. (Jfr. epitaf nr. 45). I Den gamle By 5 0 1 .
3) 1726. Marie Clavssen, Christian Friderich Scheels frue, f. i Kiøbenhafn 2.
juli 1703, d. i Aarhuus 6. dec. 1726. Herefter gravskrift: »Jeg verdens æreStand/ Godvillig Lod til Bage./ Min Hierte-Søn og Mand/ Skal Himlen [sig]
Antage« etc. Aflangt skjoldformet kisteplade af kobber med let hvælvet skriftplade hvorpå fordybet skriveskrift. Deponeret i Den gamle By.
†Kisteplader. 1) 1626. Fru Ellen Gøe (R I I : Giøøe), Lauritz Ebbesøns til Sønderhoffuet (ɔ: Sønderhoved), datter af sl. Anders Gøe til Keldstrup og fru Karen Walchendorff af Glorup, d. på Skanderborg 13. apr. 1626, 86 år gl. —
R h u m a n n I og II.
2) 1632. Fru Elisabeth Arnfeld, Lauritz Ebbeson[s] til Ridstrup (o: Restrup),
d a t t e r af H a n s Arnefeld til Ruegaard og fru Anna Marsvin til Liusholt, f. på
Ruegaard »St. Agathæ dag« som var d. 5. febr. 1609, død 23 år, 17 uger og 5
dage gl. — R h u m a n n I og II.
3) 1772. »Her giemmes en af Forsynet Udmærket gammel Mand, 146 Aar.
H v o ? Christian Jacobsen Drakenberg«, fordum høibådsmand ved Holmen i
Kiøbenhaun, f. i Norge 18. nov. 1626 på Blomsholm i Skiede sogn, søn af kapt a j n J a k o b Drakenberg og fru Margrethe Lisbeth Hiul. I sin alders 111. år gif-
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tede han sig med en gammel, ærværdig matrone, Maren Michelsdotter Bage,
begyndt i Aarhuus og fuldbyrdet i Kiøbenhaun 24. okt. 1737 i grev Danneskiolds hotel, hvor disse gamle blev ledsaget til brudeskamlen af hr. grev Ulrich
Adolph og hr. Christian Conrad Danneskiold. E f t e r hendes død levede han
frisk og sund til sin død 9. okt. 1772, 146 år gl. I sin alders 106 år hentede han
selv til fods sin døbeseddel til bevis for denne hans høje alder. Herefter versificeret gravskrift (jfr. Hertel II, 246ff.). — Cramer I 5 0 2 .
På ugedagen for Drakenbergs død blev kisten indsat af de unge købmænds
karle i Laurids Ebbesens kapel, hvor han i adskillige år blev fremvist for nysgerrige (jfr. †kiste ovfr.).
4) 1775. Axel Bille Arendfeldt, kgl. maj.s kammerherre og virkelig oberstløjtnant ved det jyske infanteriregiment, f. 9. sept. 1724 af forældrene Steen
Hondorph Arendfeldt og fru Bærte Scheel Bille, d. i regimentsdistriktet i Aarhuus 1 . s e p t . 1775. Kistepladen af messing samt afdødes †kårde og †sporer blev
nogen tid efter bisættelsen 2 2 . s e p t . lagt på den »Rys-Lædders« beklædte †kiste.
Ved bisættelsen var kisten blot overtrukket med bay og smykket med kårde
og sporer. — Cramer I.
i nordre apsiskapel (jfr. p. 286 og planche 4), 1640 tilskødet rigets og kongens kansler Christen Thomesen Sehested. Ifølge f u n d a t sen 5 0 3 havde Sehested forpligtet sig til ved sin død at efterlade kapellet »fuldfærdiget paa Muur, Tag, Vinduer og Graven med ald anden Bygning . . . i god
Magt og Hævd«, hvorefter domkirken skulle overtage vedligeholdelsespligten.
Til gengæld overdrog Sehested domkirken en gård i Skødstrup sogn, Ø.-Lisbjerg herred 5 0 4 .
Fra 1822 t j e n t e kapellet sammen med Lindenovs som stiftsbibliotek, men
fik efterhånden anden og ringere anvendelse (jfr. p. 287).
Den oprindelige indretning af kapellet, der i håndskriftet »Monumenter« o.
1656 karakteriseres som en anselig begravelse med et stateligt jernsprinkelværk, er i tidens løb undergået store ændringer. Det sort-hvide flisegulv, der
på grund af det underliggende gravrum var hævet over tværskibets gulvniveau 5 0 5 , blev antagelig fjernet 1882 i forbindelse med anbringelsen af en
trælem midt i gulvet med adgang til begravelsen 2 7 3 . Sehesteds epitaf (nr. 18, p.
706ff.), opstillet efter 1656 på kapellets sydvæg, blev 1923 flyttet til sin nuværende plads på nordvæggen. En lukkemur i arkaden til nordre koromgang
(jfr. gravplanen 1745, fig. 150 samt fig. 561) erstattedes 1921 af det oprindelige indgangsgitter 5 0 6 . Samtidig bortflyttedes to kvindefigurer 8 , der flankerede
indgangen (p. 708), men oprindelig havde hørt enten til epitafiet eller lige som
på Herteis tid (jfr. også Købkes maleri 1830, fig. 152) havde stået foran gitteret og de behuggede halvsøjler.
SEHESTEDS KAPEL,
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Mod nordre koromgang lukkes kapellet af et stort smedejernsgitter507 (fig.
556), fra 1650, der har karakter af anetavle. Hovedgitteret er delt i fire afsnit,
hvoraf de to midterste udgør den dobbelte dørfløj, og er foroven kronet af et
gitterværk af fortløbende slyngværk i spiraler og med indflettede fantasimasker. På fløjenes øvre rammeliste står ejerparrets smedede initialer vekslende
med rosetter: »H C T [S] 508 M R« for Hr. Christen Thomesen og Mette Rosenkrantz, og på fløjenes midtsprosse udførelsesåret »Anno 1650« på hver side af
den dobbelte, trekløverformede lås. Topgitterets spiralslyng udspringer m i d t p å
og til siderne fra spydstandere, der prydes med balusteragtige bukler og foroven afsluttes af smedejernsblomster. I hver topgitterhalvdel danner en vase
støtte for et alliancevåben, hvis konturer og heraldiske detaljer er formet af
fladjern og udhamrede jernplader, i vest kanslerens mødrene og fædrene våbner, Lunge (Dyre) og Sehested, i øst med ægtefællens tilsvarende, Rosenkrantz
og Brahe. De nedre gitterfløje er delt i otte felter, udfyldt af varierende volutblomster og -slyng, og hvert omfattende et antal våbener, den øvre række hver
fire (fig. 571), den nedre tre. Den herved fremkomne anetavle, der med hensyn til opstillingen afviger fra de sædvanlige, heraldiske principper, omfatter
for venstre halvdels vedkommende Christen Thomesens slægtsvåbener, anbragt courtoisiemæssigt over for den højre halvdel med hustruens slægtsvåbener 5 0 9 .
Gitteret er fastgjort til muren ved hjælp af spinkle stænger med småhænder,
der f a t t e r om topgitterets spydstager. Forneden er gitterets dørfløje øget med
et lavt gitterled, der oprindelig har dannet lukke oven over de to trappetrin,
der, som ses på fig. 453, tidligere har ført op til kapellet.
Gittertavlens staffering er udført på grundlag af de farver, som Magnus Petersen 1891 f a n d t frem 9 4 , og som maleren L. Kruse 4 6 to år efter lagde hånd
til 5 1 0 : forgyldning på selve gitteret, rødt på rosetter, sort på bogstaver og årstal og heraldiske farver på våbnerne.
En krypt (jfr. fig. 572) synes indrettet hurtigt efter kapeloverdragelsen, idet
1656-håndskriftet omtaler, at kanslerens salige frues og børns lig »er for nogen
tid nedsatte« 5 1 1 . R u m m e t , der siden 1944 er utilgængeligt 5 1 2 , er overdækket af
et fladt hvælv på murede buer udført ved kirkens restaurering 1871 46 .
Adgangen har oprindelig været ad en t r a p p e i vest inden for gitteret; en trælem midt i gulvet, anbragt 1882, er senere f j e r n e t (jfr. ovfr.). Mellem de mange
kisterester fandtes ved undersøgelsen kun lire nogenlunde velbevarede †kister:
1) Christen Thomesens læderbetrukne trækiste, trapezformet og med tresidet
låg; på hver langside tre dobbelte håndgreb af fortinnet jern, fæstnet til muslingeskalformede hankebeslag 5 1 3 . På hovedenden fandtes rester af en stor kisteplade af bly (jfr. ndf. nr. 3). En inderkiste havde samme form som yderkisten, i mål kun lidt mindre; liget lå uden klædedragt 5 1 4 . Kisten stod lige
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F i g . 556. S e h e s t e d s k a p e l m e d s m e d e j e r n s g i t t e r f r a 1650, set f r a n o r d r e k o r o m g a n g (p. 848). — The
Sehested chapel with wrought iron grille from 1650, seen from the north ambulatory.
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Fig. 557—558. Pigehue nr. 4 og drengehue nr. 2, fra 2. fjerdedel af 1600'rne, optaget fra kister i
S e h e s t e d s k a p e l (p. 851). — Girl's cap no. 4 and boy's cap no. 2 from the second quarter of the 17th
century, removed from coffins in the Sehested chapel.

syd for den oprindelige trappe. 2) En læderbetrukket, rektangulær trækiste
fandtes lige under lemmen. Den var uden låg og beslag og havde tre hankegreb på hver langside og eet for enden, fæstnet til rosetbeslag. 3) En barnekiste af træ, retkantet, med buet låg samt for enden rosetfæstnede hankegreb,
stod ligeledes under lemmen. 4) Voksenkiste af træ, af barok form med udbugende sider og karnisprofileret låg, uden beslag. Fra en delvis formuldet kiste
fandtes rester af en læderbeklædning med et mønster bestående af diagonaltstillede ottetalsslyng, hvorover Jesumonogram. Af løstliggende kistebeslag kan
nævnes våbner for Sehested og Juel, et Sehested-våben med Dannebrogsordenens kæde, et messingbeslag til fæstnelse af jernhanke, med spejlmonogram
CL for Christoffer Lindenov (jfr. †kisteplade nr. 5), samt et fireanevåben, af
kobberblik, for Christen Thomesen Sehested, nu anbragt i Marselis' k r y p t (jfr.
p. 871), fra hvis †kiste, nr. 1, der for 1708 var stjålet nogle †kistebeslag, hvorimellem »hjørnebånd med drevne messingansigter« 5 1 5 .
Yderligere *gravfund stammende fra 1600-årene, men ingen dog mulige at
henføre til en enkelt af nedennævnte personer, opbevares siden 1944 i Den
gamle By 5 1 6 . Pudebetræk. 1) Firkantet, 5 4 x 5 1 cm, af silkesatin, nu gyldenbeige. En sølvknipling, svarende til den på tæppet nedenfor, er bøjet om kanterne ved påsyningen. 2) Firkantet, 5 2 x 4 5 cm, af silkebrokade med hjerteformet rankemønster. Smal, viftetunget metalknipling påsyet langs kanten på
begge sider. 3) Rest af t y n d t , beigefarvet t a f t , med vinkelsøm.
Tæppe, kvadratisk, 68 x 6 7 cm, af repsvævet sølvmor, nu beigefarvet, samme
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Fig. 5 5 9 — 5 6 0 . M a n d s h u e n r . 1 og u d s n i t af stof f r a pølle nr. 1, f r a 1 6 0 0 ' r n e , o p t a g e t f r a k i s t e r i
S e h e s t e d s k a p e l (p. 851). — Man's cap no. 1 and section of fabric from bolster cushion, from the 17th
century, removed from coffins in the Sehested chapel.

stof som mandshuen nr. 1 nedenfor, med indslag af (nu usynlig) grov silketråd
og en (synlig) af sølvlahn. Om kanten en 3,8 cm bred sølvknipling (jfr. pudebetræk nr. 1).
Silkefrynser. 1) Mønstervævet, nu b r u n t bånd, 3,5 cm bredt, sammensyet
med frynser, der foroven ligeledes har et mønstret b å n d ; hele bredden 11 cm,
længden 245 cm. 2) To ens stumper silkefrynse, mørkebrune, k n y t t e t foroven,
lait 21 cm brede, 27 og 29 cm lange.
Poller. 1) (Fig. 560). Syet af to bredder (vævebredden 46 cm); rynket (med
lærredstrækbånd) i den ene ende, i den anden er tøjet ombøjet i et lille »hoved«
og sammenrynket med silkesnor. Af mønstervævet fløjl med blomster- og båndornamentik i glat atlask. 2) 49 cm lang, bredden 2 x 5 1 cm; rynket med løbegang (grønt silketrækbånd) i begge ender. Af gulbrunt silkerips.
Huer. 1) (Fig. 559). Mands-nathue 5 1 7 , repsvævet, af sølvmor, nu beigefarvet, samme stof som t æ p p e t ovenfor. Snittet er firkilet, opdelt i 12 felter af
en smal sølvknipling, som også er påsyet langs den nedre k a n t . Beigefarvet
taftfoer. 2—3) Drengehuer, formodentlig tilhørende en af kanslerens sønner,
død mellem 1621 og 1629: 2) (Fig. 558). Af rødt, blomstermønstret (op- og
uopskåret) fløjl; samme snit som nr. 1. Over sømmene og langs underkanten
et smalt, metalindvævet bånd. 3) Af silkesatin, nu gyldenbrunt, af snit som
foregående og ligeledes med metalbånd over sømmene; t r y k t silkebånd over
underkanten. Intet foer; snit som foregående. 4) (Fig. 557). Pigehue, formodentlig tilhørende en af kanslerens døtre, død mellem 1624 og 1644. Af rødt,
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glat fløjl, med smalle metalbånd over sømmene og langs underkanten, foeret
med grønt, langluvet plys. Hagebånd af silkerips. Snit: fire kileskårne stykker, hvoraf de to har udsnit i panden og ombøjede flige ved ørene.
Begravelser (jfr. p. 706): Christian (Christen) Thomesen Sehesteds søn, Thomas † 1621 — en anden søn af samme navn † 1622 — hans datter Anne † 1624
— hans d a t t e r Dorthe † 1628
hans søn Thomas † 1629 — hans d a t t e r Birgitte † 1644 — hans hustru, Mette Holgersdatter Rosenkrantz, † 21. dec. 1644
(jfr. †kisteplade nr. 1) — rentemester Peder Iuel til Hundsbæk † 9. dec. 1656
(jfr. †kisteplade nr. 2) — Christian Thomesen Sehested † 5. aug. 1657 (jfr.
†kisteplade nr. 3) — hans datter, greve Mogens Friis' første hustru, Anne Sehested, † 30. aug. 1661 (jfr. †kisteplade nr. 4) — a m t m a n d Christoffer Henriksen Lindenov † 4. nov. 1697 (jfr. †kisteplade nr. 5) — løjtnant Hannibal Sehested 12 m a j 1716 — admiral Christen Thomesen Sehested † 13. sept. 1736
(jfr. †kisteplade nr. 6) — m a j o r C. G. von Drevitz 8. apr. 1748 518 .
†Kisteplader. 1) 1644. Mette Rosenkrandtz, Christen Thomæsøns til Stougaard, d a t t e r af Holger Rosenkrands til Rosenholm og fru Sophie Brahe, f. på
Rosenholm 27. febr. 1600, d. i K j ø b e n h a u f f u n 21. dec. 1644, 44 år gl. — Rhum a n n I og II.
2) 1656. Peder Iuel til Hundsbeck, kgl. maj.s rentemester, son af Erich Iuel
til Hundsbeck, rigsråd, og fru Sophia Sehested til Høyeriis, f. på sin fædrene
gård Hundsbech 15. juli 1623, d. i Kiøbenhauffn 9. dec. 1656, 33 år, 4 måneder
og 25 dage gl. — R h u m a n n I og II.
3) 1657. Christian Thomesøn Sehested til Stougaard, fordum kong Christian
IV.s, så og den regerende konge Frederich III.s kansler, rigsråd og befalingsmand i S. K n u d s kloster i Othense, f. på sin fædrene gård Bechmarck i Jylland 17. febr. 1590, d. i Kiøbenhauffn 5. aug. 1657, 67 år, 5 måneder og 18
dage gl. — R h u m a n n I og II.
4) 1661. Anna Sehest, Mogens Friises til Farskou, kong Frederich III.s råd
og rentemester, hans hustru, datter af Christian Thomæsøn Sehested til Stougaard, ridder, fordum kong Christian IV.s og siden kong Frederich III.s kansler og rigsråd, og fru Mette Rosenkrantz Holgers Daater af Rosenholm, f. på
Calløe slot i Jylland 29. apr. 1631, d. i Kiøbenhauffn 30. aug. 1661, efter at
hun havde udstanden mange langvarige og besværlige sygdomme og levet i 30
år og 4 måneder. — R h u m a n n I og II.
5) 1697. Christopher Lindenau til Friisholt, kgl. maj.s etatsråd og a m t m a n d
over Dronningborg amt, f. på Øs kloster i Skaane 20. marts 1639, søn af Henrich Lindenau til Øs kloster og fru Beate Ulfeld, d. på Friisholt 4. nov. 1697.
Gravvers. — Schive II og Cramer I.
6) 1736. Christen Thomæsøn Sehstedt, den vidtberømte både i henseende til
slægt, tapperhed og sine bedrifter til lands og til vands. Ved at drage til Sve-
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J. F. Dresler, Århus, før 1921

Fig. 561. S e h e s t e d s k a p e l , set f r a n o r d r e k o r s a r m f o r æ n d r i n g e n 1921. S m e d e j e r n s g i t t e r f l a n k e r e t a f
s a n d s t e n s f i g u r e r af k v i n d e l i g e d y d e r ( j f r . p. 708 og 847). — The Sehested chapel seen from the north
transept before alterations in 1921.
Wrought iron grille flanked by sandstone figures portraying feminine
virtues (conf. p. 708 and 847).
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rige, Norge, Belgien, England, Frankrig, Italien, Spanien, Amerika og Afrika
avancerede han fra den laveste rang inden for flåden til den højeste kommando
over kgl. danske maj.s flåde. Formand for kommissionerne, gylden ridder,
overlanddrost i Oldenburg og Delmenhorst, formand for rådets styrelse og
statskassen. F ø d t i K b h . 24. aug. 1664, død i Oldenburg 13. sept. 1736, 72 år
gl. Han har ledet den sejrrige, danske flåde ved Rügen og opfundet en ny
skibstype, ønskværdig for danskerne, frygtelig for svenskerne; til flådens særlige vækst ledede han et institut for 300 studerende af flådeforhold. To kejseres
og adskillige kongers, snart hans egnes, snart fremmedes, enestående nåde
v a n d t han. Han rejste diger mod det tyske havs brusen, der truede det allerede hærgede »Botiadia« med undergang, ved ny metode og ved beundringsværdige mekanismer. De pligter, han udførte dristigt og heldigt for kongerne
Christian V., Frederik IV. og Christian VI., bevarer det evige minde om så
kær en helt! Latinsk indskrift. — Schive III, Cramer I, Marmora Danica II,
1741, p. 102 f.
i nordre korsarms nordvesthjørne, synes i årene omkring
1655 erhvervet af fru Elisabeth Skade, enke efter Hartvig Sas til Tanderup.
1653/54 havde enken besiddet begravelsen ur. 12 i koret (jfr. p. 897), men må
snart efter have udskiftet den med den her omtalte, idet håndskriftet »Monumenter« o. 1656 omtaler, at fru Lisbeth Skade »tvært over fra« Laurits Lindenovs begravelse (p. 840) havde ladet opbygge sig en liden begravelse, »som
dog ikke endnu er fuldfærdiget«; den nåede næppe heller at blive det, for hun
selv døde 1660 519 .
1696 blev kapellet indrettet til begravelse for Jasper Nielsen Hutfeld og
hustru, Citzel Christensdatter Clementin, en broderdatter til den velhavende
Anders Lydichsens hustru.
På frontsiden, mod syd, afgrænses kapellet fra korsarmen ved en moderne,
syv skifter høj mur, hvorover et smedejernsgitter (fig. 562), der formodentlig
stammer fra kapellets første indretning omkring 1655, og som oprindelig stod
direkte på gulvet (jfr. Christen Købkes maleri 1830, fig. 152). Det tredelte gitter, foroven afsluttet af buer og med en enkelt dørfløj i midten, er opdelt i ni
felter; hver af disse er udfyldt af dekorative kontur-rosetter bestående af rundjerns»blade« og fladt udhamrede »blomster« i to forskellige udformninger, begge
omgivet af småblomster, blade og spiraler. På den øvre bueliste liljeagtige småblomster; den dobbelte lås er spydbladformet. Øverst på gitteret er 1696 anbragt en smedejernsdekoration, en bladkranset oval hvori initialerne I N H F
C C D, i gennembrudt arbejde, for de nye ejere J a s p e r Melsen H u t f e l d og
Citzel Christensdatter, samt årstallet. Over kransen ægteparrets hjelmede våbner (jfr. Hutfelds epitaf, nr. 31, p. 731, på kapellets nordvæg). — Gitteret, der
HUTFELDS KAPEL,
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F i g . 562. H u t f e l d s k a p e l m e d s m e d e j e r n s g i t t e r f r a o . 1655, s u p p l e r e t 1696. Set f r a n o r d r e k o r s a r m
(p. 854). — The Hutfeld chapel with wrought iron grille from about 1655 with additions from 1696.
Seen from the transept.
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Fig. 563. Kisteplade over H a r t v i g Sas til T a n d e r u p , † 1652 (p. 857). — Coffin plate to Hartvig Sas of
Tanderup,

d.

1652.

1921—22 restaureredes af smedemester A. Rausdal, København 5 2 0 , står mørk e b r u n t stafferet, midtrosetter, våbner, initialer og årstal dog forgyldte.
Mod øst er kapellet adskilt fra domkirkens nordre indgangsparti ved en
nyere m u r (jfr. planche 4 og 24) hvori fladrundbuet niche og herover et cirkulært vindue. Dettes gitter, der består af krydsende jern, hvortil er fæstnet et
grenkranset, kronet spejlmonogram, er rimeligvis ved istandsættelsen hentet
andetsteds, idet monogrammets bogstaver S E C snarest synes at henvise til
Sophie Elisabeth Carisius og hermed at henføre gitteret til Marselis' k r y p t (jfr.
p. 862).
En †tavle blev 1706 formedelst 10 rdl. opsat over begravelsen af Citzel Christensdatter 1 0 9 . Det er måske denne tavle, der har båret en testamentarisk indskrift, senere omtalt i en f u n d a t s af 29. m a r t s 1737 521 (jfr. p. 607f.), hvorefter
renten af indtægterne fra en halv bondegård skulle gå til vedligeholdelse af
begravelsen og til forsyning af lys til den af testamentatorerne skænkede †lysekrone.
Krypten (fig. 572), hvortil der er adgang ad en t r a p p e inden for smedejernsdøren, ønskedes 1851 opfyldt, den lille åbning tilmuret og nyt stengulv lagt,
da trælemmen var forrådnet 2 8 9 . De i kapellet stående †kister, der skimtes på
Købkes maleri (fig. 152), blev 1840 flyttet ned i krypten 9 , der omdannedes
under kirkens senere restaureringer.
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Begravelser: Formodentlig Hartvig Sas til Tanderup † 22. marts 1652 (jfr.
kisteplade nr. 1) — muligvis hans hustru, Elisabeth Skade, † 16. sept. 1660 —
Jasper Nielsen Hutfelds datter, Maren Jaspersdatter Hutfeld, † 3. dec. 1679
(jfr. kisteplade nr. 2) — Jasper Nielsen Hutfeld † 22. jan. 1696 (jfr. kisteplade
nr. 3) — hans son, Hans Jaspersen Hutfeld, død i Laurvig i Norge, begr. 17.
okt. 1696 — J. N. H.s hustru, Citzel Christensdatter Clementin, † 15. sept.
1712 — sognepræst i Ebeltoft og Dråby, K n u d Hansen Utrechts anden hustru,
Elisabeth Christiansdatter Borggrevinch, 30. dec. 1 7 1 3 — O l u f Christensen
Bruns datter 30 nov. 1717 — Matthias Poulsens søn 26. m a j 1 7 2 8 — s o g n e p r æ s t
ved Århus Vor Frue kirke, Jens Jensen Mundelstrup, † 21. juli 1 7 3 6 — h a n s
hustru, Ingeborg Maria Jaspersdatter Hutfeld, begr. 5. juli 1 7 6 2 — d e r e s søn,
klokker og underdegn ved domkirken, Jens Jensen Mundelstrup, begr. 27.
juni 1789.
Kisteplader. 1) (Fig. 563). 1652. Hertvich Sas til Tandervp 5 2 2 , f. på sin fædrene gård Z y v a n t i Lifland 1583, d. på sin gård Tandervp 22. marts 1652. Kisteplade af kobber med fordybet versalindskrift. Gennembrudt r a m m e med timeglas, frugtklaser og kranium over korslagte knogler samt på siden to små, svævende engle, der foregiver at holde pladen. På øvre galleri i nordre korsarm.
2) 1679. Maren Jespersdatter Hvttfeld, f. 30. m a r t s 1674, d. 3. dec. 1679,
5 år, 35 uger og 4 dage gl. Fladoval kisteplade af kobber med fordybet versalindskrift. På øvre galleri i nordre korsarm.
3) 1696. lasper Nielson Huttfeldt, kgl. maj.s assessor i rentekammerkollegiet
og tidligere landkommissær i Aarhus og Riber stifter og borgmester i Aarhus.
F. i Roschild 26. febr. 1626, cl. i Aarhus 22. jan. 1696 i sin alders 70. år. Cirkulær kisteplade af kobber med fordybet kursivindskrift. På øvre galleri i nordre korsarm.
senere Marselis' kapel (jfr. p. 288), blev 1420 opført
som gravkapel for biskop Bo Mogensen, hvis gravsten (nr. 5, p. 756) f a n d t
plads her ligesom efterfølgerens, biskop Ulrik Stukes (Stygge), død 1449 (†gravsten nr. 2, p. 818). R u m m e t blev efter 1561 sandsynligvis b e n y t t e t som bibliotek, kaldet liberiet, hvor også forskellige boghandlere, de såkaldte bogførere,
i tidens løb f a n d t stadeplads. En anden anvendelse af kapellet kom imidlertid
i betragtning i forbindelse med adelens ønsker om mere dominerende gravpladser i domkirken (jfr. p. 839).
Foranlediget af en ansøgning fra fru Else Marsvin til Stenalt, der 1621 havde
mistet sin ægtemand, rentemester Enevold Kruse til Hjermitslevgård, modtog
domkapitlet et kgl. missive af 18. m a j 1622 523 , ifølge hvilket kapitlet fik pålæg om at anvise Else Marsvin »et bekvemt og ledigt sted i domkirken« til begravelse for hende selv, hendes husbond og dem af deres børn, som ville have
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lejersted der. Af kapitlets påfølgende erklæring fremgår, at det intet u d b y t t e
havde af dette kapel, »der daglig står og forfalder«, og som ville kræve stor
bekostning, hvis det skulle istandsættes. Først tre år efter, 23. m a j 1625 524 ,
fik Else Marsvin anvist »et stykke af et kapel« i vestenden, »imod den nordre side
af domkirken, hvor bogføreren plejer at stå«, da det mente, at hele kapellet
ikke kunne mistes, men at det var stort nok til, at hun kunne få en plads i
kapellet.
E n d n u 1632 525 , ved Else Marsvins død, var sagen ikke afgjort. På et møde
i Viborg 30. jan. 1635 mellem arvingerne enedes man om erhvervelsen af et
bekvemt begravelsessted, hvortil bevilgedes 1000 sl. dlr., hvis renter skulle
gå til kirken og til »begravelsens brøstfældighed«. Der var ligeledes enighed
om at lade forfærdige et epitaf for 400 specie dlr., der skulle erlægges til en af
arvingerne eller til en anden, med hvem m a n akkorderede, således at det kunne
være forfærdiget til »Marrithi (Mauritii)«, dvs. 22. september, førstkommende
»med staffering og anden tilbehøring« 526 . En senere opstået t r æ t t e mellem arvingerne synes imidlertid at have forhindret såvel indretning af kapel som udførelse af epitaf 5 2 7 .
Omkring 1639 må domkirkens økonomiske forvaltning have opgivet forhandlingerne med arvingerne og i stedet have solgt den østre del af kapellet til den
kongelige befalingsmand på Skanderborg slot, Laurids Ebbesen (jfr. p. 843).
Ellen Marsvins familie synes dog stadig interesseret i kapellet, idet Oluf Parsberg til Jernit, gift med Karen Kruse, en datter af Else Marsvin og Enevold
Kruse, 1641 genoptog drøftelserne. I et brev af 13. febr. dette år oplyste kapitlet på lians anmodning 5 2 8 , at han kunne få det af ham begærede kapel i
»den nederste (ɔ: vestligste) ende af tårnet, t v æ r t over for lærerstolen (i søndre
vestkapel, jfr. p. 288), på nordre side i domkirken for 600 rdl. specie«. Bygningen karakteriseredes da som stor, fornem og uskadt på m u r og hvælvinger;
til overtagelsesbetingelserne hørte, at Parsberg selv skulle lade den »forbygge«,
forsyne med »kobbertække«, vinduer etc., således som »kansleren (Christen
Thomesen Sehested, jfr. p. 847) og andre adelspersoner har gjort«, samt lægge
»en god bondegård« dertil. Dog skulle der vises biskoppens lig og sten (jfr.
ovfr.) tilbørlig respekt. Der var imidlertid også mulighed for på billigere vis
at erhverve en plads i koret, hvilket Parsberg foretrak (jfr. p. 892).
1647 foregik nye forhandlinger om kapellet, denne gang med Jørgen Pedersen Marsvin til Aunsbjerg, en brodersøn til ovennævnte Else Marsvin. 13. m a j
dette år 5 2 9 fik kapitlet pålagt besked om at udtale sig vedrørende Jørgen Marsvins andragende om »en udskud og hvælving i domkirken, som tilforn har
været brugt til liberi, for der at bygge en begravelse«. Ifølge kapitlets erklæring af 8. marts 1649 528 ville ansøgeren have hele kapellet; »biskoppens ben«
(Bo Mogensens) kunne stå der, men både hans og »den anden sten« (Ulrik Styg-
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ges) skulle tages op. Prisen herfor var 600 rdl. in specie, men da kapellet fornylig var t æ k k e t med henved 40 skippund bly, skulle dette enten betales ekstra eller tages ned. Da sagen imidlertid endnu ikke var afgjort 1652 530 , ønskede kapitlet at få renten af de penge, som kapellet var ham tilsagt for og i
øvrigt at stå frit, da andre havde begæret samme kapel. Først efter en supplik fra bispen lykkedes det omsider 27. aug. 1667 125 at få kongelig tilladelse
til at sælge kapellet, da Marsvin stadig ikke havde afviklet sin gæld 5 3 1 . —
E n d n u en del år lå »det gamle Bibliotech Capel« dog stadig hen som materialrum, hvor »kalk slås, og sten udhugges«, som beskrevet af R h u m a n n 1666.
M A R S E L I S K A P E L , senere også kaldet det Rodsteen-Constantinborgske graukapel eller Stadsgaards begravelse532 efter ejerne eller deres hovedgårde, blev 28.
jan. 1702 8 erhvervet af fru Sophia Elisabeth Carisius, friherreinde til Marselisborg. Borgmester og råd, med stiftsøvrighedens samtykke, overdrog da friherreinden »det nordre kapel ved det store t å r n tillige med fortovet, så vidt rummet oven og neden under den runde bue sig strækker«, dvs. også pladsen under arkadebuen ind til t å r n r u m m e t (jfr. fig. 150 og planche 4). »Den store sten«
i fortovet under buen (biskop Bo Mogensens gravsten nr. 5) skulle dog »straxen
bortføres«. Friherreinden fik tilladelse til at indrette kapellet, som hun ville,
således m å t t e hun både lade den »nuværende« dør til orgelværket eftermure
(jfr. p. 593) og en ny dør i muren ud til »kirkegulvet« (tårnrummet) op til
orgelværket »på Haxart« påhugge og indsætte. Den samlede erhvervelsessum
var 400 rdl., som skulle betales med det samme 5 3 3 .

Kapellets indretning. 13. m a j 1702 forelå den kgl. tilladelse til opsætning af
et gravmæle over afdøde baron Constantin Marselis. Det pompøse gravmonument (nr. 33, p. 733ff.), udført af billedhuggeren Thomas Quellinus, er rejst
op mod kapellets nordvæg, hvor et vindue m å t t e blændes (jfr. p. 222). I lighed både med domkirkens øvrige adelige gravkapeller (Ebbesen, Lindenov,
Sehested) og med de Quellinske indretninger af andre adelskapeller (jfr. p. 735)
blev gulvet, der lagdes med sorte og hvide marmorfliser, hævet for at give plads
for en k r y p t . En skillevæg i øst ind mod Laurids Ebbesens kapel har afløst et
oprindeligt egetræspanel, anbragt lidt længere mod øst (jfr. p. 843).
Adgangen er nu som før gennem t å r n r u m m e t s nordre arkade, hvor to »porte«
ifølge Hertel 5 3 4 har lukket for arkadebuens to sider (jfr. ndf.). Den fornemme
sandstensportal (fig. 564) i arkadens yderside, formentlig udført i Quellinus'
værksted, har træk fælles med andre af hans portaler (Ahlefeldts i Odense
S. K n u d , Lentes i K b h v n . S. Petri kirke). Den enkle, profilerede ramme, forkrøppet over buen og smykket med blomsterguirlande, krones af segmentfronton b r u d t af englehoved behængt med blomsterguirlande. Herover er to stående løver skjoldholdere for en kronet kartouche med Marselis' våben.
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Portalens lave smedejernsgitter (jfr. fig. 564) er muligvis tegnet af Th. Quellinus, der synes at have stået for flere af gitrene til sine gravkapeller 5 3 5 . Gitteret, hvis to fløje foroven næsten danner et k v a r t cirkelslag, består af slanke
spyd vekslende med lavere stager, der ender i fladthamret løvværksknop. Foroven og -neden er stagerne samlet af dobbelte, tværgående båndjern, hvorimellem henholdsvis rosetter og fladovaler 5 3 6 . Mellem stagerne er der trebladformede båndjernsblomster endende i flammespids, en detalje der genfindes bl.a.
på gitrene i Auning og Odense S. K n u d . En båndknækket dobbeltvolut afsluttet af smedejernsblomst ligesom på de ældre gitre i kirken kroner den profilerede midtsprosse, hvortil er fæstnet en trebladformet låsekasse prydet med
bølgeranke i relief. Fløjene holdes mod kapellet på plads i trægulvet ved hjælp
af kraftige jernstænger med hjerteformede båndvolutter. Grågrønt stafferet.
Det af Hertel 3 2 7 omtalte †smedejernsgitter på tårnarkadens inderside, mod
kapellet, beskrives som et tofløjet »Staaltraads Gitter i Jernramme«, der nåede
fra gulvet til hvælvingen.
Til kapellets senere udstyr hørte ifølge Schytte 5 3 7 fire portrætmalerier, der 1833
blev ophængt på væggen mod kirken (jfr. p. 596f.), dels nu forsvundne(?) af
Constantin Marselis og hustru, Sophie Elisabeth Carisius, dels de nu i præsteværelset ophængte portrætter af H . F r . F æ d d e r - C h a r i s i u s og hustru, Else Margrethe Hedevig Sofie Rosenkrantz. De sidstnævnte portrætter er muligvis identiske med de to, som maleren Hans Hansen 1793 udførte på Constantinsborg
af stamherren Charisius og frue, således som han har noteret det i sin dagbog 5 3 8 .
Desuden fandtes otte †gueridoner 539 med familiens våbner, behængt med sørgefloer, antagelig stammende fra bisættelsen af Sophie Elisabeth Carisius eller
af (en af) de tre personer, hvis kister (nr. 8, 9, 17) indtil 1840 stod fremme i
kapellet 1 1 .
Krypten (jfr. fig. 572, 92 og planche 16—17), indrettet samtidigt med kapellet, har nedgang fra det fornævnte »fortov« under tårnarkaden. To store,
oprindelige egetræslemme dækker over en ni-trinet sandstenstrappe. En trælem 5 4 0 , repareret 1880 541 , som lukkede for åbningen i f r o n t m u r e n i arkaden,
blev 1961 erstattet af et enkelt jerngitter. Krypten, med gulv af store, kvadratiske gotlandsfliser, er overdækket af et grathvælv. I nord- og vestvæggen findes store, fladrundbuede nicher (jfr. fig. 568—569), med skrå sålbænk, hvorfra
luftkanaler fører ud i det fri (jfr. planche 16); kun den nordre står nu åben.
Begge ventilationskanaler havde udvendig en (†)sandstensdekoration bestående
af stenrammer, der formodentlig foroven afsluttedes med stamhusets våbner,
som omtales endnu 1776 45 . Resterne af det ene Marselis-våben (fig. 565) ligger
nu på øvre galleri i nordre korsarm. Det retkantede, 30 cm høje skjold er
hugget i eet med de skjoldholdende løver (ialt 68 cm bredt), mens den udefterbuede, 14,5 cm høje krone er udhugget for sig. Både r a m m e r og våbner har
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Fig. 564. P o r t a l til Marselis' k a p e l , f r a 1 7 0 2 — 0 4 , set f r a t å r n r u m m e t (p. 859). — Portal to the Marselis chapel, from 1702- 04, seen from the tower room.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 565. Baron Constantin Marselis' våben på brudstykke af den i ovrigt forsvundne sandstensindfatning omkring den udvendige åbning til Marselis' gravkrypt, fra 1702—04 (p. 860). — Baron
Constantin

Marselis' coat of arms on a fragment from the (no longer extant) sandstone architrave
rounding the sexterior part of the opening to the Marselis crypt, from 1702—04.

sur-

været bemalet, således stafferede K n u d Madsen Bruun 1744 »stenværket« omkring lufthullerne og våbnerne »med deres behørige kulorer« 185 . Klejnsmedeog billedhuggerreparationer af stenrammer og døre foretoges 1730 542 , 1758 258
og 1766 109 , og endnu 1822 omtales vedligeholdelsesarbejder ved begravelsesvinduerne 4 6 . F r a et af disse stammer måske det gitter med spejlmonogrammet
»SEC«, muligvis for Sophie Elisabeth Carisius, der nu er indsat i muren til
Hutfelds kapel (p. 856).
I kapel og k r y p t er i tidens lob mange blevet bisat, ligesom flere kister har
henstået her en tid, før de flyttedes til den endelige gravplads ved andre kirker.
Begravelser: Biskop Bo Mogensen Lang † 1423 (gravsten nr. 5) — biskop
Ulrik Stygge † 8. juni 1449 (†gravsten nr. 2) — k a m m e r j u n k e r og oberst Constantin von Marselis til Marselisborg † 16. juni 1699, nedsat 4. juni 1706 (jfr.
kiste nr. 1) — hans hustru, Sophia Elisabeth Carisius, † 21. m a j 1706, nedsat
7. sept. s.å. (jfr. †kisteplade nr. 1) — hendes anden mand, baron Peter Rodsteen til Lerbæk, † 22. okt. 1714 (jfr. kiste nr. 2) — S. E. C.s brodersøn, Peter
Ambrosius Carisius, søn af Christian Carisius, † 14. aug. 1716 (jfr. kiste nr. 3)
— Christina Sophia Carisius, datter af C. C., † 30. april 1719 (jfr. †kisteplade
nr. 2) — Christian Carisius, † 24. aug. 1724, nedsat 12. jan. 1725 (jfr. †kisteplade nr. 3) — C. C.s hustru, Dorethea Catrine Rosenlund, † 9. april 1725
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(jfr. kiste nr. 4) — C. C. s sønnesøn, Christian Carisius, søn af Constantinus Augustus Carisius, † 2 6 . juni 1737 (jfr. kiste nr. 5) — C. C. datter, Anne Cathrine
Carisius, g. m. generalmajor Hans Frederik Windz, † 12. aug. 1743, nedsat 24.
m a j 1744 — C. C. svigerdatter, Kirsten Güldencrone, † 17. april 1770 (jfr. †kisteplade nr. 4) — hendes mand, Constantinus Augustus Carisius, † 3. dec. 1776
(jfr. kiste nr. 6) — C. A. C.s svigersøns datter af andet ægteskab, Margaretha
Sophia Elisabeth von Cramohn, † 7. m a j 1779 (jfr. kiste nr. 7) — C. A. C.s
svigerinde, Anna Rodenborg, g. m. Ambrosius de Carisius, † 1780 (jfr. kiste
nr. 17(?)) — Ambrosius de Carisius † 12. juli 1787 (jfr. kiste nr. 8) — Friederica
Anna Sophia Adeler, g. m. a m t m a n d Frederik Ludvig de Woyda, † 20. febr.
1805 (jfr. †kisteplade nr. 5(?)) — Carl Mathias Augustus Fædder † 29. jan.
1824 (jfr. kiste nr. 9).
Kister og kisteplader. 1880 47 foretoges en »ordning« af kisterne, der 1961, i
forbindelse med kryptens almindelige istandsættelse 5 4 3 , anbragtes langs østog vestvæggen i to rækker over hinanden, det øverste lag på indmurede jerndragere. Constantin Marselis, som krypten først og fremmest var indrettet til,
fik den fremtrædende plads midt på gulvet. Der henstår nu ialt 19 kister,
hvoraf de seks er barnekister; flere mangler dog både beslag og kisteplader,
hvorfor ikke alle kister har k u n n e t identificeres 5 4 4 .
1) 1699. Constantin von Marselis, friherre af Marselisborg, herre til Stads
Gaard og Ny Gaard, f. 24. okt. 1647 i Amsterdam »af de Gamle Friherlige Og
I Duc De Alba Tider For Deris Bestandighed I Religionen Sær BeRømmelig
Marsellier«. Formedelst sin sl. faders beviste tjeneste blev han af kong Frederich III. fra Holland hid inkaldet og emploieret i kgl. maj.s tjeneste 1 år som
hofjunker, siden som kammerjunker, hvilke chargers forvaltning gav ham nåde
hos sin konge og berømmelige eftermæle hos alle. »Hans Naturlig Inclination
til Stilhed Og Roelighed drog ham til en Ægte-Pagt« 1670 med friherreinde
Sophia Elisabeth Carisius. 1680 blev han benådet af kong Christian V. med
»Friherlig bulla declareret«, nu baron at nyde alle danske friherlige privilegier,
hvilken herrestand han prydede med alle anstændige kvaliteter. Alt dette dalede 1699 d. 16. juni ved hans hastige død, »saa Hans Høj-Ædle Dame bleF
berøFuet Een Eie From Herre« etc. Indskriften afsluttes med memento mori
til læseren.
Den rigt udstyrede kiste (fig. 566—567), rektangulær med tresidet låg, er
79 cm høj, 90 cm bred og 215 cm lang og hviler på 2 x 3 flade, bukkelprydede
kuglefødder. Dekorationerne, der er udført i ciseleret kobberblik, indrammes
af profilerede kobberlister langs alle k a n t e r ; hjørnerne fremhæves af store akantusblade. Hovedendens prydelser er nu forsvundne, fra lågets gavl rimeligvis
en engel med skriftbånd svarende til fodendens (jfr. fig. 566), hvis indskrift
ifølge Marmora Danica 5 4 5 lød: »Kom! kast af din Jorde-Dragt, Drag dig i dit
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F i g . 566. B a r o n C o n s t a n t i n Marselis' k i s t e , n r . 1, f r a 1699, f o d e n d e n (p. 863). — Baron Constantin
Marselis' coffin no. 1, from 1699, the foot.

Hvile-klæde, Tag blant os dit Engle-Sæde, Hold med os din Engle-Vagt«. Kistens langsider er midtpå smykket med Marselis' kronede våbenskjold holdt
af stående løver og flankeret af siddende kvinder, der skal karakterisere den
afdødes dyder, for hvilke der tillige er redegjort i ledsagende indskrifter. På
venstre langside (øverst) Troen med kors og kalk samt ved foden en opslået
bog hvori: »Med Een Stedig Christen Troe, Var Hans tiid til Iesum bundet,
Synden har H a n d OFuer Vundet, Sielen er I Himmel Roe!«; (nederst) H å b e t
siddende på et stort anker, på hvis øvre tværarm læses: »Mit paa Verdens
Blinde Grund, Laae H a n d Anchret til Guds Naade, Og Hans H a a b I Lyche
Vaade, Altid Saae Guds Frelse Stund«. På højre langside (fig. 567) (øverst)
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F i g . 567. B a r o n C o n s t a n t i n Marselis' k i s t e , n r . 1, f r a 1699, h e r a l d i s k h o j r e side (p. 864). — Baron
Constantin Marselis' coffin no. 1, from 1699, dexter.

Kærlighed med to børn og i hånden et hjerte, ved siden en skriftrulle hvorpå:
»Som Guds F r u g t b a r Dyde-Land, Gaf H a n d Aarlig Godheds Rendte, Trøst
Dend A R m e K u n d e Hendte, Fra Hans Hielpe Villig Haand«; (nederst) Retfærd med vægt, sværd og skjold h v o r p å : »Efter Rettens Maale snor R e t t e t
hand sit Lifues Veie, Ingen N y t t e kunde Dreie H a m Fra Løfter, H a n d og
Ord«. På fodenden (fig. 566) et ovalfelt med »CM« i spejlmonogram under baron-kronen, og på lågets gavlfelt herover holder en engel et skriftbånd med
den afsluttende indskrift: »Der For Schal Marsiliis staae, Vden Død i FolcheMinde, Ormen K a n d Her Intet Vinde, Før Schal Verden Slet For Gaae«. På
lågets sider veksler Marselis' våbenskjolde med f r u g t b u k e t ophængt i sløjfe;
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eet våben mangler ligesom beslagene på lågets overside over og under kistepladen, dog markerer spor i fløjlet ved hovedenden, at der her har været anbragt et stort, latinsk kors; ved siden heraf er fæstnet en kårde. Den skjoldformede kisteplade, af kobber, er kronet af englehoved og ledsaget af englebørn, der svævende og siddende i det omgivende akantusbladværk holder palmegrene i hænderne. Den graverede indskrift er udført med en blanding af
skriveskrift og store skønskriftsbogstaver ligesom de ovenfor gengivne indskrifter.
Constantin von Marselis blev 18. august 1699 bisat i Viby kirke (Ning hrd.),
men 4. juni 1706 overførtes kisten til domkirken og indsattes i kapellet 5 4 6 .
2) 1714. Peter af Rodsteen (Petrus de Rodsteen), gylden ridder, baron til
Constantinsborg, præses i kgl. maj.s admiralitetskollegium, »som, mens han levede, overalt gik i spidsen og gjorde gavn. Strålende blandt de mange, som
få meget kær for kongen. . . Blandt dødelige begyndte han at være cl. 22. juni
1662, blandt udødelige d. 22. okt. 1714.« Den svulstige, latinske indskrift 5 4 5
indledes m e d : »Ak, stormænd, kræfternes, men også ormenes, blomstrende
brødre, belæssede med fortjenester, men også dødens kandidater, glade over
det funklende skatkammer, skal I snart for den stinkende død vorde et skatkammer« — og afsluttes: »Drag bort, stormænd, og erkend, hvad I nu ere,
hvad I da skulle vorde? Støv og Skygge!« 282 .
Rektangulær kiste (jfr. fig. 569) af eg, 2 1 0 x c a . 78 cm, 73 cm høj ved fodenden, lidt højere ved den utilgængelige hovedende; siderne kraftigt udbugende
foroven, lågets sider svagt hulkelede. Beklædt med umonstret læder og oprindelig prydet med forsølvede blybeslag, hvoraf hovedparten er forsvundet, tilbage er blot fodendens ene hjørne-akantusblad og en sørgende, kvindelig en
gel, der har mistet vingerne. Den hvælvede kisteplade er af messing, rektangulær og med øvre, afskårne hjørner; indskriften står med graveret skriveskrift.
Både inder- og yderkisten er udført i København 5 4 7 , snedkerarbejdet, »efter
nyeste mode«, af J o h a n Schumacher, mens remsnider Gabriel Kreivitz har bet r u k k e t kisten med »ruskind«, og gørtleren Nicolaj Schrøder har forsynet kisten med »hvidt zinkligbeslag«, dvs. »våben, gravskrift og videre sirat« samt
påsat 16 lister overtrukket med tin og senere forsølvet. Gørtlerens zirater svarer ganske til dem, han har leveret til kisterne for Edele Bielke, cl. 1706, og
ægtefælle, viceadmiral J u s t Juel, cl. 1715, i Ove Skades k r y p t i Roskilde domkirke (DK. K b h . A m t IV, 2110, nr. 6 og 7), samt for Erik Rosenkrantz, d.
1714, i Holcks kapel ved Vindinge kirke, Svendborg a m t .
E f t e r Peter Rodsteens død i København henstod kisten i Holmens kirke,
hvorefter den overførtes til Århus og 19. september 1715 indsattes i Marselis'
»begravelse« 548 . Ved østvæggen, nedre række, nr. 3 fra nord.
3) 1716. Peter Ambrosius Charisius, f. på Constantinsborg cl. 8. og død cl.
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14. aug. 1716. Oval, hvælvet kisteplade af messing omkranset af løv, hvorfra
hænger et skjold med Charisius' våben mellem flagrende b å n d ; den graverede
indskrift står med skønskriftsbogstaver. Pladen er 1961 overflyttet til en ny
barnekiste, af eg. Ved vestvæggen, øvre række, nærmest trappen.
4) 1725. Fru Dorethea Catrine Rosenlund, sl. Christian Charisii enke til
Constantinsborg, som i sit alders 36. år efterlod sig to sønner og to døtre. Død
9. apr. 1725. Gravskrift: »Det forrig Aar tog Gud min Mand mit Hoveds
Crone/ Nu mig fra lire Børn, vi samlis for Guds Throne/ Jeg boede deilig her
i Scovens Boelig grøn/ men lever bedre nu blant Himlens Engle Skiøn«. Svagt
trapezformet, barokprofileret kiste af eg (jfr. fig. 569), 2 1 0 x 9 1 — 8 5 cm, 76 cm
høj ved hovedenden, 4 cm lavere ved fodenden. Overtrukket med rhombemønstret læder fæstnet ved store, rundhovede søm langs alle kanter og i to lodrette rækker midt på langsiderne. Af det dekorative udstyr er kun bevaret et
enkelt akanlusblad i messing på lågets ene side samt den ovale, stærkt hvælvede kisteplade, af messing, med graveret skriveskrift. Ved østvæggen, nedre
række, nærmest trappen.
5) 1737. J u n k e r Christian Carisius, f. 10. jan. 1736 på Constantinsborg, d.
26. juni 1737. Hans forældre var justitsråd Constantinus August Carisius og
fru Kierstine Gyldencrone. Barnekiste af eg (jfr. fig. 568), 1 0 2 x 3 8 cm, 35 cm
høj, hvis sider skråner lidt indefter forneden; betrukket med sort filt. Langs
kanterne blystøbte liljelister, midt på langsiderne lille, svævende engel mellem
akantusblade, der ligeledes pryder lågets hjørner og kisteenden. Oval, hvælvet
kisteplade af messing, med graveret skriveskrift; herover holder to svævende
englebørn vase hvori blomster og frugter, under pladen et akantusblad. Ved
vestvæggen, øverste række, længst mod nord.
6) 1776. Constantinus Augustus Charisius, konferens-, etats- og justitsråd,
stamherre til Constantinsborg, f. på Constantinsborg i december 1712, søn af
Christian Charisius, stamherre til Constantinsborg, og fru D[orothea Rosenlund], gift første gang [21.] febr. 1734 med baronesse [Ki]rsten de Gyldencrone, der ved sin død [1770] forlod ham, [11 børns, 4 sønners og] 7 [døtres]
sørgende fader, anden gang 8. [nov.] 177[1] med frøken [Else] Mariane de
Fa[lkenskiold], hvem han efterlod sørgende [3.dec.] 1776 efter [14 dages svaghed] på Constantinsborg, i sit alders 64. år 5 4 9 . Trapezformet, kraftigt profileret
kiste af fyr (jfr. fig. 568), 2 0 9 x 9 1 — 7 6 cm, 70 cm høj ved hovedenden, 64 cm
ved fodenden, beklædt med m ø r k t ruskind, der lader nogle profilled fri; bærehanke af læderbetrukket tov. Rektangulær, hvælvet kisteplade af bly, med graveret skriveskrift. Spor i ruskindet viser, at låget har været prydet af flere beslag,
hvoraf kun er bevaret et, af bly, en draperet urne på rigt ornamenteret postament, anbragt under kistepladen. Ved vestvæggen, nedre række nr. 2 fra nord.
7) 1779. Frøken Margreta Sophia Elisabet Cramohn, en ægte datter af for-
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Fig. 568. Marselis' g r a v k r y p t . Kister opstillet langs vestvæggen (p. 867 ff.). — Marselis' crypt. Coffins
arranged along the west wall.

rige infanterist-oberst de Cramohn og nuværende enkefru Wilhelmina de Lahmare, en nær pårørende af det Carisiske hus til stamhuset Constantinsborg,
en nylig udvalgt brud af brudgommen, ritmester Kohl, som i sit 30 års alder
ved smittende og dødelig småkoppers vold på Constantinsborg d. 7. m a j 1779
blev sin jordiske brudgom fratagen, men af sin himmelske modtagen. Esa.
55,8 5 4 9 . Let trapezformet, kraftigt profileret kiste af eg (jfr. fig. 568), 2 0 4 x
82—68 cm, 70 cm høj ved hovedenden, 65 cm ved fodenden, oprindelig betrukket med filt, hvoraf kun få rester ses. Kisteplade af bly, med graveret kursiv
og store skønskriftsbogstaver; den omgivende r a m m e af bladværk for størstedelen forsvundet. Ved vestvæggen, nedre række nr. 4 fra nord.
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Fig. 569. Marselis' g r a v k r y p t . K i s t e r o p s t i l l e t l a n g s o s t v æ g g e n (p. 866 ft.). — Marselis' crypt. Coffins
arranged along the east wall.

8) 1787. Ambrosius de Charisius, f. på Constantinsborg 4. juli 1717, d. smsts.
12. juli 1787, efter at han havde været ejer af stamhuset i 10 år og nogle måneder og i ægteskab med sin sl. frue Anna Rohdenborg h a f t to sønner og tre
døtre, hvoraf den ældste, fru etatsrådinde Fædder, endnu lever, som længe og
til sidst har været hans fornøjelse. Let trapezformet, kraftigt profileret kiste
af eg (jfr. fig. 568), 1 9 9 x 8 4 — 7 2 cm, 67 cm høj ved hovedenden, 60 cm ved
fodenden, betrukket med filt; bærehanke af læderbetrukket tov. Lågets dekorative prydelser, af bly, består af en hvælvet, nærmest rektangulær kisteplade,
hvis indskrift står med graveret kursiv og store skønskriftsbogstaver. Pladen
er omgivet af akantusbladranker, og i lågets fire hjørner ses akantuslignende
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beslag. Over pladen holder to småengle en vase med frugter, mens to skjoldholdere under pladen støtter en krone over et englehoved. Ved vestvæggen,
øvre række nr. 2 fra nord. Ifølge Schytte 5 3 7 stod kisten 1835 på gulvet i Marselis' kapel.
9) 1824. Greve Carl Mat[hias] Augustus Fædder, f. 19. m a j 1784, d. 29. jan.
1824. Let trapezformet, rigt profileret kiste af fyr (jfr. fig. 568), 1 9 6 x 8 5 — 7 1
cm, 66 cm ved hovedenden, 61 cm ved fodenden. Oval, hvælvet kisteplade af
bly, i n d r a m m e t af smal jernkrans; indskrift med graveret kursiv. På låget ligger endnu en plade, af jern, dog uden synlig indskrift. Den er trapezformet,
med tværriflet Louis Seize-ramme med medaillon og sløjfe-båndophæng samt
nederst krans med gen nemstukne palmegrene. Ved vestvæggen, nederste række
nr. 3 fra nord. Ifølge Schytte 5 3 7 stod kisten 1835 på gulvet i kapellet.
Uidentificerede kister nr. 10—18, fra 1700'rne.
10) Let trapezformet kiste af eg med rigt profileret låg (jfr. fig. 568), 2 0 4 x
89—78 cm, 72 cm høj ved fodenden, beklædt med sort fløjl på låg og sider,
med hvidt stof på de profilerede lister. På lågets fløjl a f t r y k af krucifiks. Ved
vestvæggen, nedre række nr. 1 fra nord.
11) Let trapezformet barnekiste af eg, 9 4 x 4 9 — 4 3 cm, 39 cm høj ved hovedenden, 3 cm lavere ved fodenden; lidt indefter skrånende sider og lågprofiler omtrent som på nr. 5. Beklædt med sort læder, på lågets overside
rester af blybeslag. Ved vestvæggen, øvre række nærmest nordvæggen, bag
kiste nr. 5.
12) Let trapezformet, kraftigt profileret kiste af fyr (jfr. fig. 568), 212 x 86—74
cm, 66 cm høj ved hovedenden, 58 cm ved fodenden, beklædt med sort læder,
der lader de sortmalede profillister frie; tov-bærehanke overtrukket med skind.
På låget hvælvet, stærkt forvitret kisteplade af bly, rektangulær med indadbuede sider; over og under pladen et kvindehoved, hvorfra vokser akantusblade, på den øvres hoved en vase med blomster og frugter, ved siden heraf
engle. Midt på hver af kistens langsider to svævende småengle, der holder
diademhoved og omgives af akantusblade (jfr. kiste nr. 5); på hjørnerne akantusbladbeslag, af bly. Ved vestvæggen, øvre række nr. 3 fra nord.
13) Let trapezformet, kraftigt profileret barnekiste af eg, 1 1 4 x 4 6 — 4 0 cm,
36 cm høj ved den ene ende. På låget rester af kraftige akantusblade, af kobberblik, fra kransen om en forsvundet, oval kisteplade. Ved vestvæggen, øvre
række nr. 4 fra nord, bagest.
14) Rektangulær kiste af fyr (jfr. fig. 569), 2 1 5 x 7 8 cm, 64 cm høj, låget
karnisproflieret, kistens sider kun let profilerede; rimeligvis oprindelig læderbeklædt, nu berøvet al dekoration. Ved østvæggen, nedre række nr. 1 fra nord.
15) Let trapezformet kiste, vistnok af fyr, helt beklædt med rhombemønstret
læder (jfr. fig. 569), 2 0 2 x 9 6 — 8 7 cm, 69 cm høj ved hovedenden, 62 cm ved
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fodenden; lågets brede sider let profilerede, kistens har kraftig vulst. Ved østvæggen, nedre række nr. 2 fra nord.
16) Barnekiste (jfr. fig. 569), 121 x 5 6 — 5 5 cm, 43 cm høj ved hovedenden,
ca. 4 cm lavere ved fodenden, kistesiderne lidt indefterskrånende forneden,
lågets sider karnisprofilerede (jfr. kiste nr. 5); oprindelig helt beklædt med læder. Langs alle kanter blystøbte lister med liljer, midt på lågsiderne smalle
akantusblade og oven på låget a f t r y k efter oval kisteplade. Ved østvæggen,
øvre række nr. 1 fra nord.
17) Trapezformet, kraftigt profileret, sortmalet kiste af fyr (jfr. fig. 569),
194x80—65 cm, 73 cm høj ved hovedenden, ca. 62 cm ved fodenden; tovbærehanke betrukket med sort stof. På låget oval kisteplade af bly, hvælvet,
med Higede kanter, stærkt forvitret. Af indskriften, med graveret skriveskrift,
kan kun læses det løsrevne navn »Ambrosius C[arisius]« (jfr. kiste nr. 8), hvoraf
måske kan sluttes, at kisten rummer hans hustru, Anna Rodenborg, død 1780.
Omkring kistepladen småkurve og akantusranker, foroven kronet af frugtskål
holdt af svævende småengle, der med den anden hånd støtter en brændende
olielampe. På lågets hjørner desuden akantusbladbeslag af bly (jfr. kiste nr. 8
og 12). Ved østvæggen, øvre række nr. 2 fra nord. Ifølge Schytte 5 3 7 stod Anna
Roden borgs kiste, måske den heromtalte, 1835 på kapellets gulv ligesom
ægtefællens.
18) Let trapezformet barnekiste af fyr, 1 0 0 x 4 9 — 4 5 cm, 46 cm hoj ved hovedenden, 38 cm ved fodenden, kiste- og lågsider karnisprofilerede, helt beklædt med sort læder. På lågets overside a f t r y k efter kisteplade, der nu findes
løstliggende. Den er oval, hvælvet, med r a m m e af akantusbladværk; af den
malede skriveskrift er kun læseligt ». . . Rosen . . . Anno 17 . .«. Ved østvæggen, øvre række nr. 4 fra nord.
19) Fra 1800'rnes 1. halvdel. Kiste af fyr, sortmalet (jfr. fig. 569), 202 x 78 cm,
72,5 cm høj, med indefterskrånende sider, smykket med fyldingsfelter, hvis
afskårne hjørner giver plads for en drejet knop; midt på fyldingen en metalroset. På lågets let konkave sider er guirlander, med kvaster, ophængt på
drejede knopper. Det hvælvede, riflede låg har hjørnerosetter af metal samt
midtpå skråtliggende bånd. Tov-bærehanke betrukket med stof. Ved østvæggen, øvre række nr. 3 fra nord.
To løse kistebeslag af kobberblik, hørende til store kister, det ene Carisius'
våben med to løver som skjoldholdere, det andet et fireanevåben for Christen
Thomesen Sehested, død 1657, stammende fra dennes k r y p t (jfr. p. 850).
†Kisteplader fra kisterne nr. 10—19, omtalt i kilderne.
1) 1706. Sophia Elisabeth Carisius, død 21. m a j 1706. Intet er bevaret af
kistens formentlig rige, dekorative udstyr bestående af kisteplade og figurer,
hvorom vides, at de enten var udført i sølv eller forsølvede og anbragt på en
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sort fløjlsbeklædning 5 5 0 . Af de ovennævnte, bevarede kister kan ingen med
sikkerhed henføres til S. E. Carisius. — Friherreinden, der døde i sin bolig i
København, blev 6. juni 1706 ved en fornem ligfærd overført til Viby kirke,
hvor også hendes ægtefælles, Constantin Marselis' kiste havde stået indtil to
dage før. 5. september bragtes hendes kiste til domkirkens konventsal. Under
den næsten kongelige, seks timer lange ligbegængelse to dage senere blev friherreinden anbragt på castrum doloris midt for koret i midtgangen under en
pragthimmel. E f t e r bispens to timer lange prædiken overførtes kisten til Ma.selis' kapel, hvor den stilledes ved siden af ægtefællens, midt for gravmælet 5 5 1 .
Senere nedsat i krypten.
2) 1719. J o m f r u Christina Sophia Carisius, f. på stamhuset Constantinsborg
29. juni 1718, cl. smst. 30. ? 1719. »Mit legem her sin hvile tar/ Hos sine brave
fedre,/ Min Siæl i Himlen glæde har/ H v a d kand vel ønskis bedre«. — Schive II.
3) 1724. Christian Carisius, død på sit stamhus Constantinsborg 24. aug. 1724,
i sit alders 36. år. H a n s egen gravskrift lød: »Paa Jorden Siuntes leg et Paradiis at have,/ og glæden gaar for os saa ofte her af lave,/ Men nu besidder leg
en glæde uden Sorg,/ Min Siælis Stamme-huus og ret Constanteborg«. Kisten
blev 12. jan. 1725 overført fra Ormslev kirke (Ning hrd.) til Marselis' kapel,
hvor den nedsattes i begravelsen om aftenen kl. 8. — Schive II, jfr. Hertel
II, 335.
4) 1770. Konferensrådinde Kirsten Carisius, f. baronesse af Gylden Crone,
f. på Vilhelmsborg 21. marts 1709, datter af Christian Gylden Crone, geheimeråd, ridder af Dannebrog, s t i f t a m t m a n d i Viborg og baron til Vilhelmsborg,
og fru Amalia Margrethe de Moth, under hvis gudelige opdragelse hun af tro
og dyd har skinnet som et lys i deres hus til sit 25. år, da hun efter Guds råd
og vilje med deres samtykke antog til husbond sin nu efterlevende, højtsørgende herre, Constantinus Augustus Carisius, konferensråd, stamherre til Constantinsborg, herre til Østergaard, og hos ham tog bolig på Constantinsborg
21. febr. 1734. Blev 11 børns, nemlig 4 sønners og 7 døtres moder, død 17.
apr. 1770 på Constantinsborg efter 9 ugers udstanden svaghed og smerter, i
sit alders 62 år. Gravvers spillende på n a v n e t : »Christina, Christi Brud —
Udvalgte Gylden Crone« etc. (jfr. Hertel II, 336). Bisat 9. sept. 1770 — Cramer I.
5?) 1805. Geheimerådinde Friderica Anna Sophia Woyda, f. Adeler. »Som
skiønt Skud fremspirede Hun den 25. Sept. 1728 af skiønneste Stamme;« faderen, geheimeråd Friderich Adeler, stiftsbefalingsmand over Christiansands
stift, moderen Anna Beata f. Rosenkrantz. Gift 31. m a r t s 1750 med geheimeråd Friderich Ludvig de Voyda, herre til Sophiendahl og a m t m a n d over Skanderborg og Aakiær amter, der døde 11. marts 1778, »efter at have aabnet en
bliid Udsigt for kommende Slægter ved 2 Sønner og 5 Døttre, hvoraf kuns 3
Døttre efterlever og begræder Tabet af den bedste Moder.« H u n døde 20. febr.
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F i g . 5 7 0 — 5 7 1 . D e t a l j e r a f s m e d e j e r n s g i t r e . 570. J ø r g e n Skeels p o r t a l e p i t a f . S m e d e n C a s p a r F i n c k e s
»signatur«, 1634 (p. 686). 571. D ø r f l ø j e n , f r a 1650, til S e h e s t e d s k a p e l (p. 848). — Details of wrought
iron grilles. 570.
Jørgen
Skeel's portal sepulchral tablet. The smith Caspar Fincke's »signature«, 1634.
571. The door, from 1650, to the Sehested chapel.

1805, 76 år og 6 måneder gl. — Fru Woyda, der ved sin død boede i Århus,
bisattes 14. marts 1805 i begravelseskapellet, hvor Hertel (II, 339f.) afskrev
hendes kisteplade. Kisten er dog muligvis senere overflyttet til familiens kapel
i Veng kirke (Hjelmslev hrd.), hvor en mindeplade erindrer om familiens nu
begravede kister 5 5 2 .

E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E

B E G R A V E L S E R

D e talrige b e g r a v e l s e r , der i t i d e n s lob h a r f u n d e t s t e d i n d e n f o r d o m k i r k e n s m u r e ,
v a r , s o m tidligere n æ v n t , i n d r e t t e t e f t e r s t a n d , r a n g o g ø k o n o m i s k e o m s t æ n d i g h e d e r .
F o r n e m s t v a r d e særskilte k a p e l l e r m e d t i l h o r e n d e k r y p t ( j f r . p . 839) — a r v e b e g r a v e l ser for b e s t e m t e a d e l s f a m i l i e r — ligesom g r a v p l a d s e r n e i k o r e t , b å d e over og u n d e r gulv e t . K o r e t m e d sin o m g a n g , der t r a d i t i o n s m æ s s i g t v i r k e d e m e s t t i l t r æ k k e n d e , b l e v m e d
t i d e n afløst af k o r s a r m e n e og senere også af de øvrige b y g n i n g s p a r t i e r . I t a k t m e d borg e r s t a n d e n s f r e m g a n g a n s k a f f e d e d e n n e sig i k k e alene a r v e b e g r a v e l s e r i g u l v e t , m e n erh v e r v e d e sig tillige r e t t e n til at i n d r e t t e b e g r a v e l s e r i selve k i r k e r u m m e t ; disse a f g r æ n sedes v e d gitre m e d låger eller særlige g i t t e r d ø r e o g f o r s y n e d e s u n d e r t i d e n m e d forskelligt d e k o r a t i v t u d s t y r ; f r a b e g r a v e l s e n v a r der a d g a n g til e n t i l h ø r e n d e k r y p t . — F l e r e
a f d e m u r e d e k r y p t e r eller b e g r a v e l s e r h a v d e l u f t k a n a l e r u d til k i r k e g å r d e n 5 5 3 eller o p
til selve k i r k e r u m m e t . H o v e d p a r t e n af b e g r a v e l s e r n e , b å d e de m u r e d e og de u m u r e d e ,
v a r n o r m a l t utilgængelige, h v o r f o r h v æ l v eller g u l v m å t t e o p b r y d e s v e d n y e b e g r a v e l ser; k u n et m i n d r e a n t a l v a r »åbne«, dvs. m e d a d g a n g g e n n e m en t r æ l e m eller luge i
g u l v e t . V e d e j e r s k i f t e k u n n e d e t f o r e k o m m e , a t m a n lod o p s a m l e f u n d n e b e n s t u m p e r
og a n b r a g t e d e m i s m å benkister ( j f r . p. 899, 900, 909, 921, 923). Et †benhus b l e v i n d r e t t e t 1787, dog v æ s e n t l i g s t b e r e g n e t p å k n o g l e r f r a d o m k i r k e g å r d e n ( j f r . p . 120).
H v i l k e i n d t æ g t s m u l i g h e d e r f o r d o m k i r k e n d e forskellige b e g r a v e l s e s f o r m e r g a v , f r e m g å r b l . a . af en a n o r d n i n g f o r k i r k e n 29. j u n i 1696 5 5 4 , a f f ø d t af en kgl. f o r o r d n i n g af 7.
n o v e m b e r 1682. Ifølge d e n n e v a r k i r k e n d e l t i t r e b e g r a v e l s e s o m r å d e r , h v e r m e d sin
t a k s t . I d e n f o r n e m s t e k a t e g o r i , o m f a t t e n d e k o r e t , k u n n e e n m u r e t a r v e b e g r a v e l s e til
et f u l d v o k s e n t lig (dvs. o v e r 15 år gl.) e r h v e r v e s for 40 rdl., en j o r d g r a v beløb sig til 30
rdl. o g k u n n e p å n y a f h æ n d e s til k i r k e n , s å s n a r t den n e d s a t t e k i s t e v a r s m u l d r e t h e n .
N o g e t billigere v a r g r a v s t e d e r n e i h o v e d s k i b e t s m i d t g a n g , i s o n d r e k o r s a r m og k o r s s k æ r i n g e n , b a g k o r e t s a m t i s ø n d r e k o r o m g a n g , h v o r b e t a l i n g e n v a r 30 og 20 rdl. for
h e n h o l d s v i s en m u r e t og en u m u r e t b e g r a v e l s e . E n d e l i g k o s t e d e g r a v p l a d s e r i n o r d r e
k o r o m g a n g og n o r d r e k o r s a r m s a m t i de to sideskibe, i v e s t g a n g e n v e d t å r n e t og i t å r n r u m m e t h e n h o l d s v i s 20 og 15 rdl. F o r g r a v s t e d e r til u n g e og b ø r n f a n d t e s en l a v e r e
t a k s t , ligeledes r e g u l e r e t e f t e r p l a c e r i n g e n . Ø n s k e d e m a n b e g r a v e l s e n y d e r l i g e r e u d s m y k k e t , k u n n e m a n for 4 rdl. lægge en g r a v s t e n og for 10 eller 20 rdl. o p h æ n g e et e p i t a f ,
a f h æ n g i g af størrelse og v æ r d i . H v i s en g r a v i k k e v e d l i g e h o l d t e s af e j e r e n , h j e m f a l d t den
til k i r k e n o g k u n n e sælges p å n y .
S t ø r s t e d e l e n af disse b e g r a v e l s e s i n d t æ g t e r b o r t f a l d t i m i d l e r t i d v e d f o r o r d n i n g e n af 22.
f e b r u a r 1805, der f o r b ø d i n d r e t n i n g af n y e g r a v s t e d e r inde i k i r k e r n e og b l o t tillod n e d s æ t t e l s e i a r v e b e g r a v e l s e r af b a l s a m e r e d e lig, s o m f o r i n d e n h a v d e h e n s t å e t to år i et k a pel. M a n g e g r a v r u m b l e v følgelig i å r e n e h e r e f t e r o p f y l d t , j æ v n l i g t i f o r b i n d e l s e m e d rep a r a t i o n e r eller o m l æ g n i n g e r af g u l v e ( j f r . p. 335). 1840 b l e v alle k i s t e r , der e n d n u s t o d
o p p e i b e g r a v e l s e r eller k a p e l l e r , n e d s a t i de t i l h ø r e n d e k r y p t e r 9 ; s a m t i d i g blev o t t e l e m m e
i n o r d r e k o r o m g a n g n e d l a g t i g u l v e t , så k i s t e r n e i k k e m e r e k u n n e ses 1 1 . 1857 o p f y l d t e s
k i r k e n s to »sidste, åbne« b e g r a v e l s e r , i h e n h o l d s v i s n o r d r e og s o n d r e k o r o m g a n g 8 1 .
Fig. 572. Plan 1:500 med murede begravelser, tilgængelige eller efter spor, fundne ved restaureringer
o. lign. Tallene i hojkoret og nordre koromgang refererer til nummereringen af gravrummene på Cramers gravkort (fig. 150). Bogstaverne refererer til: A. Lindenovs krypt (p. 840 og 958). B. Sehesteds
krypt (p. 848). C. Middelalderlige grave o.a. (jfr. fig. 394). D. Hutfelds krypt (p. 856). E. Ebbesens
krypt (p. 845). F. Marselis' krypt (p. 860). G. Bräems krypt (p. 929). — Tegnet af KdeFL 1976.
— Groundplan 1: 500 with brick-built sepulchral chambers, accessible or from traces found at restorcdions
etc. The numbers in the choir and the north ambulatory refer to Cramer's plan of the cadhedral with tombs
1745 (fig. 150). The letters refer to sepulchral chambers owned by: A. Lindenov (p. 840, 958). B. Sehested (p. 848). C. Mediaeval tombs and pit (conf. fig. 394). D. Hutfeld (p. 856). E. Ebbesen (p. 845).
F. Marselis (p. 860). G.
Bräem
(p. 929). — Drawing by KdeFL 1976.
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I n s t a l l a t i o n e n af v a r m e i d o m k i r k e n , i n d l e d t 1869 ( j f r . p. 341), b r a g t e m a n g e f o r s t y r relser m e d sig. N e d l æ g n i n g af v a r m e r o r m e d f ø r t e g e n n e m b r y d n i n g af b e g r a v e l s e r n e . I
d e tilfælde, h v o r der f o r e f a n d t e s ligkister, blev disse s t å e n d e , m e n s d e t øvrige r u m f y l d tes m e d t o r t s a n d o g m u r g r u s , h v o r e f t e r r u m m e t o v e r h v æ l v e d e s ; d e øvrige, kistelose
r u m blev ikke o v e r h v æ l v e t , m e n blot f y l d t 5 5 5 . 1879 f o r e t o g e s o p f y l d n i n g af t å r n r u m m e t s
b e g r a v e l s e r 5 5 6 . En u d v i d e l s e af v a r m e s y s t e m e t 1887 ( j f r . p. 341) f o r å r s a g e d e g e n n e m b r y r i ninger a f samtlige p å t r u f n e , m u r e d e begravelser, r u m m e n e s t ø m n i n g f o r k i s t e r (på tre
n æ r ) s a m t flytning af t i l h ø r e n d e g r a v s t e n , hvilket alt blev u d f ø r t u d e n D e t Særlige K i r k e s y n s v i d e n d e og e f t e r f u l g t e s af dets k r a f t i g s t e misbilligelse 2 8 9 . — Yderligere v a r m e i n s t a l l a t i o n e r 1918—20 a f d æ k k e d e dels nogle middelalderlige, m u r e d e g r a v e ( j f r . p. 655),
dels i s o n d r e sideskib nogle r e n æ s s a n c e g r a v r u m , hvis vægge b a r en k a l k m a l e t , k v a d r e r e t
d e k o r a t i o n (fig. 573). — A n g å e n d e h ø j k o r e t s særlige f o r h o l d , se p. 877.

S o m g r u n d l a g for f ø l g e n d e afsnit v e d r o r e n d e begravelser er a n v e n d t d o m k i r k e n s begravelsesprotokol, a n l a g t og »tegnet« (jfr. tig. 150) af s t e d e t s u n d e r d e g n , C. H. C r a m e r .
P r o t o k o l l e n e r u d a r b e j d e t p å f o r a n l e d n i n g a f s t i f t s b e f a l i n g s m a n d e n for Å r h u s , J a c o b
B e n z o n , o g b i s k o p p e n , P e d e r H y g o m , m e d det p r a k t i s k e sigte, a t m a g i s t r a t e n ( j f r . p . 72)
h e r v e d k u n n e sikre sig viden om, h v o r i k i r k e n b e g r a v e l s e r h a v d e f u n d e t sted, og h v e m
der e v t . h a v d e a r v e r e t til d e m . O p l y s n i n g e r n e til p r o t o k o l l e n h e n t e d e C r a m e r d e l s f r a
sin f o r g æ n g e r s , P e d e r P e d e r s e n Schives h å n d s k r i f t e r , d e l s f r a m u n d t l i g e meddelelser f r a
g r a v e r e n , H a n s O t t o s ø n , der h a v d e v i r k e t 35 år i e m b e d e t 5 5 7 . E f t e r anlæggelsen h a r bogen t j e n t s o m f o r t s a t fortegnelse over b e g r a v e l s e r , dog u d e n a t v æ r e f ø r t k o n s e k v e n t .
N e d e n s t å e n d e fortegnelse 5 5 8 følger C r a m e r s r æ k k e f ø l g e , der e n d v i d e r e e r m a r k e r e t p å
g r a v k o r t e t fig'. 150: Koret (nr. 1 -13), sondre koryang (ɔ: k o r o m g a n g ) (nr. 1—17), bag
koret i omgangen (ɔ: k o r o m g a n g e n lige ost for h ø j k o r e t ) (nr. 1—11), nordre korgang (ɔ: koro m g a n g ) (nr. 1—17), store korsgang (ɔ: t v æ r s k i b e t ) (nr. 1—55), store eller mellemste gang
(ɔ: h o v e d s k i b e t s m i d t g a n g ) (nr. 1 - 2 5 ) , lille eller smalle karlegang (ɔ: s ø n d r e sideskib)
(nr. 1—13), lille eller smalle kvindegang (ɔ: n o r d r e sideskib) (nr. 1—13), tværgangen under
orgelværket (ɔ: g a n g e n vestligst i h o v e d - og sideskibe) (nr. 1 - 8 ) , under tårnet (ɔ: t å r n r u m m e t ) (nr. 1 -4). H e r e f t e r opregnes kapellerne, b e n æ v n t e f t e r ejerne, L i n d e n o v s , E b besens, Sehesteds, H u t f e l d s og Marselis' (her b e h a n d l e t o v f r . p. 839—873) og til slut de
nedlagte »kapeller« eller begravelser f o r b i s k o p p e r n e B r ä e m og O c k s e n . — V e d r ø r e n d e Gesius' og bisp J a n s o n s †kapeller, se p. 923 og 926. Iait 176 begravelser og syv kapeller.
U n d e r de enkelte begravelser o m t a l e s i n d l e d n i n g s v i s deres t i l s t a n d , om den er m u r e t eller
u m u r e t ( j o r d g r a v ) , ligesom der henvises til de g r a v s t e n og gravfliser, b e v a r e d e som fors v u n d n e , der vides a t h a v e ligget p å s t e d e t . H e r e f t e r bringes e j e r h i s t o r i e n , s å v i d t d e n n e
k e n d e s , og der henvises til i n v e n t a r eller a n d r e g r a v m i n d e r , s å f r e m t d e t t e v e d r ø r e r begravelseshistorien. U n d e r a f s n i t t e t »Begravelser« angives i kronologisk r æ k k e f ø l g e de
f o r e t a g n e b e g r a v e l s e r ; p e r s o n e r , som k u n en k o r t e r e t i d h a r h e n s t å e t i g r a v s t e d e r n e , er
s æ d v a n l i g v i s ikke m e d t a g e t . Sidst bringes beskrivelser og o p l y s n i n g e r om kister, kistep l a d e r og -beslag, b e g r a v e l s e s k l æ d e r og a n d e t u d s t y r , der h o r e r til p å g æ l d e n d e b e g r a velse. V e d r o r e n d e s u p p l e r e n d e oplysninger henvises til den almindelige o r i e n t e r i n g p. 653f.
I listen over begravelser er følgende f o r k o r t e l s e r a n v e n d t som t i d
t o e n , der f o r s t og f r e m m e s t er e f t e r s ø g t , m a r k e r e s v e d »†«, b e g r a v e l s e s d a t o e n v e d »begr.«,
m e n s en d a t o alene b e t e g n e r en r e g n s k a b s m æ s s i g registrering, dvs. d a t o e n for d e n dag,
da i n d t æ g t e n for b e g r a v e l s e n er indført i k i r k e r e g n s k a b e r n e . L i s t e n m e d t a g e r således
i k k e p e r s o n e r , om h v e m d e t vides, at de er g r a v l a g t i k i r k e n , m e n h v o r en n æ r m e r e placering ikke h a r k u n n e t b e s t e m m e s ( j f r . d e f o r e g å e n d e a f s n i t o m forskellige g r a v m i n d e r ) .
G r a v s a t t e b ø r n e r s æ d v a n l i g v i s heller ikke m e d t a g n e , m e d m i n d r e m a n tillige h a r opl y s n i n g e r o m p å g æ l d e n d e s kiste etc.
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Fig. 573. Gravkamre, med kalkmalet dekoration, i sondre sideskib (p. 876). — Burial chambers with
frescoes

in south aisle.

KORET
H ø j k o r e t har i m i d d e l a l d e r e n s o m b e g r a v e l s e s p l a d s f o r m o d e n t l i g k u n v æ r e t til r å d i g h e d for p r o m i n e n t e p e r s o n e r m e d d o m k i r k e n s s t i f t e r , P e d e r V o g n s e n (p. 664ff.) i spidsen. E f t e r r e f o r m a t i o n e n s y n e s e n f r e m t r æ d e n d e gejstlig, k a n t o r , senere l e k t o r J ø r g e n
S a m s i n g 5 5 9 , at h a v e f u n d e t g r a v p l a d s h e r (nr. 9 ndf.). En m e r e d o m i n e r e n d e p l a d s i
k o r g u l v e t fik den sidste k a t o l s k e b i s k o p på F y n , K n u d G y l d e n s t j e r n e , død 1560 (nr. 6
ndf.), der s y n e s at h a v e i n d l e d t r æ k k e n af adelige b e g r a v e l s e r i k o r e t ( j f r . p. 839), s n a r t
f u l g t a f E r i k P o d e b u s k , der e r h v e r v e d e b å d e m o n u m e n t o g k r y p t (nr. 2); r æ k k e n a f
adelige b l e v k u n b r u d t af bisper, der f r a 1643 ligeledes f a n d t h v i l e s t e d her.
H ø j k o r e t s b e g r a v e l s e r o p r e g n e s 1745 til 13, et a n t a l der b e k r æ f t e s af H e r t e l 1810 5 6 0 ,
der n æ v n e r , at s y v heraf er »hvælvede og luftige« (dvs. f o r s y n e t m e d l u f t h u l l e r ) , de øvrige m u r e d e . T r æ l e m m e i k o r g u l v e t h a r givet a d g a n g til de e n k e l t e b e g r a v e l s e r . V e d
k o r g u l v e t s o m l æ g n i n g 1840 9 ( j f r . p. 335) b l e v der lagt n y e † t r æ l e m m e , der h v i d m a l e d e s
»carreret« ligesom fliserne 4 6 . V a r m e i n s t a l l a t i o n e n i d o m k i r k e n 1869 m å t t e n ø d v e n d i g v i s
m e d f ø r e en del f o r s t y r r e l s e r ( j f r . ovfr.).
1 9 5 2 — 5 3 og a t t e r 1957 f o r e t o g e s u n d e r a r k i t e k t C. F. Mollers ledelse en u d g r a v n i n g
af nogle af k r y p t e r n e , der t o m t e s for f y l d m a t e r i a l e 5 6 1 ; k i s t e r n e f a n d t e s m e g e t ø d e l a g t e ,
og d e t k o n s t a t e r e d e s , at flere v a r o m p l a c e r e d e ; s å l e d e s v a r k i s t e r f r a k r y p t n r . 2, 3 og 4
o v e r f l y t t e t til n r . 8 , e n t e n v e d o v e n n æ v n t e v a r m e i n s t a l l a t i o n eller v e d e n u n d e r m u r i n g
af a l t r e t i f o r b i n d e l s e m e d b o m b e s i k r i n g u n d e r a n d e n v e r d e n s k r i g 5 6 2 . 1953 b l e v g r a v r u m m e n e s a t i f o r b i n d e l s e m e d h i n a n d e n , o g der e t a b l e r e d e s e n n e d g a n g til k r y p t e n f r a
s o n d r e k o r o m g a n g i lighed m e d en tidligere a n l a g t .
Danmarks Kirker, Århus amt
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1) (Jfr. fig. 572). Muret til seks å otte lig, med gravsten (nr. 31), åbne †træluger samt lufthuller ud til nordre koromgang og til omgangen bag koret. Der
er to rum, et større og et mindre, begge tøndehvælvede. 26. aug. 1609 erhvervet for 150 enkende dlr. af kgl. befalingsmand på Kalø, senere rigsmarsk Jørgen Skeel til Hegnet, Sostrup m.fl., efter hans første hustru, Kirstine Lunges
død samme år (jfr. epitaf nr. 9, p. 682ff.). Begravelsen skulle ifølge købebrev e t 5 6 3 strække sig »i bredeisen fra altret og til den næste pille på den norder
side med muren, derhos vesten for samme pille, imellem pillen og døren til et
epitaf [Skeels], og på længden fra det øverste af korsmuren til det [ne]derste
trappetrin slipper«. Det fastsloges desuden, at ingen herefter skulle have magt
til at opbryde eller forandre »den grav, sten eller epitafium i nogen måde«.
Allerede 1629 m å t t e begravelsen repareres, da den var »nedfaldet«; hertil
anvendtes kalk- og mursten, sand, hamp og en tønde humle samt lire t y k k e
egefjæle, der blev lagt oven på graven i stedet for de tidligere, der var rådne.
I forbindelse med Jørgen Skeels bisættelse 1631 m å t t e begravelsen atter åbnes, repareres og kalkes. Der muredes da to nye »vinduer« eller lufthuller, som
forsynedes med egetræsrammer og gitterværk med ringe (8 stænger og 21 ringe
til hver). Til rammen over graven brugtes lo stolper og to løsholter, til lugen
to egefjæle, lugeringe og stabler.
Kirstine Lunges †kiste (jfr. kisteplade nr. 1) indsattes samtidig i en ny †kiste, lavet af fem store egefjæle af Michel snedker. Jørgen klejnsmed beslog
kisten med hjørnejern og »håndfang«, og Christen maler gjorde den sort. Severin guldsmed lavede et n y t Lungevåben af messing, da det oprindelige var
stjålet, og et andet våben blev »renoveret«, for ialt 3 sl. dlr. Graven tillukkedes
med mursten, og »stenen« (nr. 31) anbragtes ovenpå.
Mellem regnskabsposterne for ovenstående udgifter, endelig afregnet 1638
med J y t t e Brock 5 6 4 , nævnes intet vedrorende de ialt ni knælende englekaryatider (fig. 574), som tidligere må have støttet de Skeelske kister, men som nu dels
bærer Christen Jørgensen Skeels kiste, dels findes hensat i et lille rum ved
gangen mellem nord- og sydsidens krypter. Alle figurer er udført i en grå,
umalet sandsten, ca. 42 cm høje, frihugget på de tre forreste sider, mens bagsiden er plan og grovhugget. De hviler alle på det ene knæ og den anden fod
i en kontrapostisk stilling med den ene, hængende, arm fattende om en dragtfold og den anden, loftede, støttende et kapitæl. E f t e r udførelse og mål kan
karyatiderne deles i to grupper: 1) Fire figurer, der bærer et forenklet jonisk
kapitæl. Englene er kraftige, med brede, korte ansigter, lokket hår og lange
vinger. Figurerne er to og to identiske, men i spejlvendte stillinger. De måler
42 cm i højden, 21—22,5 cm i front (målt på kapitælet) og 17—21,5 cm i
dybden. Kapitælets overside er glat afbanet. 2) Fem figurer bærende profilkapitæl. Englene har spinklere legemsbygning, smallere ansigter samt kortere
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Fig. 574. Englekaryatider, fra 1600'rnes 1. trediedel, der antagelig har båret kister i Skeels kapel
(p.

878). — Angel caryatids, from the first third of the 17th century,
in the Skeel chapel.

which may have supported coffins

vinger. Stillingerne i hovedsagen som ovenfor; to holder højre hånd løftet, een
venstre. To varianter har hævet hånd og bøjet ben i samme side, mens ansigt
og krop hælder bort herfra; disse to figurer er spejlvendte, 41,5cm høje, 17—19
cm i front og 14—18,5 cm dybe. I kapitælets overside fordybninger til metalklammer, der har været skudt ind fra figurens bagside.
Karyatiderne 5 6 5 er muligvis udført omkring 1627 af den under epitafiet omtalte Claus stenhugger (jfr. p. 684). Den første gruppes to og to spejlvendte
engle har rimeligvis understøttet fire kistehjørner, og i så tilfælde formodentlig Kirstine Lunges († 1609), eller de kan have være beregnet til en senere
opstilling af Jørgen Skeels kiste (forst † 1631). Anden gruppes fem engle har
efter sporene i kapitælerne båret jerndragere, der ved et anker har været fæstnet til muren 5 6 6 . På dette jernbjælkelag har muligvis de små børnekister været
anbragt (jfr. begravelser ndf.).
Ved gravkamrenes undersøgelse 1957 (jfr. p. 877) fandtes figurerne liggende
spredt og molesteret ligesom kisterne 5 6 7 . Tre af de voksne lig (Jørgen Skeels,
J y t t e Brocks og antagelig Birgitte Pallesdatter Rosenkrantz') var iført lange,
54*
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NM.s konserveringsanstalt 1961)

Fig. 575. C h r i s t e n Skeel J ø r g e n s e n s k o b b e r k i s t e , f r a 1 6 8 8 ; e f t e r r e s t a u r e r i n g e n (p. 881). — C h r i s t e n
Skeel Jørgensen's copper coffin, from 16SS; after restoration.

dækkende ligklæder og enkle, syede huer; barnet Lisbet Skeel († 1660) var dækket af et kniplingskantet stof, med en tilsvarende hue ved siden (jfr. p.851) 5 6 8 .
E f t e r undersøgelsen anbragtes ligene i murede grave under kryptgulvet. 1957
f a n d t man tillige tre mønter, en enskilling, Frederik II., 156?, og to toskillinger,
henholdsvis fra 1667 og 1708; de opbevares nu på nedre galleri i nordre korsarm.
Begravelser: Jørgen Skeels første hustru, Kirstine Lunge (Dyre), † 3. aug.
1609 (jfr. †kiste ovfr. og kisteplade nr. 1) — deres datter 5 6 9 , Kirstine Jørgensdatter Skeel, † 12. febr. 1611 (jfr. kisteplade nr. 2) — J. S.s søn, Christen
Jørgensen Skeel, † 20. marts 1617 (jfr. kisteplade nr. 3) — J. S.s datter, Kirsten Jørgensdatter Skeel, † 6. apr. 1617 (jfr. kisteplade nr. 4) — Jørgen Skeel,
† 19. juli 1631 (jfr. kisteplade nr. 5) — J. S. søn, Axel Jørgensen Skeel, † 23.
apr. 1637 (jfr. †kisteplade) — Christen Jørgensen Skeel »den rige« til Sostrup,
hans datter, Kirsten Christensen Skeel, † 25. m a r t s 1638 (jfr. kisteplade nr. 6)
— J. S.s anden hustru, J y t t e Brock, † 16. apr. 1640 (jfr. kisteplade nr. 7)
C. J. S.s navnløse barn, † 1654 (jfr. kisteplade nr. 8) — formodentlig C. J. S.s
datter, J y t t e Christensdatter Skeel, begr. 19. aug. 1656 — C. J. S.s datter, Lisbet Skeel, † 30. m a r t s 1660 (jfr. kisteplade nr. 9) — C. J. S.s hustru, Birgitte
Pallesdatter Rosenkrantz, † 12. m a j 1677 (jfr. kisteplade nr. 10) — Christen

881

KORET NR. 1, .JØRGEN SKEEL

H. J. 1965

Fig. 576. Christen Skeel Jørgensens kobberkiste, fra 1688. Detalje af hovedenden for restaureringen
(p. 883). — Christen Skeel

Jørgensen's

copper coffin, from

1688.

Detail of head end before restoration.

Jørgensen Skeel, † 23. marts 1688, bisat 4. marts 1689 (jfr. kisten nedenfor).
Kiste og kisteplade. O. 1688. Christen Skeel Jørgensen til Sohrrup, ridder,
kgl. maj.s geheimeråd, stiftsbefalingsmand over Wiborig, s t i f t a m t m a n d over
Hald og Skifhus (o: Skivehus) a m t e r ; f. på sin fædrene gård Hostrup(!) (fejl
for Sostrup), søn af Jørgen Skeel Christensen til Sostrup, ridder, forrige rigsmarsk og befalingsmand på Calloe, og T y t t e (fejl for J y t t e ) Brock til Estrup,
død i Wiborrig 23. m a r t s om formiddagen kl. halvgåen elleve, 65 år gl., 1688.
Den rigt udstyrede kobberkiste (fig. 575), med støbte og drevne, ciselerede
beslag i forsølvet kobber, nært beslægtet med dekorationerne på samtidige,
fremtrædende personers kister, er 209 cm lang, 84 cm bred (ved lågets overkant) og 65—58 cm høj (målt ved gavlens top og side). De svungne sider er
på hjørnerne smykket af kraftige akantusblade, mens sider og låg indrammes
af dekorative lister i varierende udformning. Det hvælvede låg bærer øverst en
tidstypisk dekoration i form af et stort, latinsk kors, der har mærker efter en
forsvundet Kristusfigur; midtpå ses den ovale, hvælvede kisteplade i laurbærbladramme omgivet af barokkartouche med akantusblade. Indskriften står
med fordybede versaler. Nederst på låget danner to krydsende laurbærgrene
ramme omkring en brændende olielampe. På hver af lågets langsider er an-
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F i g . 5 7 7 — 5 7 8 . * K i s t e p l a d e r . 577. N r . 2, o v e r K i r s t i n e J ø r g e n s d a t t e r Skeel, † 1611. 578. N r . 3, o v e r
C h r i s t e n Jørgensen Skeel, † 1617 (p. 884 f.). *Coffin piates. 577. No 1, to Kirstine Jørgensdatter Skeel,
d. 1611. 578. No. 3, to Christen Jørgensen Skeel, d. 1617.

bragt otte hjelmede anevåbner, der hver hviler på et smalt skriftbånd, hvorpå
slægtsvåbnet med graverede versaler. Før restaureringen 5 7 0 (jfr. ndf.) var rækkefølgen af våbnerne, hvoraf enkelte var løse og et manglede, følgende: fra
hovedenden, ved heraldisk højre side: »Skell, Brahe, Sandeerg (ɔ: Sandberg),
Bille, Fleming, Rvd, Vdestann (ɔ: Ulfstand), Lindenau; ved heraldisk venstre
side: B[rock], Beffert (ɔ: Viffert), Bille, [mangler], Ludevick(!) |et Podebuskvåben], Vigrand (for Ulfstand?).. Crommedig, Lange«. Midt på hver kistelangside ses en kartouche med afdødes spejlmonogram »CJS«, indfattet i laurbær-
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Fig. 579—580. *Kisteplader. 579. Nr. 5, over rigsråd Jørgen Skeel, † 1631. 580. Nr. 7, over J y t t e
B r o c k , † 1640 (p. 886). — *Coffin piates. 579. No. 5, to Jørgen Skeel, member of the Royal Council,
d. 1631. 5S0. No. 7, to Jytte Brock, d. 1640.

bladramme og med en 11-takket krone. På hver side heraf er fæstnet to krydsende laurbærgrene, der har indrammet et nu forsvundet ornament, hvis fastgørelseshuller ses. På kistens fodende skal dekorationen erindre om den timelige forkrænkelighed: to grædende og sørgende småengle læner sig op mod et
timeglas; de hviler på en kraftig piedestal, som midtpå smykkes af t o m t ovalfelt flankeret af akantusløv, der på hjørnerne som et klæde slutter om et laurbærkranset dødningehoved. På kistens hovedgavl (fig. 576) danner en skjoldformet plade, prydet med vase og laurbærguirlander, piedestal for en buste,
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F i g . 581. * K i s t e p l a d e n r . 8, o v e r n a v n l ø s t b a r n af C h r i s t e n Jørgensen Skeel, † 1654 (p. 886). —
*Coffin plate no. S, to unnamed child of Christen .Jørgensen Skeel, d. 1654.

formodentlig et idealiseret ynglingeportræt 5 7 1 af afdøde. Han har langt, løsthængende hår, smalt, opadsnoet overskæg og lille fipskæg (i lighed med »portrættet« af Skeel i ligprædikenen over ham, 1694) 5 7 2 .—Anvendelsen af en buste
som kistedekoration k n y t t e r kisten til nogle sarkofager, muligvis udført efter
udkast af den kgl. generalbygmester, L a m b e r t van Haven, bestilt til samtidige, fremstående personer med Frederik III. og dronning Sophie Amalia i
spidsen (i Roskilde domkirke), endvidere Chr. Bjelke (ligeledes i Roskilde domkirke), Niels Juel (i Holmens kirke), Chr. Gyldenløve (i S. Petri kirke) og
Dorothea Sophie Marschalk, enkegrevinde af Schack (i Trinitatis kirke) 5 7 3 .
1966—69 gennemgik kisten en restaurering 5 7 4 med afrensning og nyforsølvning af alle beslag. Enkelte våbner ombyttedes efter en formodet, oprindelig
rækkefølge, og et manglende familievåben for Sommer rekonstrueredes. Ved
kistens åbning konstateredes, at afdøde lå på et underlag af kviste og tørrede
u r t e r ; ingen dragtdele var bevaret. Den enkle, råttømrede inderkiste er af træ.
E f t e r restaureringen anbragtes kobberkisten på seks sandstenskaryatider, jfr.
ovenfor p. 878.
*Kisteplader, nu deponeret i Den gamle By 5 7 5 . 1) 1609. F r u Kirstine Lvnge,
»Iørgen Skels til Hegnet hans hvstrv«, død på Kalø 3. aug. 1609, som var den
11. dag efter hendes barnefødsel, da hun havde levet i ægteskab i to år ringer
otte uger. Rektangulær kisteplade af messing, hvis indskrift, med versaler,
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Fig. 582. * Kisteplade nr. 9, over Lisbet Christensdatter Skeel, † 1660 (p. 886). - * C o f f i n plate no. 9,
to Lisbet

Christensdatter

Skeel,

d.

1660.

står udstanset mellem faste dobbeltlinier. Smal, let hvælvet, bossemønstret
r a m m e med hammerudvidelser ved hjørnerne og midt på siderne. I flere brudstykker (jfr. kisteplade nr. 2). Hertil hører nogle rester af kistebeslag: lire hjørnebeslag, hvert med diagonaltstillet englehoved over bladranke, et udstanset
Jesumonogram inden for cirkulær laurbærkrans samt et hjelmet våben.
2) (Fig. 577). 1611. J o m f r u Kirstine Skeel Iørgens datter, død på WIstrvp
12. febr. 1 [6] 11, halvandet år og 11 uger gl. »Gvd wnder hinder med alle tro
christne en gledelige opstandelse«. Rektangulær kisteplade af messing med versalindskrift udført i samme teknik som nr. 1 inden for let hvælvet laurbærbladramme. Hertil hører nogle kistebeslag: tre hjørnebeslag og et Jesumonogram svarende til nr. 1, men grovere og ikke fra samme matricer. Desuden to
hjelmede våbner for Brock og Skeel.
3) (Fig. 578). 1617. Christen Skiel, søn af Iørgen Skiel, ridder, og fru l y t t e
Broch, f. på Sostrvp 13. jan. 1615, cl. på Riberhvs 20. marts 1617. Rektangulær kisteplade af messing med smal kartoucheramme og indskrift, hvis versaler står glatte, fremhævet mod den punslede baggrund.
4) 1617. J o m f r u Kierstn(!) Skiel, datter af Iørgen Skeel, ridder, og fru l y t t e
Brock, f. på Kallø slot 19. dec. 1616, d. samme sted 6. apr. 1617. Rektangulær
kisteplade af messing ganske svarende til nr. 3, indskriften i samme teknik,
men i det hele lidt mindre.
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5) (Fig. 579). 1631. Erlig og velbyrdig mand og strenge ridder her Iørgen
Skiel til Svostrvp, rigets »mars och raad« og kgl. m a j ' s befalingsmand i Westerwig kloster, son af rigsråd Christen Skiel til Fvsingø og fru Margrete Brahe
til Wlstrvp, f. på sin fædrene gård Fvsingø 3. pinsedag 1578, d. på sin gård
Hvidkilde 19. juli 1631. »Gvd allermectigste gifwe hannom med alle Gvds
vdwaalde en glædelig oc ærefvld opstandelse amen«. Rektangulær kisteplade
af messing, hvis drevne r a m m e smykkes af englehoveder og bladranker med
punslet baggrund. Indskrift med fordybede versaler.
6) 1638. J o m f r u Kiersten Skiel, f. på Katholm 9. nov. 1637, d. sammesteds
påskedag (25. marts) 1638. Rektangulær kisteplade af messing med gennemb r u d t kartoucheramme, nu delvis a f b r u d t . Versalindskrift på punslet baggrund.
7) (Fig. 580). 1640. Fru lytte Brock, »salig her Iørgen Skiels kierre høstrv til
Sostrop«, d a t t e r af Eske Broc til Estrop og fru Chrestens Veffert, f. på sin
fædrene gård Estrop 2. febr. 1595, cl. på Soestrvp 16. nov. 1640. Rektangulær
kisteplade af messing med drevet, gennembrudt r a m m e bestående af fugle med
udbredte vinger mellem bladranker. Versaler på punslet baggrund som på nr. 6.
8) (Fig. 581). 1654. Et navnløst barn af Chresten Schiel Iørgensen til Sostrvp og fru Birrete Rosenkrands til Æskierd. »Gvd forlene hannem(!) med
sine vdwalde paa den yderste dommedag en ærrefvld opstandelse. 1654«. Let
hvælvet kisteplade af messing med drevet, gennembrudt ramme bestående af
englehoveder mellem tulipaner og nelliker. Indskrift med indridsede versaler.
9) (Fig. 582). 1660. J o m f r u Lissabet Skiel, datter af Christen Skiel Iørgensen til Soesterop og fru Birgete Rosenkrandz til Esskier, f. i Kiøbenhaffn 16.
aug. 1658, cl. sammesteds 30. marts 1660, halvandet år, 6 uger og en dag gl.
Fladoval, let hvælvet kisteplade af messing med drevet, gennembrudt rand
smykket af storblomster med punslede detaljer. Indridsede versaler.
10) 1677. F r u Birgite Rosenkrants til Krencherup, hustru til Christen Schel
til Soestrup, ridder, kgl. maj.s geheimeråd, stiftsbefalingsmand over Viborg
stift, a m t m a n d over Hald og Skifhuus amter, assessor »udi collegio status oc
høyesteret«, datter af Palle Rosenkrants til Krencherup, ridder, kgl. maj.s
a m t m a n d over Nykiøbing og Aalholm amter, og fru Elisabeth Lunge til Eskier,
f. på Krencherup 25. m a r t s 1633, d. i Kiøbenhafn 12. m a j 1677, 44 år, 1 måned,
3 uger og 6 dage gl. Skjoldformet kisteplade af messing, a f b r u d t forneden; indskrift med indridsede versaler.
†Kisteplade. 1637. Axel Skeel til Sostrup, søn af Jørgen Skeel til Sostrup,
»Danmarks riges mars og råd«, og fru J y t t e Brock til Estrup, f. på sin fædrene gård Sostrup 1. sept. 1619, cl. »på Sorøe« 23. apr. 1637, »udi sin alders
18 år ringere 4 måneder og 7 dage«. — R h u m a n n I og II.
2) (Jfr. fig. 572). Muret, »tillukt«, med gravsten (nr. 19), syd for altret og
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Den gl. By fot. 1944

F i g . 583. * K i s t e b e s l a g m e d J e s u m o n o g r a m , f r a Sidsel O x e s k i s t e 1 5 9 3 (p. 888).
coffin with monogram of Christ, from Sidsel Oxe's coffin, 1593.

$

—

*Mounting on

IFJIVIW^I

Den gl. By fot. 1944

F i g . 584. * K i s t e p l a d e o v e r Sidsel O x e , † 1593 (p. 887). — *Coffin plate to Sidsel 0.re, d. 1593.

1745 inden for †»knæfalds gitterværket« (p. 530). 1573 ejet af Erik Podebusk
til Bidstrup (jfr. epitaf nr. 2), hvis enke havde givet kirken 100 rdl. 5 7 6 .
Begravelser: Erik Podebusk † 12. okt. 1573 — hans hustru, Sidsel Oxe, † 25.
febr. 1593 (jfr. kisteplade).
*Kisteplade (fig. 584), 1593. Fru Sedtzel Oxxe(!) til Løgesmose, Iahann Oxes
datter til Nielstrop, d. 25. febr. 1593 på »hinders gaard Rygaard«. Rektangu-
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lær, forgyldt kobberplade indrammet af renæssancekartouche med liljer i hjørnerne; indskrift med graverede og skraverede versaler. F r a †kisten stammer
desuden to ens *kistebeslag (fig. 583) af forgyldt sølv. I Den gamle By, nr. 380 K).
3) (Jfr. fig. 572). Muret, med gravsten (nr. 70) og flise (nr. 50). 1661 bevilget
biskop Hans Enevoldsen Brochmand125. 1700 solgtes begravelsen, der lå lige
ved provstens †skriftestol (jfr. p. 538), til fru landsdommer Magdalena Wildfang for 80 rdl., dog betingedes, at bispens tre kister samt ligstenen skulle forblive på stedet. Begravelsen var beregnet til nedsættelse af hendes afdøde svigersøn, amtsforvalter Jens K n o b og familie 1 0 9 .
Begravelser: Hans Enevoldsen Brochmand † 4., nedsat 22. m a r t s 1664 577
— muligvis hans hustru, Anne Laurence de la Ford † efter 1675 (jfr. p. 504f.)
— Jens K n o b † 21. marts 1696 — dennes hustru, Bente Randulf † 14. nov.
1699 — deres datter, Gjørrild K n o b 1. juni 1702 — lector theologiæ Oluf Worm
1. apr. 1743 — dennes hustru, J. K.s datter, Karen K n o b 6. apr. 1750 —
J. K.s d a t t e r d a t t e r , købmand Mogens Michelsen Blachs anden hustru, Anna
Dorthea Bagge † 5 dec. 1750 — O. W.s søn, Matthias Worm begr. 26. jan.
1766 — O. W.s datter, provst Christen Sørensen Bagges anden hustru, Margarethe Benedicte Worm begr. 17. nov. 1790.
4) (Jfr. fig. 572). Muret(?) 5 7 8 , med gravsten (nr. 22), midt i gulvet »strax
uden for tralværket« (jfr. p. 530).
Begravelse: Mette Urne begr. 6. dec. 1587.
5) (Jfr. fig. 572). Muret og tøndehvælvet, med gravsten (epitaf) (nr. 20) og
†gravsten (nr. 23) samt fire fliser (nr. 36); †lufthul ud til nordre koromgang
og åbne †træluger lige uden for provstens †skriftestol (jfr. p. 538). 1577 gravsattes her ved næstøstligste korpille Erik Bjørnsen og Birgitte Urne, børn af
henholdsvis Absalon Urne til Søgård og lensmanden på Århusgård, Bjørn
A n d e r s e n . — 1 6 4 2 bevilgedes Jacob Grubbe til Kabbel efter ansøgning en plads
i altergulvet, syv sjællandske alen lang og fem alen bred, for 200 rdl. 5 7 9 . O.
1656 87 omtales hans begravelse dog som »endnu foruden nogen monument«.
1683 af arvingen Erik Kruse til Engelstoft skødet til den tidligere borgmester
i København Jørgen Fogh 5 8 0 .
Begravelser: Erik Bjørnsen † 20. juni 1577 — Birgitte Absalonsdatter Urne
† 1577 (jfr. p. 731 og 823). — Jacob Grubbes hustru, Ingeborg Kruse † 14.
okt. 1644 (jfr. kisteplade nr. 1) — Jacob Grubbe † 29. marts 1655 (jfr. †kisteplade) — Jørgen Fogh † 21. sept. 1685 (jfr. kisteplade nr. 2) — hans datter,
Ane Fogh † 4. nov. 1690 (jfr. kisteplade nr. 3) — J. F.s hustru, Karen (Catherine) Schumacher † 26. dec. 1699, nedsat 12. jan. 1700 (jfr. kisteplade nr. 4) —
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J. F.s svigersøn, amtsforvalter Enevold Randulf † 6. apr. 1704 (jfr. kisteplade
nr. 5).
Ved udgravningen af krypten 1952 561 fandtes ialt 10 meget dårligt bevarede †kister, heraf en barnekiste. I kryptens ene ende stod fire kister, de to
direkte oven på de nedres låg, i kryptens anden ende seks kister i to rækker,
tre og tre over hinanden, adskilt af bjælkelag. De f u n d n e kisteplader og -beslag opbevares nu på Nationalmuseet 5 8 1 (med undtagelse af nr. 1).
Kisteplader. 1) 1644. F r u Ingeborrig Krvse til Cabbel, Iacob Grvbbis hustru
til Hivlebiere [i Halland], f. i Kiøbenhafn 28. febr. 1604, datter af nu salig E n vold Krvse til Hiernislefgaard og nu salig fru Else Marsvin til Stenalt. Død i
Kiøbenhafn 14. okt. 1644 om natten klokken tolv, i sin alders 40. år »ringer
4 måneder«. Let hvælvet, rektangulær kobberplade med afrundede hjørner og
indskrift med graverede versaler, der er omgivet af en ramme med bruskornamenter, englehoved og rosetter. Foroven ses en liggende kvindefigur med et
skriftbånd, h v o r p å : »Memento mori« (»husk på døden«), flankeret af dødssymbolerne, timeglas og kranie. På øvre galleri i nordre korsarm.
Til †kisten har hørt forskellige *beslag af drevet og ciseleret kobberblik, dels
to våbner for henholdsvis Kruse og Marsvin, dels to hjørnebeslag med evangelisterne Matthæus og Markus samt deres tegn, indesluttet af bruskværksornamentik og med navnene i versaler.
*2) (Fig. 585). 1685. Jørgen Fogh, f. i Aarhuus 31. m a j 1631 mellem 7 og 8
om aftenen, søn af meget »fornemme forældre«, Lavrits Fogh og Ane Bølkov.
Uddannet på Aarhus latinske skole og på Kiøbenhafns Academie, hvorfra han
efter mange lærdomsudviste prøver rejste til de berømmeligste hoffer og universiteter i Tydskland, Italien, Frankrig, Engeland og Holland. E f t e r sin hjemkomst blev han en gavnlig mand for kongen og sit fædreland, og af kgl. m a j .
beskikkedes han til rådmand, siden borgmester, derefter assessor i højesteret
og stadsoberst i Kiøbenhafn. Havde et »Fornøyeligt Ecteskab« med Catharina
Schumacher i 17 år (fem sønner og tre døtre). Død i Aarhuus 21. sept. om formiddagen klokken 9 i sit 55. år. Oval, hvælvet kisteplade af messing med graveret kursiv og store skønskriftsbogstaver, nederst en ranke. Skriftpladen omgives af en smal bladkrans og herudenom en bredere med drevne og ciselerede
akantusblade og store barokblomster.
*3) 1690. J o m f r u Ane Fogh, f. i Kiøbenhafn 1. nov. 1670, datter af Jørgen
Fogh, borgmester i Kiøbenhafn og assessor i højesteret, og Catrine Schumacher.
Død 4. nov. 1690 i sin alders 20. år. Skjoldformet, let hvælvet kisteplade af
messing med graverede, store skønskriftsbogstaver. Nogle fragmenter af udhamret, ciseleret og forsølvet blik stammer fra en ramme om pladen, dels et
smalt bånd inderst, dels akantusløv hvori indflettet et hoved og overkrop af
en kvinde samt af en engel.
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F i g . 585. * K i s t e p l a d e n r . 2, o v e r h ø j e s t e r e t s a s s e s s o r Jørgen F o g h , † 1685 (p. 889). — *Coffin plate
no. 2, to Jørgen Fogh, High Court judge, d. 1685.

Et *kistebeslag af drevet og ciseleret kobber, stammende fra kistens øvre,
højre hjørne, viser evangelisten Markus med sit tegn omgivet af cirkel og indskrevet i k v a d r a t f e l t med liljeagtigt ornament. †Kisten var betrukket med læder, der var skraveret og forsynet med bladbort. Afdøde havde fletninger og
bar på hovedet en lille hue.
*4) (Fig. 586). 1699. Catherine Schvmacher, f. i Kiøbenhafn 18. aug. 1644,
d a t t e r af Joachim Schvmacher og Marie Modzfeldt. Opvokset i sin moders enkehus fra femte år, da hun mistede sin fader, indtil sit 24 de år; gift 2. sept. 1668
med Jvrgen Fogh, da rådmand, siden borgmester i Kiøbenhafn, assessor i
statskollegiet og højesteret og samme stads oberst. Fik i 17 års ægteskab fem
sønner og tre døtre (to sønner og to døtre døde). D. 26. dec. 1699, 55 år, 4
måneder og 8 dage gammel. Rektangulær, let hvælvet kisteplade af kobber
med afrundede hjørner og kursivindskrift. Skriftpladen har været omgivet af
en bred r a m m e af opdrevet og ciseleret messingblik, hvorfra er bevaret de to
flankerende englehoveder og dele af det rige akantusløv med barokke storblomster.
*5) 1704. [Enwold Ra]ndulf, [son af landsdommer Rasmus Ran]dulf og
M[agdalene Wildfang, f. i] Ny[kiøbing i Falster 26. okt. 16]66. Var [i to kongers tjeneste], ved Aarhuus amtstue, dels hos sin svoger og formand i embedet,
dels efter at han selv 28. marts 1696 beskikkedes til amtsforvalter over Haare-
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Fig. 586. *Kisteplade nr. 4, over Catherine Schumacher, † 1699 (p. 890). — *Coffin plate no. 4, to
Cathrine

Schumacher,

d.

1699.

balle[ga]arcl, Caløe [og Stiernholms amter.] Levede i 9 år[s fortroligt, om endskø]nt ufrugt[sommeligt] ægte[skab med] Catharine [Fog]h, [datter af] borgmester Jør[gen Fogh] og Catha[rine Schumacher. Han døde 6. apr. 1704]. Kisteplade af bly, i to dårligt bevarede stykker. Graverede versaler og store
skønskriftsbogstaver 5 8 2 .
†Kisteplade. 1655. Jacob Grubbe Lauritzøn til Kabel, kgl. maj.s landkommissær i Nørrejylland, f. i Halland på Iyulebierg (o: Hjulebjerg) [26. nov.
1606, søn af sl. Lauritz Grubbe til Røule (ɔ: Røgle) og fru Agnete Thot til
Iyulebjerg, d. på Kabel 29. marts 1655. — R h u m a n n I og II.
6) (Jfr. fig. 572). Umuret, med gravsten (nr. 14), ost for »syvstagen« (p. 530ff.).
Begravelser: Formodentlig Predbjørn Podebusk til Bistrup † 11. dec. 1541 —
hans svigersøn, den sidste katolske biskop på Fyn, Knud Henriksen Gyldenstjerne † 8. dec. 1560 — dennes hustru, J y t t e Podebusk † 23. m a j 1573.
7) (Jfr. fig. 572). Muret(?), med åbne †træluger 1 5 6 , midt på gulvet øst for
»syvstagen« (p. 530ff.) og noget ind under Gyldenstjernes sten (p. 767). Formentlig 1672 583 ejet af biskop Erik Mogensen Grave (jfr. epitaf nr. 29).
Nogle †kistebeslag var før 1708 stjålet fra biskoppens kiste 5 1 5 (jfr. p. 850).
Begravelser: Formodentlig E. M. G.s moder, Anna Eriksdatter † efter 1672 583
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— hans hustru, Anna Henriksdatter Zanders † 3. apr. 1687 — Erik Mogensen
Grave † 22. febr. 1691
rektor Jørgen Rhodius 18. m a j 1731.
8) (Jfr. fig. 572). Muret, med †lufthul ud til søndre koromgang samt åbne
†træluger, straks ved aftensangpræstens †skriftestol (p. 538). 1641 erhvervet
for 400 speciedlr. af Oluf Parsberg, befalingsmand på Trondhjemgård, efter at
han tidligere havde forhandlet med kapitlet om en begravelsesplads i nordre
vestkapel 5 8 4 (jfr. p. 858). Korbegravelsens udstrækning blev 1641 beskrevet
som 10 alen i længden og i bredden, fra muren og til »den store grav midtpå«
(Gyldenstjernes nr. 6). O. 1656 var begravelsen ifølge håndskriftet »Monumenter« »foruden al m o n u m e n t og ligsten«. 1745 rummede den fem †kister med
»de Parsbergs« våben. Forskellige †kisteplader eller -beslag var før 1708 stjålet
fra k r y p t e n 5 1 5 (jfr. p. 850). 1789 købtes plads til to kister for 80 rdl. af biskop
Jørgen Hees enke, Karen Gudme.
1952 konstateredes (jfr. p. 877), at ialt
13 kister da stod i rummet, flere heraf overflyttet fra andre krypter 5 8 5 .
Begravelser: Oluf Parsbergs hustru, Karen Enevoldsdatter Kruse † 28. juni
1661 (jfr. †kisteplade nr. 1) — Oluf Parsberg til J e r n e t † 19. juli 1661 (jfr.
†kisteplade nr. 2) — hans son, Enevold Parsberg † 4. dec. 1680 — Jørgen
Jensen Hee † 30. dec. 1788, nedsat 21. jan. 1789 (jfr. kisteplade nr. 1) — hans
hustru, Karen Gudme † 6. nov., nedsat 16. nov. 1792 (jfr. kisteplade nr. 2)
— deres datter, Anna Dorothea Gudme Hee † 2. apr. 1795 (jfr. kisteplade nr. 3).
*Kisteplader. 1) 1788. Jørgen (Georgius) Hee, f. i Odense 18. n[ov.] 1714,
sognepræst i Allerup og Davinde på Fyn fra 19. [nov.] 1738, for S. Hans kirke i
Odense fra 10. sept. 1759, for S. K n u d sammesteds fra 11. febr. 1763, ved Holmens kirke i K ø b e n h a v n fra 9. nov. 1764 og tillige provst over kieresiet underlagt de to sidstnævnte embeder. »Således opsteg han trappevis, indtil han år
17[77 d. 5. sept.] besteg Århus bispestol. . . . Denne bispehat, som han med
største berømmelse havde båret i 11 år, omvekslede han med den uvisnelige krone
år [1788 d. 30. dec.«], efterladende sin sørgende enke Karen (Catharina) Gudme,
børn og børnebørn. Den latinske indskrift afsluttes med sørgeklager over afdøde, som til sidst benævnes »den i sandhed kristelige Cato« 586 . Rektangulær
kisteplade af tin med graveret kursivindskrift og store skønskriftsbogstaver, ret
medtaget. Til pladen hører en flammende urne svarende til den på nr. 2. I
Nationalmuseet.
2) 1792. Karen Gudme, f. . . aug. 1718, datter af Matthias Gudme,
sognepræst for Sønder[bro]by menighed i Fy[n] og Anna Dorothea Gudme,
født Møller. Æ g t e d e 12. okt. 1740 Jø[rge]n Hee, biskop over Aarhuus stift,
daværende sognepræst for Allerup og Da[vinge] menigheder »i Fyhin«. Hun
døde tre trefjerding år [efter hans død 1788]. Fik i 48 års ægteskab syv sønner og fire døtre (fem sønner døde). H u n begrædes af »efterlagte børn« og børne-
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børn. [Død 6. nov. 1792]. Indskriften afsluttes med en lovprisning af afdødes
mange dyder. Rektangulær kisteplade af tin med fordybet skriveskrift; stærkt
beskadiget. Til pladen horer forskellige nu løse, dekorative led: bladranke ophængt i rosetter og en flammende urne, der svarer til urnen på Jørgen Hees
kisteplade nr. 1 581 . I Nationalmuseet. — I †kisten fandtes 1952 tøjrester, dels
antagelig fra en †pude, okkerfarvet, k a n t e t med kniplinger og med sølvindvirkede sløjfer, dels fra en hovedbeklædning af t y n d t , kniplingsagtigt stof.
3) 1795. [Frøken] Anna [Dorothea Gudme Hee], datter af Karen G[udme
og biskop Jørgen Hee], ifølge Hertel (II, 52) konventualinde på Støvringgård,
† 2. apr. 1795. Brudstykker af rektangulær kisteplade af forsølvet tin med
sortmalet indskrift, kursiv og store skønskriftsbogstaver; nederst guirlandeophængt medaillon 5 8 1 . — Fra †kisten stammer forskellige *kistebeslag: flammeurne som ved nr. 1 og 2, rankeornament samt et 20 cm stort krucifiks af tin.
Endvidere et slør i brune netmasker med indvævet bladornament. I Nationalmuseet.
†Kisteplader. 1) 1661. F r u Karen Kruse, Olulf Pasbjergs til Jernet, datter af
Envold Kruse Hjermsløffgaard (ɔ: Hjermeslevgård), statholder i Norge og kgl.
maj.s befalingsmand på Agerhuus (o: Akershus), og fru Else Marsviin af Steenhalt (o: Stenalt), f. i Kiøbenhauffen 16. eller 26. marts 1600, d. smst. 28. juni
1661. — R h u m a n n I og II (håndskriftets to kladder har forskellige fødselsdata).
2) 1661. Oluff Pasbjerg til Jernet, ridder, kgl. maj.s rigsråd og befalingsmand
over Vestervig kloster, søn af Christopher Pasberig til Sodal, kgl. maj.s befalingsmand på Callundborrig slot, og fru Dorethe Munck, f. på Calloe slot 3.
pinsedag 1590, d. i Kiøbenhauffun 19. juli 1661. — R h u m a n n I og II.
9) (Jfr. fig. 572). Muret, mecl †gravsten (nr. 13) samt tilmuret lufthul ud til
nordre koromgang og »åbne« †luger over nedgangen »på den nørre side af Gravii
begravelse« 156 (nr. 7, p. 891). 1548 var på stedet formodentlig begravet kantor og lektor Jørgen Samsing. 16. jan. 1646 109 købt af Christen Skeel til Fussingø
som begravelse for broderen Otte Skeel til Katholm for 400 rdl./ 600 sl. dlr. (jfr.
epitaf nr. 17). 1801 erhvervede F r a n t s Koefoeds enke for 40 rdl. plads til manden her 5 8 7 . — Ved undersøgelse af krypten 1957 fandtes fem monter, en toskilling, Christian IV. 1648, samt fire enskillinger, henholdsvis fra 1719, 1764,
1779 og 1809; desuden fremdroges en pijntenål med en klar, hvid sten i metalindfatning (messing?). Alt findes nu på nedre galleri i nordre korsarm.
Begravelser: Formodentlig Jørgen Samsing † 1548 — Otte Albretsen Skeel
† 26. m a j 1644 (jfr. kisteplade nr. 1) — hans søn, Tønne Ottesen Skeel til Hessel † 24. aug. 1658 (jfr. kisteplade nr. 2) — O. A. S.s søn, Ove Ottesen Skeel
til Broholm † 6. marts 1659 (jfr. kisteplade nr. 3) — O. A. S.s datter, Birgitte
Ottesdatter Skeel til Frøslevgård † 16. apr. 1659 (jfr. †kisteplade) — O. A. S.s
Danmarks Kirker, Århus amt
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F i g . 587. * K i s t e p l a d e n r . 1, o v e r r i g s r å d O t t e A l b r e c h t s e n Skeel til K a t h o l m , † 1644 (p. 894). —
*Coffin plate no. 1, to Otte Albrechtsen Skeel of Katholm, member of the Royal Council, d. 1644.

d a t t e r d a t t e r , Ide Sophie J e n s d a t t e r Juel til Frøslevgård † 16. dec. 1661 (jfr.
kisteplade nr. 4) — O. A. S. søn, Albret Ottesen Skeel til Katholm † 16. apr.
1667 (jfr. kisteplade nr. 5) — O. A. S. hustru, Ide Jørgensdatter Lunge † 30.
okt. 1671 (jfr. kisteplade nr. 6) — ritmester Christian Frederik Skeel 9. juni
1727 — l ø j t n a n t Erich Winterfeld † 21. aug. 1741 — oberstløjtnant F r a n t s
Koefoed † 7. juni, nedsat 15. juni 1801 — muligvis hans hustru, Magdalena
Augusta Claudius † 31. marts 1809.
*Kisteplader, alle siden 1957 deponeret i Den gamle By. 1) (Fig. 587). 1644.
Otte Sheel(!) til Katholm, son af Albret Sheel til Fvsing, fordum rigsråd og
admiral, og fru Bertte Fris, f. på Riberhves 29. nov. 1605, d. på Giordslef i
Sieland 26. m a j 1644, »der hand hafde lefvit vdi denne elendige iammerdal«
38 år, 6 måneder ringer 3 dage. Fladoval, let hvælvet kisteplade af messing
med drevet, gennembrudt ramme, der til siderne har to stående basunengle
med masker ved fødderne; foroven og -neden et englehoved. Indskrift med
fordybede versaler.
2) 1658. Tønne Schiel til Hissel, son af salig Othe Schiel til Katholm og fru
Ide Lunge til Birchels, f. på deres »foederne« gård Katholm 12. juli 1642, d. på
Valdbygaard udi Selland 24. aug. 1658, 17 år gl. Fladoval, let hvælvet kisteplade af messing med drevet, gennembrudt r a m m e bestående af ranke med
storblomster, tulipaner, nelliker, roser hvorimellem små blomster. Dele af
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F i g . 588. * K i s t e p l a d e nr. 3, o v e r O v e O t t e s e n Skeel, † 1659 (p. 895).
Ottesen Skeel, d. 1659.

*Coffin

plate no. 3, to Ove

randen a f b r u d t . Indskrift med fordybede versaler. (Jfr. tilsvarende kisteplade
nr. 3).
3) (Fig. 588). 1659. Oue Schiel til Brouholm, søn af salig Othe Schiel til K a t holm og fru Ide Lunge til Birchels, f. på deres »foederne« gård Katholm 6.
juni 1641, d. på Valdbygaard udi Selland 6. m a r t s 1659, 18 år gl. Citat fra
»Coloss. 3. I e r e døde oc eders lif er skiult med Christo« etc. Fladoval kisteplade
af messing, ganske svarende til nr. 2, indskriften tillige med fordybede versaler. Dele af randen a f b r u d t .
4) 1661. J o m f r u Ide Saphie Iuell, datter af Iens Iuell til Froslefgaard og fru
Vibecke Skiel, f. i Kiøbenhafen 19. sept. 1661, d. på Walbygaard 16. dec.
samme år, 3 måneder, 1 uge og 4 dage gl. Lille, oval, let hvælvet kisteplade af
messing, hvis rand er afbrudt. Indskrift med fordybede versaler.
5) 1667. Albredt Schel til Katholmb, søn af Otte Scheel Albredtsen til K a t holmb og fru Ide Lvnge til Bierchelse, f. på K a t h o l m b 18. marts 1635, levede
i ægteskab i 5 år mindre 3 måneder med fru Anne Rommel til Osby gaard,
datter af rigsråd Hendrich Rommel til Becheskove og fru Magrete(!) Scheel
Ottes daater af Hammelmose, velsignet med en søn og tre døtre. Død på K a t holm 16. apr. 1667, 32 år, en måned og en dag gl. Fladoval kisteplade af messing indrammet af laurbærkrans og med drevet, gennembrudt ramme med
storblomster. Indskrift med fordybede versaler. På skriftpladens bagside ses
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F i g . 589. * K i s t e p l a d e nr. 6, o v e r Ide J ø r g e n s d a t t e r L u n g e , † 1(571 (p. 89G). — *Coffin plate no. 6,
to Ide Jørgensdatter Lunge, d. 1671.

rester, dels af læder fra kistens beklædning og af den asfaltlignende masse,
der har været anvendt til fæstnelse af pladen, dels af et kistebeslag, et hjelmet våbenskjold af messing.
6) (Fig. 589). 1671. Fru Ide Lvnge, salig Otthe Skiels til Katholmb, datter
af Iørgen Lvnge til Oden, fordum rigets »mars, raad« og kgl. maj.s befalingsmand over Vestervig closter, og fru Sopfi Brahe til Bierkeldtz, f. på Ørvm slot
udi Tyg 28. sept. 1612, d. på Waldbygaard udi Sieland 30. okt. 1671. Fladoval,
let hvælvet kisteplade af messing med højt opdrevet rand med storblomster.
På den nedre rand et støbt dødningehoved over korslagte knogler. Enkelte
dele a f b r u d t . Indskrift med fordybede versaler.
To kistebeslag af messing, med hjelmede våbner for Lunge (Dyre) og Friis,
har antagelig hørt til en af ovennævnte kister.
†Kisteplade. 1659. J o m f r u Birgete Skeel til Frøslougaard, datter af Otte
Skeel til Katholm og fru Ide Lunge til Birkelse, f. i Kiøbenhafn 17. juli 1644,
d. på Waldbyegaard i Sielland 16. apr. 1659, 15 år gl. — Schive I og II.
10) (Jfr. fig. 572). Muret(?), med gravsten (nr. 21). 1745 stod »syvstagen«
(p. 530ff.) på stenens østre ende, midt i korgulvet. Formentlig 1579/80 ejet af
lensmanden på Åkjær, Christen Munk til T å b d r u p (eller Tågerup) og/eller hans
hustru.
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Begravelser: Muligvis Christen Munks første hustru, Else Ulfstand † 1565 —
Christen Munk † 10. juni 1579 — hans søn af andet ægteskab, Hans Munk,
formodentlig † mellem 1580 og 1583 — hans anden hustru, Dorthe Gyldenstjerne † 18. juli 1583.
11) (Jfr. fig. 572). Muret, med †åbne trælemme, mellem pillerne og lige ved
døren til »pulpituret« (ɔ: †lektoriet, p. 277) og østen hen til »aftensangspræstens«
†skriftestol (p. 538). 1643 ejet af biskop Morten Madsen (jfr. †kisteplade) og o.
1656 i »Monumenter« omtalt som »endnu foruden al m o n u m e n t eller sten i alle
måde«.
Begravelse: Morten Madsen † 17. okt. 1643.
†Kisteplade 1643. Doct. Morten Madtzøn, f. i Kiøbenhaffn, som har været
skolemester på Soer (ɔ: Sorø), slotsprædikant på Frederichsborg, kong Christian 4.s hofprædikant i nogle år, siden biskop over Aarhuus stift i 16 år. »Som
for sin høje lærdom og gaver er meget berømt både i D a n m a r k og mange fremmede lande«, d. 17. okt. 1643,47 år g l . 5 8 8 . — R h u m a n n I og II, jfr. Marmora Danica II, 88f.
12) (Jfr. fig. 572). Muret, med gravsten (nr. 51); beliggende midt inde i kordøren og med nedgang midt i samme. 1621 erhvervet for 40 rosenobler af rigsråd Manderup Parsberg til Hagesholm 5 8 9 . 1653/54 solgt til fru Elisabeth Skade,
nybleven enke efter Hartvig Sas til Tanderup, der samtidig fik tilsagn om at
gøre stedet ryddeligt 1 0 9 . H u n synes dog allerede inden 1656 at have erhvervet
en anden begravelse og formodentlig hertil overflyttet ægtemandens kiste (jfr.
Hutfelds kapel p. 854). Forinden havde man nået at f l y t t e Manderup Parsbergs gravsten (jfr. p. 796), således at håndskriftet »Monumenter« o. 1656
kunne karakterisere begravelsen som værende »foruden m o n u m e n t der på steden«. Samtidig m å t t e man udbedre gulvet i kordøren med egefjæle, da der her
var meget forfaldent og farligt at gå 1 0 9 . Senere reparationer foretoges 1750,
1767, da begravelsen omtales som hjemfalden til kirken, samt 1775 da den
dækkedes med 8 stk. 10-fods fyrrebord 1 0 9 .
Begravelser: Manderup Parsbergs første hustru, Ingeborg Hartvigsdatter Juel
† 29. okt. 1615 — Manderup Parsberg † 11. juli 1625.
13) (Jfr. fig. 572). Muret, hvælvet grav i det sydvestre hjørne »strax inden
for chorsdøren«, til et lig, med fliser (nr. 21). 1704 købt for 50 rdl. til begravelsesplads for oberst Christian Bartholin af m a j o r Wind (ved samme regiment) 1 0 9 .
Begravelse: Christian Bartholin † 1. m a j 1704 (jfr. †kisteplade samt †faner
og kårde p. 934ff.).
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†Kisteplade 1704. Christian Bartholin, oberst til fods over det »Aarhusiske
National-Regemente«, f. 11. juli 1654 i Kiöbenhaun, d. 1. m a j 1704 i Aarhuus.
»En Himmel-Salig Hvile hos Gud For megen udstanden möye og Viderværdighed og Et vel fortient eftermæle hos Verden For mangen aars tro og t a p p e r
tieniste nyder nu C. B. . .« (jfr. gravflise nr. 21). — Schive II, jfr. Marmora
Danica II, 96.

»SØNDRE

KORGANG«

(søndre koromgang)
1) Muret, med gitter. 1674 forhandlede Kirsten (eller Kirstine) H a n s d a t t e r
Drostrup, enke efter licentiat Nicolaus Broberg (de Brobergue), død 1674,
om tilladelse til at få et begravelsessted til sin mands lig i Århus eller Mariager (hendes fødeby) 5 9 0 . Den endelige erhvervelse synes dog ikke at være kommet i stand før 1686 (jfr. epitaf nr. 27, p. 722f. og alterkalk p. 504). 1702 lovede Kirsten H a n s d a t t e r domkirken 200 rdl. og tre boder ved åen for vedligeholdelse af begravelsen samt for opsyn med, at de der placerede kister forblev
urørte 5 9 1 . Begravelsen lå mellem de to vestligste piller, hvorfra der indtil 1778
ad en stentrappe var adgang til koret (p. 274f.) 5 9 2 . Mod omgangen var begravelsen lukket ved et smedejernsgitter, rimeligvis fra 1686. Det 115 cm høje og
255 cm brede, tofløjede gitter med øvre, buet afslutning, består af diagonaltkrydsende rundjern, udformet på samme måde som ældre gitre (jfr. f.eks.
Skeels, p. 686), bl.a. med dobbeltvolutter, spydblad-udløbere samt i buefeltet
spiralranker. Hver fløjs rundjern mødes midtpå i en cirkel, med påsatte rosetter, der o m f a t t e r de sammenskrevne initialer K H N B, for Kirsten Hansd a t t e r og Nicolaus Broberg. En dobbelt, trekløverformet lås er fæstnet med
volutformet bøjle til midtsprossen. Rødmalet ramme om det sorte gitter, gyldne
navne og spydspidser. Gitteret nu anbragt på ovre galleri i nordre korsarm.
Nogle †kistebeslag var for 1708 stjålet fra Nic. Brobergs kiste (jfr. p. 850).
Begravelser: Nicolaus Broberg † 24. apr. 1674
hans svigersøn, magister
Laurids Bording, 1. okt. 1714 — Nic. Brobergs hustru, Kirsten H a n s d a t t e r
Drostrup, † 21. nov. 1731.
2) Muret til to eller tre lig, med fliser (nr. 12). 1691 købt af handelsmand
Hans Sørensen Gyllings enke, Birgitte Jensdatter. 1766 repareret og hjemfaldet til kirken. 1828 fyldt. — Begravelser: H a n s Sørensen Gylling † 23. marts
1691 — skipper Oluf Knudsen Rørts første hustru, Hedvig Henningsdatter, 9.
febr. 1697 — Birgitte J e n s d a t t e r 6. juni 1705 — Hans Sørensen Gyllings svigersøn, Christopher Bolvig, 23. sept. 1751 — C. B.s hustru, Maren H a n s d a t t e r
Gylling, begr. 27. nov. 1758.
3) Muret til to eller tre lig, med en utilhuggen †gravsten og fliser (nr. 13).
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1688 købt af Anna Kielsdatter, enke efter handelsmand Caspar Nielsen B r a n d t
(jfr. alterstager nr. 1, p. 509). 1775 repareret og hjemfaldet til kirken. 1809
fyldt. — Begravelser: Caspar Nielsen B r a n d t † 1683 — hans broder, Matthias
Nielsen Brandt, 22. febr. 1706 — Anna Kielsdatter 16. febr. 1711.
4) Muret til et lig, med gravsten (nr. 24). 1701 ejet af rektor Jens Nielsen
Mundelstrup. 1741 købt af hans enke, Cæcilia J e n s d a t t e r Møller, der lod hans
ben sætte i en lille †benkiste og lod graven mure. — Begravelser: Jens Nielsen
Mundelstrup † 3. jan. 1701 (jfr. †kisteplade) — Cæcilia J e n s d a t t e r Moller † 15.
dec. 1747.
†Kisteplade. 1701. Jens Mundelstrup, magister. »Af det, som verden ringe
agter oprunden, er han med berømmelig flid og vindskibelighed opkommen«.
E f t e r et berømmeligt forhold på Kiøbenhauns akademi, efter syv års redelig
tjeneste i conrektoratet i Aarhuus domskole og efter otte års og derover i
rektoratet sammesteds, døde han i sit alders 44. år efter tre års svaghed efterladende sig et berømmeligt eftermæle. — Ifølge Schive II død 3. jan. 1701.
5) Umuret, med gravsten (nr. 18). 1576 ejet af kantor Thomas Riper. —
Begravelser: Thomas Ripers hustru Anne † for 1576 — Thomas Riper † 2. aug.
1576 — kantor Morbek † før 1745.
6) Muret til tre lig, med to †gravsten (nr. 34 og 43) samt fliser med en liden
†gravsten eller †flise hvorpå indskriften: »Herunder hviler Clemen Hanssen
Kryssing, som døde 1728(!) og hustrue, som døde 1742«. 1602 ejet af sognepræst ved domkirken, Peder Terkildsen Abildgaard. 1717 købt for 90 rdl. af
købmand, skipper og kirkeværge Clemen Hansen Kryssing. — Begravelser:
Peder Terkildsen Abildgaards hustru, Maren Jensdatter, † 24. april 1602 —
Peder Terkildsen Abildgaard † 12. m a j 1605 — hans broder, J a k o b Terkildsen Abildgaard, sognepræst i Soften og Folby, † 29. febr. 1620 — Clemen
Hansen Kryssing † 10. nov. 1727 — hans hustru, Anna Cathrine Pedersdatter
Jessen, † 8. nov. 1742 — hans datter, Marie Clemensdatter Kryssing, † 5. febr.
1768 — hans sønnesøn, Clemen Hansen Kryssing, begr. 20. aug. 1793.
7) Muret til et lig, med gravsten (nr. 37). 1620 købt af kgl. hofmedicus Matthias Jacobsen Riber. — Begravelser: Matthias Jacobsen Ribers hustru, Ingeborg Hansdatter, 25. juni 1614 — Matthias Jacobsen Riber † 15. m a j 1636.
8) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 19). 1658 ejet af øverstekapellan ved
domkirken og præst i Vejlby, Svend Hansen Arboe (jfr. epitaf nr. 12 og †klokke
nr. 3, p. 628). 1768 repareret og hjemfaldet til kirken. 1806 fyldt. — Begravelser: Svend Hansen Arboe † 5. april 1658 — hans hustru, Helle Jensdatter, †
1680 — kirkeværge ved Frue kirke Henrik Mickeisen Langballes første hustru
13. nov. 1714 — hans anden hustru, Inger J e n s d a t t e r Mundelstrup, 15. nov.
1717.
9) Umuret, med gravsten (nr. 38). 1636 ejet af sognepræst Niels Christensen
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Spentrup (jfr. mindetavle nr. 1). — Begravelser: Niels Christensen Spentrups
første hustru, Dorothea Pedersdatter Abildgaard, † før 1636 — Niels Christensen Spentrup † 24. okt. 1636.
10) Muret til to lig, med gravsten (nr. 44) og †gravsten (nr. 76). 1664 ejet
af conrektor og sognepræst til Åby, J o h a n Jørgensen Rhodius. 1745 omtalt
som forfalden og alle benene samlet i en †benkiste i graven. 1748 repareret og
hjemfaldet til kirken. 1821 fyldt. — Begravelser: Johan Jørgensen Rhodius'
første hustru, Cecilie Andersdatter, † 3. febr. 1664 — hans anden hustru, Magdalene Christiansdatter Borgreving, † 22. m a j 1672 — Johan Jørgensen Rhodius † 8. juni 1679 — conrektor og sognepræst til Åby Bagge Jørgensen J u n g hans † 2. febr. 1717 — B. J. J.s hustru, Elisabeth Rhodius, † 19. marts 1732
— k a p t a j n i Søetaten Andreas Søbøtker † 15. aug. 1752.
11) Umuret, med †gravsten (nr. 40). 1618 ejet af sognepræst i Skanderborg
Poul Andersen Colding (jfr. epitaf nr. 7). — Begravelser: P. A. Coldings hustru,
Karen Nielsdatter, † 28. jan. 1618 - P. A. Colding † 27. febr. 1618.
12) Muret til to lig, med to †gravsten (nr. 65 og 71) og fliser (nr. 48). 1646
ejet af rektor Niels Krog. 1742 købt af Christiana Stivart Moht, enke efter
forpagter på Skårupgård Lars Pedersen Fogh. 1821 repareret. 1828 fyldt. —
Begravelser: Niels Nielsen Krogs son, Christian Nielsen Krog, † 8. aug. 1646
— en anden søn af samme navn, † 16. m a j 1654 — hans første hustru, Cecilie
(Citzel) Pedersdatter Blichfeldt, † 22. marts 1661 — formodentlig Niels Nielsen Krog † 12. aug. 1685 — Lars Pedersen Fogh begr. 12. okt. 1742 — Christiana Stivart Mohts anden mand, kancelliråd og conrektor Balthasar Halse
til Kvistrup, † 1. juni 1771 (jfr. †kisteplade nr. 1) — Christiana Stivart Moth
† 12. m a j 1773 (jfr. †kisteplade nr. 2). (Jfr. fig. 592).
†Kisteplader. 1) 1771. Balthazar Halse, som blev borger her i verden 14.
dec. 1712, conrektor i Aarhuus skole 9. juni 1747, herre til Qvistrup 12. marts
1766, kancelliråd 28. aug. 1767, indvåner i himlen 1. juni 1771 efter 20½ års
fornøjeligt ægteskab, efterladende sin hustru Christiana Stivart Moth. Indskriftens manende ord til de »dødelige« og berømmende ord om afdøde afsluttes af en opfordring til læseren: »Her har du en retskaffen Mands Skilderie,
Stræb nu at ligne det!« — Kisten nedsat 22. juni 1772. — Cramer I.
2) 1773. Christiana Stiivart Moth, »tiltraadte sin Reise til Evigheden« 19.
m a j 1698, fortsatte den i 75 år med eksemplarisk afholdenhed i medgang,
uovervindelig frimodighed i modgang etc. og var på denne rejse en hjerteelskelig datter, en »u-skatteerlig« ægtefælle for de to nu salige mænd, Laurids Fogh,
forpagter på Schaarup gård, og Balthazar Halse, herre til Qvistrup, kancelliråd, moder til fire sønner, hvoraf den eneste efterlevende, kammerråd Søren
Fogh, beklager t a b e t af sin moder. »Fuldendte sin Reise« 12. m a j 1773 »Ved
en salig Indgang i de ævige Boliger«. Kisten nedsat 2. juni 1773. — Cramer I.
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13) Umuret, med †gravsten, bortsolgt før 1745. — Begravelser: Karen Hansdatter Kryssing † 1717.
14) Umuret, med gravsten (nr. 55). 1642 ejet af sognepræst ved domkirken
Påske Jensen Høve. 1646 omtales mursten til igen at tillukke »døren« på graven. — Begravelser: Påske Jensen Høve † 13. juni 1642 — hans hustru, Mette
Christensdatter, muligvis † 1646.
15) Umuret, med gravsten (nr. 56). 1646 ejet af rektor, senere sognepræst
ved domkirken og fra 1653 professor i København Jacob Knudsen. — Begravelse: Elisabeth Menelaidatter † 5. sept. 1646.
16) Formentlig umuret, med gravsten (nr. 54), »midt i enden af gulvet«. 1614
muligvis ejet af kæmner og borger Peder Pedersen Saxe (jfr. epitaf nr. 6). 1622
ejet af hans søn, dr. med. et phil. Peder Pedersen Saxe. — Begravelser: Muligvis Peder Pedersen Saxes første hustru, Maren Terkelsdatter Abildgaard,
† 10. jan. 1614 — muligvis Peder Pedersen Saxe † 28. febr. 1621 — sønnen,
Peder Pedersen Saxes første hustru, Sophrosyne Schewselius, † 26. marts 1622
— Peder Pedersen Saxe † 6. april 1641 — dennes anden hustru, Ursula Andersdatter, † 17. m a j 1654.
17) Muret til to lig, med gravsten (nr. 62) og 12 fliser (nr. 9). 1687 købt af
visitør og toldkontrollør Peder Rasmussen Halkier, hvis arvinger senere solgte
begravelsen til amtsforvalter og krigskommissær Peter Spørring. 1720 betalte
denne 38 rdl. 4 mk. 8 sk. til kirken, et beløb der sandsynligvis referer til, at
han har ladet begravelsen mure. 1774 repareret og hjemfaldet til kirken. 1780
købt af Niels Jensen Kjeldrup, som til dens vedligeholdelse gav en gårds avling, kaldet Peder Jacobsens på Mejlgade. — Begravelser: Peder Rasmussen
Halkiers første hustru, Maren Rasmusdatter, † nov. 1688 — hans anden hustru — Peder Rasmussen Halkier 20. april 1698 — Peter Spørring † 3. juni
1725 — Niels Jensen Kjeldrups første hustru, Edel Maria Galten, † 31. jan.
1769, tidligere nedsat i lille karlegang nr. 9, 1780 flyttet hertil — hans anden hustru, Dorethea Cornelia Sparre, † 18. dec. 1783 — Niels Jensen Kjeldrup † 20. sept. 1789.

»BAG

KORET«

(koromgangen ost for højkoret) 5 9 3
1) Muret, med gravsten (nr. 48) og †træluger. 1616 ejet af borger i Århus,
Hans Andersen Grønbek. 1767 repareret med ny egeramme og hjemfaldet til
kirken. — Begravelser: Hans Andersen Grønbeks første hustru, Karen Pedersdatter Saxe, † 12. juni 1616 — Hans Andersen Grønbek † 9. jan. 1662 —
hans anden hustru, Kirsten Lauritzdatter, † o. 1669 — stiftsprovst Conrad
Ottesen Wechmann begr. febr. 1732 — nederste kapellan ved domkirken, Hans
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Bondos svigermoder 15. marts 1734 — C. O. W.s hustru, Elisabeth Augusta
Gosmann, begr. 30. jan. 1755 — den navnkundige sømand, Christian Jacobsen Drakenberg, 10. sept. 1840 flyttet hertil fra Ebbesens kapel.
2) Muret, med †gravsten (nr. 73) og flise (nr. 15). 1661 ejet af sognepræst
til Åby og rektor i Horsens, Anders Nielsen Regel. — Begravelser: Anders Nielsen Regels første hustru, M. F. D. — hans anden hustru, Margrethe Mogensdatter, † 13. aug. 1661 — Anders Nielsen Regel † 23. dec. 1661 — Peder Christensen Basballe 30. marts 1711 — P. C. B.s hustru, Karens Andersdatter
Regel, 28. juni 1712.
3) Muret til tre lig, »ret under skillerummet (dvs. †sakristiskranke, jfr. p.
579), så den største del går ud i den nordre omgang«, med fliser (nr. 47). 1716
ejet af Claus Jørgensen Fynboe. — Begravelser: Claus Jørgensen Fynboe 20.
m a j 1716 — kirkeværge Peder Andersen 10. okt. 1735
deres hustru, Dorothea Christensdatter, begr. 21. dec. 1759.
4) Muret til to lig, med lufthul til kirkegården og med to gravsten (nr. 9 og
nr. 82). 1751 købt som umuret sammen med nr. 5 og 6 af biskop Peder Hygom,
der lod det mure (jfr. epitaf nr. 41). 1781 erhvervet til arvelig begravelse af
datteren, Ulrikke Antoinette Sundt. 1887 fyldt. — Begravelser: Biskop Niels
Clausen † 15. dec. 1531, hvis †kiste ved opmuringen 1751 blev optaget og flyttet længere ind under alteret 5 9 4 — to af Peder Hygoms børn, Christian og
Lars, begr. 11. jan. 1752 — Peder Hygom † 8. juni 1764 — hans hustru, Karen
Welleius, † 26. m a j 1767. — Ved gravens åbning 1887 faldt de fire †kister sammen, og nogle våbenskjolde og zirater herfra optoges 5 9 5 . Tre kistebeslag, af
bly, ligger nu på øvre galleri i nordre korsarm. Det er dels to ens, ca. 30 cm
høje skjolde, i ovalfelt omgivet af bladværk, med våben for Karen Welleius,
† 1767, dels et tilsvarende skjold med biskop Peder Hygoms våben, † 1764
(fig. 590—591) (jfr. deres epitaf nr. 41, p. 750); begge skjolde brungråt bemalet oven på hvid kridering. — De ovenfor nævnte zirater er muligvis et lille
englehoved, en svævende p u t t o samt en vase med blomster, alle af bly, der
ligeledes findes på galleriet.
5) Muret, med gravsten (nr. 8). 1751 købt af biskop Peder Hygom (jfr. bag
koret nr. 4). — Begravelser: Evert Eriksen T h o t t — hans hustru, Margrete,
d a t t e r af Erik Madsen Bølle.
6) Umuret, med gravsten (nr. 10 og nr. 45). 1751 købt af biskop Peder
Hygom (jfr. bag koret nr. 4). — Begravelser: Kannik, magister Peder Nielsen
† 1511(?) — Lians Albretsen Woods hustru, Maren Jensdatter, † 1622 — Hans
Albretsen Wood † 1650 — hans son, Albret Hansen Wood.
7) Umuret, med gravsten (nr. 53). 1638 ejet af Jens Madsen. — Begravelser:
Jens Madsens hustru, Else Mickelsdatter, † 24. dec. 1638 — Jens Madsen †
18. jan. 1650.
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Fig. 590—591. Kistebeslag. 590. Over Karen Welleius, † 1767. 591. Over biskop Peder Hygom, † 1764
(p. 902).

Mountings

on

coffins.

590.

To Karen Welleius,
d. 1764.

d.

1767.

591.

To

Bishop

Peder Hygom,

8) Umuret, med nogle »gamle stykker sten«, som o. 1709 Hyttedes til nr. 7.
I graven, som »nok er for kort til fuldvoxen lig«, kendes ingen begravelser.
9) Umuret til to lig, med gravsten (nr. 30). 1606 ejet af sognepræst til Vor
Frue kirke i Århus, magister Christian Stub. Da biskop Hygoms grav indrettedes (jfr. nr. 4 ovfr.), fandtes en alen eller mere under gravstenen nr. 30
»en m u r med en bue over, som ventelig er siden de katolske tider«. Selve graven gik noget ind under biskop Niels Clausens sten (nr. 9). — Begravelser:
Christian Stubs første hustru, Barbara Knopf, † 13. nov. 1606 — hans anden
hustru, Anne Nielsdatter, † 25. jan. 1613 — hans tredie hustru, Maren Hansdatter, † 7. febr. 1618 — Christian Stub † 1621.
10) Umuret, med gravsten (nr. 59). 1627 ejet af rådmand Peder Rasmussen
(jfr. epitaf nr. 16). —Begravelser: Peder Rasmussens første hustru, Karen Mikkelsdatter, † 1627 — tre sønner og syv døtre — hans anden hustru, Apelone
Lauritzdatter, † natten mellem 1. og 2. juni 1650 — Peder Rasmussen † 1653.
11) Umuret. Ingen kendte begravelser.
»NORDRE

K O R GANG«

(nordre koromgang)
1) Umuret(?), med gravsten (nr. 36). 1831 fyldt. — Begravelser: Niels Ibsen † 1619(?) — hans fætter, rektor Lauritz Lauritzen, † 6. juli 1692.
2) Umuret, med flise (nr. 11). 1661 ejet af organist og hospitalsforstander
J o h a n Ütrecht (jfr. epitaf nr. 21). 1760 fyldt og belagt med mursten. — Begravelser: J o h a n Ütrecht † 1661 — hans hustru, Anna Thomesdatter Reisen,
† 1692.
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3) Muret(?), med †flise hvorpå indskrift »Martini Harlovii Conjugis ipsius
et Liberorum« (»Morten Herløv, hans hustru og børns [begravelse]«). — Begravelser: Sognepræst til domkirken, Morten Christensen Herlov, † 12. apr.
1691 — hans hustru, Sophia Amalia Weitzi, † 1732.
4) U m u r e t ( ? ) , med gravsten (nr. 7). — Begravelse: Biskop Ejler Madsen
(Bølle) † 16. apr. 1501.
5) Muret til to lig, med †fliser hvorpå indskrift »Jørgen Nielssen Triige og
Maren Trogels D a t t e r 1703«. 1703 købt af Jørgen Nielsen Trige, der 1736 gav
en gårds avling til vedligeholdelse af begravelsen 5 9 6 . 1760 repareret. 1831
fyldt. — Begravelser: Jørgen Nielsen Triges første hustru, Maren Troelsdatter,
24. febr. 1703 — hans anden hustru, Anne Andersdatter, 5. okt. 1731 — Christian Hansen Højer 26. m a j 1736 — Jørgen Nielsen Trige 13. juni 1736 —
købmand og kirkeværge Jens Andersen Schmidt begr. 19. marts 1789.
6) U m u r e t ( ? ) . 1760 fyldt og belagt med mursten. — Begravelse: Sandsynligvis en guldsmed(?) Weghorst og hans moder 5 9 7 .
7) Muret til to lig, med gravsten (nr. 83) og 30 gotlandske †fliser med initialer og årstal »H.I.S. døde 1683. M . P . D . døde 1690. O . E . S . døde 1709. D . H . S .
[fejl for D . H . D . ] døde 1725. S.M.S.G. døde 17<49>« (jfr. ndf.). 1683 ejet af
Henrik Jørgensen. 1767 repareret og hjemfaldet til kirken. 1771 købt af Maren Mogensdatter Schiebye. — Begravelser: Henrik Jørgensen † 15. sept. 1683
— hans hustru, Maren Poulsdatter, † 1. m a j 1690 — deres svigersøn(?), Oluf
Eriksen, 5. sept. 1709 — deres datter, Dorethe Henriksdatter, 8. apr. 1725 —
D . H . D . s (anden?) mand, borgmester, købmand og skipper Søren Michelsen
Gylling, † 15. m a j 1749 — købmand og skipper Peder Jensen Skriver 18. okt.
1771 — hans hustru, Maren Mogensdatter Schiebye, † 18. marts 1785.
8) Muret til to lig, med †fliser med initialer og årstal J . D . S . og M.B. 1697
for byfoged Jørgen Danielsen og hustru, Margarethe Bremmer. 1748 overladt
til kirken og repareret. 1752 solgt fil Anne Nielsdatter Krogstrup, provst
Schumanns enke. 1812 fyldt. — Begravelser: Jørgen Danielsen † 1697(?) —
sognepræst i Besser og Onsbjerg og provst over Samsø, Frederik Henriksen
Schumann, 13. m a j 1741 i tværgangen nr. 8, 1752 flyttet til denne begravelse
— hans hustru, Anne Nielsdatter Krogstrup, 24. febr. 1784.
9) Muret til tre lig, belagt med rode mursten og med to fliser (nr. 3 og nr.
8). 1684 ejet af købmand og vinhandler H a n s Bendixen Harding, som dette
år betalte 30 sl. dlr. for at lade det mure. 1761, 1772 og 1806 repareret på
kirkens regning, da der var givet en gårds avling til vedligeholdelse 598 . 1831
fyldt. — Begravelser: Maria Bendixdatter — hendes mand, Peder Movritzen —
Hans Bendixen Hardings første hustru, Mette J e n s d a t t e r Winther, † 21. m a j
1681 — H . B . H . s datter, Mette Hansdatter, 13. jan. 1709, 1711 flyttet til store
gang nr. 5 — H . B . H . s svigersøn, Jess Fæstersen Farver, 22. juni 1709, 1711
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flyttet til store gang nr. 5 — H . B . H . s datter, Bodil Hansdatter, 25. sept.
1709 — Hans Bendixen Harding † 24. juli 1712 — hans anden hustru, Margrethe Falenkamp, 3. jan. 1749.
10) Umuret, med gravsten (nr. 52). 1635 ejet af k a p t a j n Lauritz Andersen
Holst. — Begravelse: Lauritz Andersen Holst † 12. marts 1635.
11) Umuret, med flise (nr. 1) og lille †sten med »ulæselig« skrift. 1649 købt
af »Contrafeier« J o h a n Jørgensen Kulbars enke, Lene Jensdatter. — Begravelser: Johan Jørgensen Kulbar † 9. dec. 1649 — Lene Jensdatter.
12) Umuret, med gravsten (nr. 57). 1628 ejet af kornhandler og skibsreder
Gregers Nielsen. — Begravelser: Gregers Nielsens første hustru, Dorthe Hellesdatter, † 5. marts 1628 — Gregers Nielsen † 19. apr. 1643 — hans anden
hustru, Anne Jensdatter, † 23. febr. 1672.
13) Umuret. Ingen begravelser kendt.
14 og 15) Umuret, med gravsten (nr. 26) og †gravsten (nr. 36). 1677 sammenhørende, men 1745 opført adskilt. 1766 blev nr. 15 »ophøjet«, repareret og
hjemfaldt til kirken. 1602 ejet af sognepræst til Hjortshøj og Elev, Rasmus
Christensen Sinning. — Begravelser: Rasmus Christensen Sinnings son, Christen
Rasmussen, † 1585 — datteren, Anne Rasmusdatter, † 1585 (eller 1586) —
sønnen, Jens Rasmussen, † 1586 — datteren, Gertrud Rasmusdatter, † 1590
— Rasmus Christensen Sinning † 19. aug. 1602 — datteren, Ellen Rasmusdatter, † 160? — sønnen, Lauritz Rasmussen, † 19. febr. 1608 — hustruen,
J o h a n n e Christensdatter — hendens anden mand, sognepræst til Hjortshøj og
Elev, Mickel Pedersen Vivild, † o. 1626 — R.C.S.s dattersøn, Niels Eskildsen, † 15. aug. 1651 — sandsynligvis N . E . s fader, sognepræst til Hjortshøj
og Elev, Eskild Sørensen, † o. 1656 — sandsynligvis E.S.s hustru — deres
søns, handelsmand Jesper Eskildsen Hjortshøjs første hustru, Margrethe Pedersdatter Lindenfeld, † o. 1677 — Jesper Eskildsen Hjortshøj † 16. juli 1690
— J . E . H . s anden hustru, Anne Eriksdatter, g. 2° m. sognepræst til Årslev
og Tilst, Mickel Pedersen († 1711), † o. 1740.
16) Muret til tre lig, med to gravsten (nr. 46 og nr. 72). 1618 ejet af Jens
Nielsen Mørke. 1812 fyldt. — Begravelser: Jens Nielsen Mørkes første hustru,
Maren Jensdatter, † 25. juni 1618 — Jens Nielsen Mørke † 1. juli 1627 — hans
anden hustru, Margrethe Clausdatter, † 11. nov. 1673 — hendes anden mand,
r å d m a n d og skipper Søren Sørensen Ugelbølle, † 19. sept. 1685 (jfr. epitaf nr.
20) — r å d m a n d og købmand Rasmus Madsen Wærns hustru, Maren Pedersdatter, 8. dec. 1713 — sandsynligvis Rasmus Madsen Wærn begr. 27. aug. 1721.
17) Muret, med gitter, samt med gravsten (nr. 69). 1653 ejet af borgmester
og købmand Anders Lydichsen 1 0 9 (jfr. epitaf nr. 13). Begravelsen, der var indrettet under sidearkaden til nordre apsiskapel og lukket mod Sehesteds kapel
ved en spærremur (jfr. planche 4), var ifølge Hertel 5 9 9 afgrænset mod nordre
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koromgang af et tre alen h ø j t gitterværk med to aflåselige 109 fløjdøre, hvorpå
ejerens navn og årstal 1666. Af dette smedejernsgitter er bevaret t o p s t y k k e t
(over fløjdøren) (fig. 611) og muligvis det ovre parti af de flankerende gitre.
Topstykket, ca. 100 x 110 cm, består af en hjerteformet r u n d j e r n s r a m m e
med spiraludløbere og øvre spydspids; her foran er anbragt en jernplade,
udstanset i form af et våbenskjold med hjelmtegn og hjelmløv, holdt af
svævende engle. På skjoldet er med gule detaljer på blå bund malet, i 1.
felt Lydichsens mærke, i 2. felt hustruens (jfr. p. 696). De lysrøde engle har
gult hår og gulbrune vinger, akantusløvet er gult; rammen sortmalet. Et ialt
ca. 320 cm langt og 75 cm højt gitter, der nu sammen med ovennævnte topstykke opbevares på øvre galleri i nordre korsarm, har muligvis tilhørt de flankerende gitre. Blomsterstængler med blade og spiralvolutter, vekslende med
stave, der ender i hjerteformet figur med blomst, sammenholdes i det lodrette
plan af bølgeformet anbragte r u n d j e r n ; sortmalet.
Begravelser: Anders Lydichsen † 24. m a j 1664 — hans hustru, Maren
Clemensdatter † 3. nov. 1690 — stiftsprovst Jeremias Anchersen † 1 . m a r t s
1719 600 — hans hustru, Sidsel Christensdatter Friis † 2. juli 1728.

»STORE

KORSGANG«

(tværskibet) 6 0 1
1) Gravkapel for Jesper Hutfeld, se p. 854.
2) Umuret, med flise (nr. 5) og mursten. 1819 repareret. — Begravelse:
Muligvis apoteker Jacob Gesius' første hustru, Karen Brodersdatter Risbrigh,
† 1669 (jfr. †gravkapel i »lille kvindegang« nr. 12, p. 923).
3) Umuret, med seks »fuldkomne«, skriftløse †fliser. — Begravelse: »Medicus
provincialis« (dvs. stiftslæge) Thomas Laurentius † dec. 1719 602 .
4) Umuret, med †gravsten hvorpå initialerne P . H . S . 1749 er stenen erstattet med gulvsten. — Ingen kendte begravelser, men P . H . S . hentyder muligvis
til en Peder Kandestøber († 1662), som skulle være i familie med kandestøberen Peder Hansen Heyde († 1741, jfr. smalle kvindegang nr. 2) 1 0 9 . Initialerne
kan også stå for købmand Peder Hansen Feder, † 10. dec. 1692, hvis †gravsten 1719 lagdes lige med de andre gulvsten 2 5 8 .
5) Umuret, med stor gravsten hvorpå tre figurer »udhuggen, men ingen læsning« (muligvis nr. 49 eller nr. 63 eller forsvundet). Tidligere sammenhørende
med nr. 6. — Begravelser: Christen Mickeisen— skipper Anders Lauridsen begr.
juli 1754 — hans hustru, Ane Katrine R a s m u s d a t t e r Wærn, begr. jan. 1756.
6) Umuret, belagt med røde sten. 1812 fyldt. Tidligere sammenhørende med
nr. 5. — Begravelse: Christen Mickeisens (jfr. nr. 5 ovfr.) hustru, Mette Jensdatter, d a t t e r af Jens P a n n e r u p († 1686).
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7) Umuret, belagt med rode sten og †flise hvorpå initialerne C . N . D . — Begravelse: Jørgen Haarsum begr. 19. m a j 1773.
8) Umuret. Ingen begravelser kendt.
9) Umuret, med seks »slette« (glatte) †fliser. — Begravelse: Formentlig handelsmand Dinis Pedersen Vintz 4. jan. 1701 (da han blev nedsat i borgmester
Mallings begravelse, tværgangen nr. 3 og 4).
10) Umuret, med seks »slette« (glatte) †lliser. — Begravelse: En datter af
kapitelsskriver Jens Hvass (jfr. lille kvindegang nr. 3).
11) Umuret, belagt med røde sten og en flise (nr. 39). 1725 ejet af kapellan
Hans Jacob Block. — Begravelser: Hans Jacob Block † 25. juni 1725 — hans
hustru 16. juni 1749.
12) Muret til et lig, med †træluger. Senest 1745 hjemfaldet til kirken. —
Begravelse: Skipper Oluf Knudsen R ø r t † o. 1720.
13) Umuret, med 15 fliser (nr. 19). 1702 ejet af Karen Jacobsdatter Bødkers.
— Begravelse: Karen J a k o b s d a t t e r Bødkers † 1702.
14) Muret til to lig, med gravsten (nr. 84) og 24 små †fliser, hvoraf den første havde indskrift over skomager K n u d Terkildsen, † 1697, og hustru, Catrine Henrichsdatter,
†•.
1697 købt af K n u d Terkildsen for 60 rdl. 1767
repareret og »belagt« med otte nye egebjælker; hjemfaldet til kirken. 1780 solgt
til købmand Frederik Jepsen Raae og hans arvinger. — Begravelser: K n u d
Terkildsen † 4. juli 1697 — hans datter, skomager Søren Andersens hustru,
Karen Knudsdatter, 25. juni 1710 — hans egen hustru, Catrine Henrichsdatter, g. 2° m. skipper Oluf Knudsen R ø r t (jfr. store korsgang nr. 12) 26.
nov. 1712 — skomager Rasmus Hamburgs hustru 22. m a j 1739 — Frederik
Jepsen R a a e † 31. jan. 1783 — hans hustru, Cecilia J e n s d a t t e r Arendahl,
† 17. jan. 1794.
15) Umuret, med gravsten (nr. 42). — Begravelser: C. H. Blichfeld † 1726
— M . H . D . (Henriksdatter?) Blichfeld begr. 27. juni 1748.
16) Umuret, med †gravsten (nr. 81) og belagt med røde sten. 1696 ejet af
»Altarits« (underdegn) Jørgen Bertelsen Helsingiør. — Begravelse: Jørgen Bertelsen Helsingiør † 1696.
17) Umuret, belagt med røde sten. — Begravelse: K a p t a j n l ø j t n a n t Peder
Bredal 17. juni 1713.
18) Umuret, belagt med røde sten. — Begravelse: Unavngiven officer begr.
i beg. af 1700'rne.
19) Umuret, med otte fliser (nr. 26), liggende op til »Helsingørs Blochen«
(jfr. †pengeblok p. 571 f.). — Begravelse: Præsteenken, Anne Sørensdatter fra
Hasle, 30. juni 1710.
20) Umuret, med 16 †fliser uden skrift. — Begravelser: K a n t o r Peder Pustman og hustru.
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21) Muret til tre lig, med †gravsten (nr. 61) og 12 fliser (nr. 20). 1629 ejet
af r å d m a n d Rasmus Pedersen Thestrup (jfr. epitaf nr. 22). 1702 købt af købmand Jørgen Nielsen Friis, der dog muligvis ikke begravedes her. 1809 fyldt.
— Begravelser: Rasmus Pedersen Thestrups datter, Ingeborg Rasmusdatter,
† 28. sept. 1652 — Rasmus Pedersen Thestrup 22. jan. 1656 — hans hustru,
Maren Olufsdatter, † 11. febr. 1657 — sandsynligvis hans søn, Willum Rasmussen Thestrup (Worm) — købmand Niels Jensen Harlev, g.m. Maren Willumsdatter Thestrup, 28. nov. 1697 — muligvis M . W . T . s tredje mand, Jørgen Nielsen Friis, † 1709 — tolder Jørgen Pedersen 12. okt. 1711 — Bartholomæus Kruuse 17. aug. 1714 — formodentlig Maren Willumsdatter Thestrup
— M . W . T . s datter, farver og domkirkeværge Henrik Jensen Feilbergs hustru,
15. jan. 1744 — H. J . F . s søster, Kirstine Marie Feilberg, g.m. borgmester Morten Andreas Gertsen, 13. okt. 1750 — Henrik Jensen Feilberg, 1. marts 1751.
22) Umuret, med lille, skriftlos †gravsten. Ingen kendte begravelser.
23) Muret til to lig, med gravsten (nr. 79). I 1700'rne repareret af vintapper
og købmand Mads Pedersen Galthen på Otto Galthens vegne. 1777 repareret
og hjemfaldet til kirken. 1781 købt af købmand Kjeld Iversen Bendstrup. 1816
repareret og 1835 fyldt. — Begravelser: Kjeld Iversen Bendstrups første hustru, Karen Jørgensdatter Hofman, begr. 8. apr. 1785 — Kjeld Iversen Bendstrup † 25. juli 1797.
24) Umuret, med otte †fliser uden skrift. 1742 ejet af organist Frederik Stolpenberg. — Begravelse: Frederik Stolpenbergs fader, Henrik Stolpenberg
† 1742.
25) Umuret, med †gravsten (nr. 39). 1617 ejet af provst og rektor Hans
Pedersen Horsens. — Begravelser: Hans Pedersen Horsens † 13. juli 1617 —
sandsynligvis hans hustru, Karen Lauritzdatter — organist Schytz.
26) Muret, med gravsten (nr. 47). 1625 ejet af sognepræst til Egå, Christen
Nielsen Foss. 1763 repareret og hjemfaldet til kirken. 1807 fyldt. — Begravelser: Christen Nielsen Foss † 12. marts 1625 — hans anden hustru, Elisabeth Lauritzdatter, † 1647.
27) Muret til to lig, beliggende »ret østen for Quinde Stolene A«, med †fliser
hvorpå indskrift over postmester Henrik Weigner (Wegner), † 17. apr. 1731.
1653 ejet af borgmester Rasmus Nielsen (jfr. epitaf nr. 14). 1730 afhændet af
arvingen, justitsråd Peter Fogh til R y u m g å r d , til Henrik Weigner. 1794 repareret og 1807 fyldt. — Begravelser: Rasmus Nielsen begr. 18. febr. 1653 —
hans hustru, Magdalene Mathiisdatter, † 1672 (jfr. †kisteplade) — Henrik
Weigner † 17. april 1731 — hans hustru 5. okt. 1744 — hans svigerdatter
begr. 27. aug. 1767 — hans søn, postmester Henrik Weigner, begr. 29. okt. 1767.
†Kisteplade. 1672. Magdalena Matthisdatter, sl. borgmester Rasmus Nielsons, »Gudfrygtigheds og Æ r b a r h e d s Sande Exempel, oprigtigheds og Tarve-
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ligheds eftersiun«, f. 1607, gift 1626, fik i 26 års ægteskab fem børn, enke i
20 år, † 1672. Herefter gravvers. — Schive 1 og II.
†Kister fandtes ved en reparation 1712 forrådnede, hvorfor benene samledes
i en †benkiste i graven.
28) Muret til to lig (jfr. fig. 394 og p. 655), med gravsten (nr. 78) i messingramme og gravsten (nr. 85). 1669 ejet af assessor i admiralitetskollegiet Jens
Lassen (jfr. epitaf nr. 28). Hjemfaldet til kirken og 1784 overdraget til hans
dattersøns datter, Hedevig Margaretha Lasson, der lod graven istandsætte og
testamenterede kirken 500 rdl. (jfr. epitaf nr. 42). — Begravelser: Jens Lassens hustru, Karen Bendixdatter, † 15. sept. 1669 — Jens Lassen † 17. sept.
1690 — Hedevig Margaretha Lasson † 14. juni 1785.
29) U m u r e t ( ? ) , med gravsten (nr. 23). 1599 ejet af licentiat medicinæ Peder
Hansen. — Begravelse: Peder Hansen † 3. febr. 1599.
30) Muret, med †gravsten (nr. 47). 1626 ejet af biskop Jens Giødesen (Ægidius). — Begravelser: Jens Giødesen † 11. dec. 1626
hans hustru, Magdalena
Valentin, † 11. juli 1630.
31) Umuret, med gravsten (nr. 27). 1606 ejet af biskop Jens Giødesen (jfr.
ovfr. nr. 30). 1778 betegnet som dattersønnen, biskop Jacob Matthiesens begravelse (jfr. epitaf nr. 19) — Begravelser: Jens Giødesens søn, Valentin, † 1606
— hans datter, Anna Jensdatter, † 17. april 1609 — Jacob Matthiesen † 3.
juni 1660 — hans hustru, Anna Casparsdatter Bartholin, † 21. febr. 1682, 1683
flyttet hertil fra København.
32) Muret til to lig, med 16 fliser (nr. 31 og nr. 55). 1713 solgt af Michel
Jacobsens enke, Anne Madsdatter Wærn til Christen Overgaards enke, Anne
H a n s d a t t e r Gierne. 1777 repareret og hjemfaldet til kirken. 1799 købt af købmand Lauritz Gjeding. — Begravelser: Formentlig Michel Jacobsen — Christen Overgaard † 1713(?) — Clemen Hansen Kryssings datter, Maren Clemensdatter, † 24. febr. 1717 — Lauritz Gjedings søn begr. 10. juni 1799 —
Lauritz Gjeding † 1811 — hans hustru, J o h a n n e Jensen, † 1818.
33) Muret til et lig (jfr. fig. 394 og p. 655), med gravsten (nr. 35). f576 ejet
af kantor ved domkirken, Bonde Jensen. 1753 af toldkontrollør Valentin Feth.
1766 og 1822 repareret. 1825 fyldt. — Begravelser: Bonde Jensen † 22. nov.
1576 — hans hustru, Anne Jensdatter, † 31. m a j 1619 — hendes anden mand,
sognepræst og kannik ved domkirken, Niels Villadsen, † 26. dec. 1624 — Valentin Feths hustru, Birthe Feth, begr. 18. april 1753 — Valentin Feth † 14.
sept. 1761 — tømmermester Anders Westergaard begr. 17. juni 1780.
34) Umuret, med gammel, hvid †gravsten med ulæselig skrift. — Begravelser:
Aftensangspræst ved domkirken Peder Schov begr. 6. marts 1717 — organist
Rahtze Clausen begr. 6. marts 1759.
35) Umuret, med †gravsten (nr. 62). 1629 ejet af rektor og sognepræst til
Danmarks Kirker, Århus amt
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Vejlby, Jens Jacobsen Krog. — Begravelser: Jens Jacobsen Krog † 10. febr.
1629 — hans hustru, Maria Bording, † 1653.
36) Umuret, med †gravsten (nr. 35). 1602 ejet af rektor Laurids Pedersen
Bording. — Begravelser: Laurids Pedersen Bording † 6. aug. 1602 — hans
hustru, Maren Pedersdatter.
37) Muret til to lig (jfr. fig. 394 og p. 655), med †gravsten (nr. 75), røde
sten og stor †flise med latinsk indskrift over Wolfgang Hansen R h u m a n n , eneste søn af H a n s R h u m a n n og Anne Monrad, f. 27. dec. 1662, † 17. m a j 1671.
1666 ejet af sognepræst ved domkirken, H a n s Wolfgangsen R h u m a n n . 1748
af arvingen solgt til kirken, stenen aftaget og graven belagt med gulvsten.
1755 købt af enken efter øverstekapellan ved domkirken, Hans Bondo. 1809
f y l d t og belagt med mursten. — Begravelser: Hans Wolfgangsen R h u m a n n s
søn, Wolfgang Hansen R h u m a n n , † 17. m a j 1671 — Hans Wolfgangsen R h u mann † 27. sept. 1676 — hans svigersøn, sognepræst ved Vor Frue i Århus,
Henrik Christensen Blichfeld, † 16. m a r t s 1703 — H . R . s hustru, Anne Eriksd a t t e r Monrad, 29. m a j 1710 — H . C . B . s datter, Anna Cathrine Blichfeld, 30.
aug. 1717 — Hans Bondo † 22. dec. 1754 — hans hustru, Margrethe Idea Hildebrandt, † 9. m a j 1766.
38) Muret til to lig, med gravsten (nr. 73) og †gravsten (nr. 85). 1682 ejet
af sognepræst ved domkirken og provst i Hasle herred, Claus Andersen Trondhjem. 1717 købt af feldbereder Christen Andersen Torslev for 60 rdl. samt 10
rdl. for muren. 1851 fyldt. — Begravelser: Claus Andersen Trondhjems hustru,
Cecilie Uch, † 1682 — formodentlig Claus Andersen Trondhjem † 8. jan. 1684 603
— Christen Andersen Torslev † 1725 — hans datter(?), Baltzer Haarups hustru, begr. 14. juli 1761.
39) Muret og hvælvet, med gravsten (nr. 15). 1563 ejet af befalingsmanden
på Århusgård, Jens Juel til Alsted. — Begravelser: Jens Juel † 20. sept. 1563
— hans hustru, Anne Skram, † 1581.
40) Muret til to lig, med fliser (nr. 27). 1710 købt for 60 rdl. af tolder Hans
Terkelsen Rosenquist (jfr. epitaf nr. 34). 1731 gav hans enke en gårds avling
til vedligeholdelsen. 1760, 1770 og 1792 repareret. 1825 fyldt og belagt med
fliser. — Begravelser: H a n s Terkelsen Rosenquists første hustru, Karen Lauritzdatter, † 5. febr. 1717 — Lians Terkelsen Rosenquist † 20. aug. 1726 hans anden hustru, Maria J e n s d a t t e r Feth, 6. aug. 1749.
41) Muret til to lig, med †fliser hvorpå indskrift: J o h a n Berent Suurs og
Margrete Ludvig Henries Datters begravelse 1701. 1701 købt for 60 rdl. af
tolder J o h a n Suur. 1822 fyldt. — Begravelser: Margrete Ludvig Henriksdatter
7. febr. 1709 — formodentlig J o h a n Berent Suur — hans svigersøn, regimentsfeltskærer, Antoni Hardung, 4. sept. 1739 — dennes hustru begr. 15. nov. 1759
— J o h a n Christian Hardungs hustru begr. 3. m a j 1760 — hans 16-årige søn
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24. okt. 1763 — J o h a n Christian H a r d u n g begr. 16. m a r t s 1768 — hans datter
begr. 27. aug. 1784.
42) Muret til et lig, med †gravsten (nr. 50) og fliser (nr. 40). 1636 umuret
og ejet af Jørgen Heitwinkel (jfr. epitaf nr. 8). 1715 købt af skipper Peder
Rasmussen Thodbergs enke, Maren Pedersdatter, der lod den mure. 1822 fyldt.
— Begravelser: Jørgen Heitwinkel † 20. dec. 1636 — Maren Pedersdatter
† 1729(?).
43) Muret til tre lig, med gravsten (nr. 17) og fliser (nr. 22). 1667 ejet af
øverstekapellan ved domkirken J o h a n Hansen Lønborg. 1705 ejet af Christen
Knudsens arvinger. 1819 fyldt. — Begravelser: J o h a n Hansen Lønborgs første
hustru, Christence Jensdatter, † 7. nov. 1667 — J o h a n Hansen Lønborg † 11.
juni 1682 — Christen Knudsen † 17. okt. 1693 — J . H . L . s anden hustru, Else
Poulsdatter, g. 2° m. Christen Knudsen, 21. april 1705 — købmand Christian
Christensen Raaes anden hustru, Christiane Asmussen, † 2. okt. 1789.
44) Muret til to lig, med fliser (nr. 6) og midt heri en lille †sten hvorpå indskrift: »Dette begravelsessted tilhører J o h a n Zimmermand bogbinder og hans
hustru, Karen Sørensdatter, a(nn)o 1730«. 1674 købt af borgmester og tolder
Niels Madsen. 1730 hjemfaldet til kirken og herefter købt for 60 rdl. af J o h a n
Zimmermand (jfr. epitaf nr. 40), der tillige betalte 4 rdl. for at indhugge navnene på stenen. 1748 gav han en gårds avling til vedligeholdelse 604 . 1800 repareret. 1830 fyldt. — Begravelser: Niels Madsen † 1680 — hustruens, Maren
R a s m u s d a t t e r Lassens søn af andet ægteskab med sognepræst til Grundfør og
Spørring, Villads Olufsen, overflyttet fra Vor Frue, 28. juni 1698 — muligvis
Maren R a s m u s d a t t e r Lassen † 30. sept. 1710 605 — J o h a n Zimmermands første
hustru, Karen Sørensdatter, † 23. jan. 1740 — hans anden hustru, Karen, 7.
jan. 1749 — J o h a n Zimmermand † 20. okt. 1750.
45) Muret til et lig, med fliser (nr. 41). 1685 ejet af lektor Hans Nielsen
Wandel. 1800 repareret. — Begravelser: Hans Nielsen Wandel † 25. juni 1685
— skipper L. A. S. Samsøe † 1729(?) — viceborgmester og købmand Rasmus
Erichsen Müller † 12. juli 1774.
46) Muret til to lig, med gravsten (nr. 25). 1668 ejet af skipper Niels Andersen. 1718 købt af dattersønnen, handelsmanden Jens Hansen Gylling. 1745
tilholdt Margrethe Wærn sig ret til begravelsen. 1800 repareret. 1830 fyldt. —
Begravelser: Niels Andersen † 14. jan. 1668 — hans broder, skipper Jens Andersen, † 10 sept. 1675 — dennes hustru, Maren Olufsdatter, † 4. dec. 1681
— Jens Hansen Gyllings hustru, Birgitte Jernsdatter, 4. okt. 1715 — Jens
Hansen Gylling 30. aug. 1718 — hans datter, Anna J e n s d a t t e r Gylling, † 12.
m a r t s 1756 — hendes mand, købmand Hans Betzer, begr. 6. okt. 1763.
47) Muret til to lig, med fliser (nr. 49). 1741 købt af skipper Frans Mortensen Aarhus for 36 rdl. (jfr. epitaf nr. 38). 1743 gav hans enke 100 rdl., hvis
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renter skulle anvendes til vedligeholdelse af begravelsen. 1769, 1784/85 og 1814
repareret. 1830 fyldt. — Begravelser: Frans Mortensen Aarhus † 27. jan. 1743
— formodentlig hans hustru, J o h a n n e Fransdatter.
48) Umuret med lille, ulæselig †sten (muligvis †gravsten nr. 41 eller 60). Ingen
kendte begravelser.
49) Umuret, med tre †gravsten (nr. 21, 24 og 25). 1569 ejet af superintendent
Laurids Berthelsen. — Begravelser: Formodentlig Laurids Berthelsens første
hustru, Maren(?) — hans anden hustru, Anne Jørgensdatter, † 8. april 1569
— formodentlig hans datter, Maren(?), † 10. april 1574 — Laurids Berthelsen,
† 19. jan. 1588 — hans tredje hustru, Ellen Sørensdatter, † 12. nov. 1621.
50) Umuret, med b r u d t †sten uden skrift. Muligvis oprindelig sammenhorende med store korsgang nr. 49. Ingen kendte begravelser.
51) Muret til to lig, med fliser (nr. 30). 1707 købt af Kirsten Nielsdatter
Engelbret til hende selv og hendes anden mand, skipper Marchus Mortensen
Læssø. 1751/52 solgt til kirken af sønnen, H a n s Engelbretsen. 1792 repareret.
1813 fyldt. — Begravelser: Marchus Mortensen Læssø 11. jan. 1707 — købmand og skipper, senere borgmester Søren Michelsen Gyllings første hustru,
Anne Maria Engelbretsdatter, 7. juli 1710 — Kirsten Nielsdatter Engelbret
begr. 28. nov. 1712 — købmand og domkirkeværge Christian Rasmussen
Hørning † 28. sept. 1758 — generalauditør Smidt begr. 15. juni 1761
hans hustru begr. 21. jan. 1768.
52) Muret til t r e lig, med gravsten (nr. 13), to †gravsten (nr. 17 og nr. 32)
samt skriftløse †fliser. 1557 ejet af superintendent (biskop) Mads Lang. 1706
købt for 90 rdl. af handelsmand Matthias Nielsen Fellumb, der lod begravelsen mure. 1777 repareret. 1813 fyldt. —Begravelser: Mads Langs moder, Anne,
Jens Langs — Mads Lang † 16. apr. 1557 — hans hustru, Catharina Lang,
† 5. m a r t s 1564 — Matthias Nielsen Fellumb 9. marts 1707 — hans datter,
Magdalene Matthiasdatter, 10. sept. 1707 — hans hustru, Anne H a n s d a t t e r
Kryssing, † 22. jan. 1710 — hans søn, H a n s Matthiassen, 10. sept. 1710 —
M . N . F . s dattersøn, Matthias Nielsen (egentlig Keysen) Fellumbs første hustru, 2. okt. 1743 — M . N . F . s svigersøn, kæmner Key Sørensen, g.m. Magdalene Matthiasdatter, 28. sept. 1751 — formentlig r å d m a n d Matthias Nielsen
Fellumbs anden hustru, Magdalena Marie Aschenberg, † for 1752 — Matthias
Nielsen Fellumb † 20. jan. 1783.
53) Muret til to lig, med fliser (nr. 44). 1677 købt af handelsmand Jens Rasmussen Lasson (jfr. epitaf nr. 30). 1731 købt af assessor Jørgen Pedersen Westergaard. 1841 fyldt. — Begravelser: Jens Rasmussen Lasson † 5. dec. 1693
— hans hustru, Anne J a c o b s d a t t e r Winter, 18. aug. 1714 — Jørgen Pedersen
Westergaard † før 1745 — hans søn, Peder Jørgensen Westergaard, † før 1763
— J . P . W . s hustru 5. nov. 1763 — Lauritz Westergaard begr. 14. okt. 1774.
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Fig. 592. Chr. Cramers begravelsesprotokol fra 1745, i landsarkivet, Viborg. Siden vedrørende »søndre
korgang«, grav nr. 12 med tilføjelser angående senere begravelser (p. 900). — Burial-register from
1745.

The

page concerning burial no.

12 in the south ambulatory with supplements of later burials

(p.

900).
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54) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 52), fliser (nr. 53) og belagt med
mursten. 1646 købt af r å d m a n d Jens Andersen Karlbye for 90 sl. dlr. Begravelsen ligger under »liffsens træ« (jfr. kalkmalerier, p. 427). 1727 købt af købm a n d K n u d Nielsen Bech. 1842 fyldt. — Begravelser: Jens Andersen Karlbyes
første hustru, Inger Andersdatter, † 1614 — hans anden hustru, Maren Pedersdatter, † 1653 — Jens Andersen Karlbye † 1655 — Knud Nielsen Bechs
datter, g.m. Jørgen Rasmussen, 20. febr. 1767 — K . N . B . s søn, Niels K n u d sen Bech, begr. 1. m a j 1769 — hans hustru, Anne Sørensdatter Gylling, 27.
dec. 1770 — K n u d Nielsen Bech 10. m a j 1771.
55) Umuret, med †gravsten (nr. 31). — Begravelse: Sophia K r a b b e † for
1607 606 .

» S T O R E « eller » M E L L E M S T E G A N G «

(midtskibet)
1) Muret og hvælvet til to lig, med gravsten (nr. 16); midt i gulvet. 1565
ejet af Jørgen Barnekov til Kjellerup. — Begravelser: Jørgen Barnekovs hustru, Anne Clausdatter Ravensberg, † 19. april 1565 — Jørgen Barnekov † 15.
april 1567.
2) Ingen begravelser, da jordstykket »næppe er langt nok til et barn«. Men
under den øverste kvindestol og mod øst op til store korsgang nr. 27 omtales
i protokollen en muret og hvælvet grav.
3) Muret til to lig, med gravsten (nr. 80), s a m t muligvis †gravsten (nr. 70)
og †fliser 1698 over k ø b m a n d Mogens Jensen Blach. 1658 muligvis ejet af borgmester Christen Karlsen. 1725 ejet af handelsmand Jens Andersen Müller (jfr.
epitaf nr. 36). 1729 gav han en gårds avling til vedligeholdelse af begravelsen 6 0 7 . — Begravelser: Muligvis Christen Karlsen † 5. april 1658 — muligvis
hans hustru, Anne Olufsdatter, † 16. dec. 1659 — formodentlig Mogens J e n sen Blach begr. 9. aug. 1698 — hans hustru, Else Olufsdatter, † 3. okt. 1725 608
— hendes anden mand, Jens Andersen Müller, 21. juni 1741 — J . A . M . s datter, Maren J e n s d a t t e r Müller, g.m. Oluf Andersen, begr. 9. jan. 1767.
4) Umuret, med †gravsted (nr. 46) og †fliser over kirkeværge og købmand
Chresten Jensen Wegerslev (jfr. epitaf nr. 35). 1621 ejet af r å d m a n d Peder
Ibsen (jfr. lysekrone nr. 1, p. 602), der gav 50 speciedaler til kirken 6 0 9 . 1723
ejet af Chresten Jensen Wegerslev. — Begravelser: Peder Ibsen † 1621 — hans
hustru, Citzel Pedersdatter, † 1655 — Christen Jensen Wegerslev † 26. apr. 1723.
5) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 72) og med fliser (nr. 7 og nr. 29).
1661 ejet af r å d m a n d Jacob Nielsen. 1711 købt af arvingerne efter farver Jess
Fæstersen og hustru, Mette H a n s d a t t e r Harding. 1792 repareret og hjemfaldet til kirken. 1849 fyldt. — Begravelser: Formodentlig Jacob Nielsens to for-
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ste hustruer, Anne J e n s d a t t e r og Karen Nielsdatter — Jacob Nielsen † 19.
sept. 1661 — hans tredie hustru, Giertrud Lauritzdatter 9. dec. 1680 — J e s s
Fæstersens hustru, Mette H a n s d a t t e r Harding, 13. jan. 1709 i nordre korgang
nr. 9, 1711 flyttet — Jess Fæstersen 22. juni 1709 i nordre korgang nr. 9, 1711
flyttet — muligvis deres svigersøn, Mette Marie Jessdatters første mand, farver Niels Jensen Krogsgaard — Mette Marie Jessdatter 11. juni 1741 — hendes anden mand, r å d m a n d og farver Andreas Stæhr, † 22. nov. 1780.
6) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 41). 1618 ejet af borgmester Jørgen
Jørgensen Sommerfeld. 1849 fyldt. — Begravelser: Jørgen Jørgensen Sommerfeld † 24. april 1618 — hans hustru, Mariche Lauritzdatter † 1622 — øverstekapellan ved domkirken Melchior Jørgensen Sommerfeld begr. 5. marts 1710
— hans hustru, Anne Margrethe Nielsdatter Krog, begr. 5. juli 1717.
7) Muret til to lig, med gravsten (nr. 40). 1597 ejet af r å d m a n d Clemen J e n sen Smagbier. 1705 købt af købmand, skipper og kirkeværge Clemen Hansen
Kryssing for halv pris, 30 rdl., eftersom han var arving dertil, men siden afstået eller solgt (jfr. søndre korgang nr. 6). — Begravelser: Clemen Jensen
Smagbiers første hustru, Maren Christensdatter, † 28. okt. 1597 — Clemen
Jensen Smagbier † 18. juni 1626(?) — hans anden hustru, Anne Olufsdatter,
† 14. febr. 1650 — Matthias Harboes hustru 10. april 1706 — vejer og måler
Morten Madsen Wærn † 25. nov. 1711 — formodentlig hans anden hustru,
Christence K n u d s d a t t e r Friis, 23. dec. 1732.
8) Muret til to lig, med gravsten (nr. 81) og †gravsten (nr. 64). 1654 ejet af
r å d m a n d Søren Clemensen. 1725 købt for 60 rdl. af borgmester og købmand
Tøger Clemensen Kjersgaard; hans datter, Maren Kjersgaard, gav en gårds
avl på Århus m a r k til begravelsens vedligeholdelse. — Begravelser: Søren Clemensen begr. 3. juli 1654 — hans hustru, Gjertrud Mortensdatter, † før 1669
— Tøger Clemensen Kjersgaards første hustru, Cecilia R a m u s d a t t e r Wærn,
† 31. okt. 1713 — hans son 21. nov. 1725 — Tøger Clemensen Kjersgaard † 6.
juni 1744 — hans anden hustru, Maren Olufsdatter, † 12. sept. 1778 — hans
datter, Maren Tøgersdatter Kjersgaard, g.m. apoteker Frederik Holmsted
Høst, begr. 26. juni 1793.
9) Muret til to lig, med gravsten (nr. 34). 1617 ejet af r å d m a n d Oluf Sørensen Bonde. 1777 repareret og hjemfaldet til kirken. 1780 sammen med gravstenen købt af købmand og kirkeværge Jens Antonisen. — Begravelser: Oluf
Sørensen Bonde † 9. nov. 1617 — fru Heckel begr. 30. okt. 1783 — Jens Antonisens hustru, Maria Christina J o h a n s d a t t e r Sonberg, † 11. okt. 1795 — Jens
Antonisen † 23. juni 1803.
10) Ingen kendte begravelser. Det betegnes af begravelsesprotokollen som »et
unyttig stykke jord, som her såvelsom mange andre steder er spildt, kirken til
skade, fordi der ej er holdt bedre orden« 81 (jfr. indledningen p. 874—876).
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11) Muret til to lig, med gravsten (nr. 74). 1673 købt af borgmester Jacob
Mickeisen for 90 sl. dlr. — Begravelser: Jacob Mickeisens hustru, Citzel Nielsdatter, † 10. nov. 1674 — Jacob Mickeisen † 24. april 1678.
12) Muret til to lig, med gravsten (nr. 33). 1616 købt af r å d m a n d Niels Ibsen. 1726 købt for 65 rdl. 2 mk. af k a n t o r H a n s Olesen Raun. 1814 fyldt. —
Begravelser: Niels Ibsen † 3. aug. 1642 — hans hustru, Maren Olufsdatter
Bonde, † 6. marts 1680 — Hans Olesen R a u n 16. marts 1744 — Chresten
Nielsen Haarbyes anden hustru, Catharine Marie H a n s d a t t e r Blichfeld, begr.
20. febr. 1761 — H . O . R . s hustru, Beathe H a n s d a t t e r Blichfeld, begr. 21. m a j
1773 — hans son, Hans Hansen Raun, begr. 14. juni 1773.
13) Umuret til to lig, med hvid, »ulæselig« †gravsten (nr. 42). 1749 blev denne
e r s t a t t e t med gulvsten, men efter klage fra rektor Jens Worm lagt tilbage og
er siden forsvundet. Oprindelig sammenhørende med nr. 15. O. 1600 ejet af
rådmand J o h a n Worm (jfr. epitaf nr. 1 og 4 samt †epitaf nr. 2). — Begravelser: J o h a n Worms hustru, Anne Nielsdatter, † 23. jan. 1597 — J o h a n Worm
† 21. okt. 1601 — hans svigerdatter, Inger Olufsdatter, g.m. borgmester Vilhelm (Willum) Johansen Worm, † 26. aug. 1619 — formodentlig Vilhelm (Willum) Johansen Worm † 1629.
14) Umuret til to lig, med blå, ulæselig †gravsten. — Ingen kendte begravelser.
15) Umuret, belagt med rode sten. Oprindelig sammenhørende med nr. 13,
men i begravelsesprotokollen 1745 opført adskilt. Vedrørende begravelser, se
»store gang« nr. 13.
16) Muret til to lig, med gravsten (nr. 67) og †gravsten (nr. 57). 1650 ejet
af borgmester Hans Jostsen (jfr. lysekrone nr. 3, p. 604). 1762 omtalt som
ganske brøstfældig. 1791 repareret. 1829 fyldt. — Begravelser: Hans Jostsens
søn, Claus Hansen, 18. april 1650 — Hans Jostsen † 23. sept. 1652 — hans
hustru, Karen Clausdatter, † 19. juni 1665 — hans datter, Anne Hansdatter,
g.m. Jens Wegerslev, 23. okt. t708.
17) Umuret, med gravsten (nr. 32). 1615 ejet af r å d m a n d Niels Christensen
Friis. — Begravelser: Niels Christensen Friis' hustru, Karen K n u d s d a t t e r , † 1615
— Niels Christensen Friis † 10. juni 1621.
18) Muret til to lig, med fliser (nr. 45). 1726 ejet af købmand Christen Nielsen Haarbye. 1753 gav han 100 rdl. til vedligeholdelse af begravelsen 6 1 2 . 1829
fyldt. — Begravelser: Christen Nielsen Haarbyes første hustru, J o h a n n e Lauridsdatter, † 1726 — hans anden hustru, Maren Mortensdatter Wærn, † 1733
Christen Nielsen H a a r b y e begr. 24. jan. 1753 — hans datter, Mogens Blachs
hustru, J o h a n n e Marie Haarbye, begr. 11. juni 1760 — formodentlig Christen
Nielsen Haarbyes tredie hustru, Catherine Marie H a n s d a t t e r Blichfeld, 12.
nov. 1760.
19) Muret til to lig, med fliser (nr. 23). Før 1700 købt af skipper Peder Niel-
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sen Læsøes fader, Niels Læsøe. — Begravelser: Niels Læsøe † for 1700 — Peder
Nielsen Læsøes hustru, Anne Jørgensdatter, 14. juni 1700 — Peder Nielsen
Læsøe † 1706 — muligvis tolder Christen Jørgensens hustru, Anne Pedersdatter Læsøe — tolder Christen Jørgensen † for 1745 — Niels Staunings hustru,
begr. 10. juni 1768 — rådmand Matthias Fellumbs anden hustru, C.J.s datter,
Kirsten Christensdatter, † 12. marts 1769 — Niels Stauning begr. 18. sept. 1769.
20) Muret til to lig, med gravsten (nr. 29). 1678 ejet af handelsmand Mogens
Mogensen Skov. 1817 fyldt. — Begravelser: Mogens Mogensen Skov † 1678
hans hustru, Gertrud Bartholomæusdatter, begr. 10. april 1682
hans datter, r å d m a n d og skipper Søren Jensens anden hustru, Karen Mogensdatter
Skov, † 17. febr. 1745 — tre af hendes voksne børn — kommerceråd Mogens
Skov (Schou) begr. 17. m a j 1771 — Gertrud Sørensdatter Skov begr. 30. apr.
1781.
21) Muret til to lig, med †fliser hvorpå initialerne O.C.S. A.M.S.V. E . I . D .
K . T . I). 1694, for overformynder Oluf Christensen, hans svigersøn Anders Madsen Wærn, formodentlig O.C.s første hustru, E. J . . . datter, og hans anden
hustru, Kirsten Thomasdatter, samt †fliser, hvorpå indskriften M . P . S . Borre,
for købmand Mickel Pedersen Borre (jfr. epitaf nr. 37). 1683 ejet af Oluf Christensen. 1724 gået i arv til Mickel Pedersen Borre. 1777 repareret. 1809 tilmuret med en hvælving og belagt med †fliser og mursten. — Begravelser: formentlig E . I . D . † før 1683 — Anders Madsen Wærn, g.m. Oluf Christensens
datter, Maren Olufsdatter, † 6. okt. 1683 — Oluf Christensen † dec. 1683
Kirsten Thomasdatter 25. nov. 1724 — Mickel Pedersen Borre † 1724 — hans
hustru, Anne Mogensdatter Blach, datter af Mogens Jensen Blach og O.C.s
datter, Else Olufsdatter, 9. febr. 1726.
22) Umuret, med †barnegravsten, blå, uden læselig skrift. 1748 er stenen ers t a t t e t med gulvsten. — Ingen kendte begravelser.
23) Muret til to lig, med gravsten (nr. 76). 1691 købt for 60 rdl. af skrædder
og handelsmand Jørgen Andersen. 1797 repareret med egeplanker og mursten.
Begravelser: Niels Mickeisen Secher 26. febr. 1702 — Jørgen Andersen † 28.
febr. 1707 — hans hustru, Edel Christensdatter, † 24. marts 1709 — kommerceråd Ole Olesen til Skårupgård begr. 20. sept. 1759 — O.O.s steddatter, Edel
Nielsdatter Secher, † 14. marts 1768 (jfr. *kisteplade nr. 1) — Ole Christian
Sechers hustru, Anna Margrethe Wissing, † 26. dec. 1775 (jfr. *kisteplade nr. 2).
Kisteplader. *1) 1768. »Jumfrue« Edel Nielsdaatter Secher, f. 26. dec. 1702,
d a t t e r af Niels Michelsen Secher, fordum borger og handelsmand i Aarhuus,
og Maren Jørgensdatter Hørning. E f t e r faderens død fik hun til stedfader kommerceråd Olle Olesen til Schaarup og Kierbyegaarder, efter hvem hun arvede
to gårde, »een værdig Løn for oprigtige Fortienester!«. Død 14. marts 1768.
Indskriften afsluttes af et vers, hvis begyndelsesbogstaver danner navnet
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Secher. Rektangulær kisteplade af messing med stærkt buet overside og graveret kursivskrift; navnet med store skønskriftsbogstaver. I Den gamle By 6 1 0 .
2) 1775. Anna Margrethe Secher, f. Wissing, gift med Ole Christian Secher,
† i Aarhuus 26. dec. 1775. Lovprisende ord om afdøde. Skjoldformet kisteplade
af bly med fordybet kursivindskrift, ret medtaget. På galleriet i nordre korsarm.
24) Muret til to lig, med gravsten (nr. 77). 1716 ejet af handelsmand Mickel
Sørensen Due; jfr. nr. 25. 1775 repareret og hjemfaldet til kirken. 1828 fyldt.
— Begravelser: Mickel Sørensen Dues hustru, Mette Christensdatter, 15. m a j
1716 — Mickel Sørensen Due 25. juni 1716.
25) Muret, med †træluger. 1745 ligesom nr. 24 omtalt som »bedervet« af orgelværkets piller (jfr. orgelpulpitur p. 590), så det kun kan anvendes til børn.
1649 købt af apoteker Folmer Thommesens enke, Cathrine Jørgensdatter. —
Begravelser: Folmer Thommesen 25. okt. 1649 — formentlig hans hustru,
Cathrine Jørgensdatter, † o. 1676.

»LILLE«

eller » S M A L L E K A R L E G A N G «

(sondre sideskib)
1) Umuret, kort, til et lig, med seks †fliser over Wiveck Krag, som r å d m a n d
Tonnis Michelsen lod begrave. 1851 fyldt. — Begravelser: Wiveck Krag † 1729.
2) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 53) og †fliser hvorpå initialerne I.O.S.S.
og M . P . D . T . B . samt årstallet 1729 for købmand, skipper og domkirkeværge
Jens Olesen Schiødstrup og hustru, Mette Pedersdatter Todberg. 1654 ejet af
handelsmand Hans Michelsen Storm (jfr. epitaf nr. 15). 1729 solgt til kirken
af lians oldebarn(?), sognepræst i Egtved Peder Hansen Storm for 20 rdl. og
videresolgt til Jens Olesen Schiødstrup for 40 rdl. 1771, 1790 og 1817 repareret. 1821 fyldt. — Begravelser: Hans Michelsen Storms hustru, Karen Sørensdatter, † 28. m a j 1642, 1654 flyttet hertil fra et andet sted i den lille karlegang 1 2 5 — H a n s Michelsen Storm † 31. m a j 1659, 1661 flyttet hertil fra Kalundborg 6 1 1 — Jens Olesen Schiødstrups datter, g.m. Mogens Skov, 12. juli
1741 — J . O . S . s søn, Jesper Jensen Schiødstrup, 12. m a j 1752 — Jens Olesen
Schiødstrup 2. okt. 1758 — J . O . S . s datter begr. 28. juli 1759 — hans hustru,
Mette Pedersdatter Todberg, begr. jan. 1761 — regimentsfeltskærer Ursin begr.
8. juli 1799 — hans hustru begr. 21. marts 1800.
3) Muret til to lig, med †fliser uden skrift. 1700 købt af rådstue- og byskriver
Christen Jensen Hemb. 1740 solgt af arvingen Niels Røgind til kirken og videresolgt til købmand Mogens Michelsen Blach og købmand Anders Terkelsens enke, Cathrine Nielsdatter Hiersing. 1813 fyldt. — Begravelser: Christen
Jensen Hembs hustru, Dorethe Matthiasdatter Fellumb, begr. 9. april 1700
— Christen Jensen H e m b † 29. marts 1724 — Anders Terkelsen 2. dec. 1740 —
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Mogens Michelsen Blachs første hustru, Anne Christensdatter Skaarup, 2.
nov. 1741 — Cathrine Nielsdatter Hiersing, g. 2° m. købmand og domkirkeværge Christian Hørning, begr. 21. juni 1765 — Mogens Michelsen Blach † 15.
sept. 1773.
4) Muret til to lig, med fliser (nr. 10). 1688 ejet af købmand Søren Olufsens
enke, Maren Gundersdatter. Senere ejet af rådmand, købmand og skipper Tønnes Michelsen og vejer og måler Christen Jørgensen Skaarup (jfr. lysekrone
nr. 5, p. 605). 1743 gav forpagter på Marselisborg, Anders Skaarup, 100 rdl.,
hvis renter skulle betale vedligeholdelsen af begravelsen 6 1 2 . 1851 fyldt. — Begravelser: Søren Olufsen † 9. marts 1687 — Maren Gundersdatter, g. 2° m.
Tønnes Michelsen, begr. 14. m a j 1706 — Christen Jørgensen Skaarups første
hustru, Maren Pedersdatter Lassen, 29. april 1709 — hans anden hustru, Anne
Olufsdatter, 15. nov. 1715 — Tønnes Michelsen † 8. okt. 1728 — Christen
Jørgensen Skaarup 3. aug. 1731 — T.M.s anden hustru, Birgitte Olufsdatter,
23. jan. 1734 — Anders Skaarup 13. nov. 1743 — Søren Giern begr. 6. jan.
1787 — hans datter † 1811 — hans hustru begr. 17. jan. 1817.
5) U m u r e t til et lig, med †gravsten med ulæselig skrift (muligvis nr. 79). —
Begravelser: Muligvis Jens Jensen Smed og hustru, Maren Christensdatter, † i
1600'rne.
6) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 82), 20 små fliser (nr. 43), flise (nr.
52), formentlig flise (nr. 54) samt en †flise hvorpå indskrift over skipper Søren
Jensen Sabro. 1684 ejet af akademiforvalter Søren Michelsen Pøel. 1721 købt
af sejlmager Johannes Liansen Buxlund. 1730 købt af skipper Søren Jensen
Sabros enke. 1760 købt af købmand Matthias Thomesen Sabros enke, Zidsel
Marie Christensdatter Haarbye. — Begravelser: Søren Michelsen Pøel † 1684
— hans hustru, Karen Willumsdatter, † 1698 — Søren Jensen Sabro 25. m a j
1730 — Matthias Thomesen Sabro begr. 29. aug. 1760 — Søren Haarbye begr.
1.april 1 7 6 7 — M a t t h i a s Thomesen Sabros hustru, Zidsel Marie Christensdatter
Haarbye, begr. 13. juni 1768 — formodentlig Rasmus Thomesen Sabro † 16.
jan. 1778.
7) Umuret, med otte fliser (nr. 25). 1709 ejet af H a n s Nielsen Todberg. 1807
fyldt. — Begravelse: H a n s Nielsen Todberg † 1709.
8) Muret til to lig, med 16 fliser (nr. 18). 1690 ejet af byfoged Jens Nielsen
Oustrup. 1779 hjemfaldet til kirken. 1783 købt af skrædder Peder Villadsen.
1820 fyldt. — Begravelser: Jens Nielsen Oustrup † 1699 — hans hustru, Marie
J e n s d a t t e r , † 1709(?) — hendes anden mands, byfoged Ole Andersens bedstemor, 20. sept. 1712. — Ole Andersen 2. m a r t s 1732 — fru Poulsen begr. 11.
nov. 1779 — Peder Villadsen og hustru begr. 1811.
9) Muret til to lig, med fliser (nr. 46). 1683 købt af handelsmand Claus Nielsen og hustru, Anne Michelsdatter, der lod begravelsen mure. 1734 købt af
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vinhandler Mads Pedersen Galthen. — Begravelser: Claus Nielsen † 21. juni
1699 — muligvis hans hustru Anne Michelsdatter — vinhandler Andreas Christensen Nyegaard † før 1723, 1734 flyttet hertil — hans hustru, Marie Nielsdatter Brøchner, 30. april 1734 — hendes anden mand, Mads Pedersen Galthen, begr. 29. april 1765 — M.P.G.s datter, Edel Maria Galthen, g.m. købmand Niels Jensen Kjellerup, † 31. jan. 1769, 1780 flyttet til søndre korgang
nr. 17 — Mads Pedersen Galthens anden hustru, Anna Markusdatter Mørch
begr. 15. april 1771 — hans son, Peder Madsen Galthen 10. aug. 1776.
10) Muret til to lig, med gravsten (nr. 71). 1658 ejet af Jens Sørensen. —
Begravelser: Jens Sørensen † 1658 — handelsmand Hans Jørgensen Strømmen
† 1669 — deres hustru, Margrete Chrestensdatter, † 13. juni 1686
hendes
søsters dattersøn, Jacob Jensen, 27. aug. 1698 — Niels Trues første hustru 13.
sept. 1736 — Niels True 3. okt. 1752.
11) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 77). 1691 ejet af handelsmand Søren
Povlsen på Studsgade. — Begravelser: Soren Povlsen 13. nov. 1691 — premierl ø j t n a n t Christian Maules hustru, Sophie Elisabeth Harbou, † 16. febr. 1754
(jfr. kisteplade) — købmand Mogens Michelsen Blachs tredie hustru, Gertrud
Christensdatter True, † 13. april 1756 — k a m m e r j u n k e r og k a p t a j n von Keith
begr. 17. jan. 1791.
Kisteplade. 1754. Sophie Elisabeth Harbou, f. 30. marts 1721, ægtede 6. juli
174[4 C]hrestian Maule, premierløjtnant ved det holstenske artillerikompagni,
og døde 16. febr. 17[54]. En efterladt son, k a p t a j n Nicolaus Friderich . . . ,
nævnes. Fladoval kisteplade af bly med kursiv. Pladen er stærkt ødelagt, det
meste af højre side mangler. På øvre galleri i nordre korsarm.
12) Muret til to lig, med fliser (nr. 32). 1697 købt for 60 rdl. af apoteker Johan Gotfred Gesius (jfr. p. 923), der lod begravelsen mure. 1714 af ham solgt
til skipper og kirkeværge Christen Michelsen Sikker (Secher). 1813 fyldt.
Begravelser: Christen Michelsen Sikker † efter 1714 — hans hustru, Maren
Sørensdatter, 23. jan. 1732 — hans son, Jørgen Christensen Sikker (Secher),
1. aug. 1735.
13) Muret til to lig, med fliser (nr. 35). 1716 ejet af øverstekapellanen ved
domkirken, Jens Lauritzen Harlev (jfr. lysekrone nr. 4, p. 604). 1719 hensatte
hans enke, Mette J o h a n s d a t t e r Lønborg, en kapital til vedligeholdelse af begravelsen 6 1 3 . 1773, 1775 og 1806 repareret. — Begravelser: Jens Lauritzen Harlev † 6. sept. 1716 — hans hustru, Mette J o h a n s d a t t e r Lønborg, begr. 10. nov.
1725 — øverstekapellan ved domkirken J o h a n Hansen Lønborgs første hustru,
Anna Rasmusdatter, † 11. jun. 1738 614 — J o h a n Hansen Lønborg † 19. febr.
1753.
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(nordre sideskib)
1) Umuret til et lig, belagt med rode sten. — Begravelse: L ø j t n a n t Uldrich
Friderich Gade † 1741.
2) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 86) (jfr. †gravsten nr. 78). 1718 købt
af kandestøber Peder Hansen Heyde. 1730 tilkøbte broderen, sognepræst i
Viby, Niels Hansen Heyde, sig plads i begravelsen. 1756 solgt af arvingen,
Lorentz Kochs enke, Kirsten Pedersdatter, til kirken, der videresolgte den til
r å d m a n d ( ? ) Fridrich Borchardt 6 1 5 . 1806 fyldt. — Begravelser: Peder Hansen
Heydes moder, Kirsten Pedersdatter, 24. febr. 1693 i nordre korgang, 1718
flyttet hertil — P . H . H . s fader, kandestøber og kæmner H a n s Nielsen Gotlænder (født i Heide på Gotland), 27. aug. 1717, 1718 flyttet hertil — Niels Hansen Heydes første hustru, Gjertrud Olufsdatter Borthuus, 13. marts 1736
Niels Hansen Heyde 9. jan. 1738 — Peder Hansen Heyde 21. nov. 1741
formodentlig P . H . H . s svigersøn, parykmager Lorentz Koch — Fridrich Borchardts hustru 10. febr. 1756.
3) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 84) 616 . 1709 ejet af kapitelsskriver
Jens Hvas (jfr. epitaf nr. 46). 1768 repareret og hjemfaldet til kirken. — Begravelser: Jens Hvas † 12. jan. 1709 — formodentlig hans hustru, Karen
Frantzdatter.
4) Muret til to lig, med gravsten (nr. 50). 1681 ejet af handelsmand Mickel
Jensen Tunboe. 1768 repareret og hjemfaldet til kirken. 1786 købt sammen
med stenen af herredsfoged Anders Giedings enke, Birgitte Gleerup. En †benkiste snedkereredes samtidig af Michel Hardes til de forefundne knogler 2 5 8 .
1830 fyldt. — Begravelser: Mickel Jensen Tunboes første hustru, Maren Sørensdatter, † 1681 — hans søn, Mickel Mickeisen Tunboe, † 1705 — hans svigersøn, Niels Jensen Hagested, 3. febr. 1712 — hans anden hustru, Gertrud
Kirsten Mickelsdatter, 18. jan. 1718 — Mickel Jensen Tunboe † 1723 — hans
datter, Niels Jensen Hagesteds hustru, Maren Mickelsdatter Tunboe, † 1747
— hans svigersøn, Sven Herschind, begr. 5. juni 1748 — Anders Gieding begr.
11. aug. 1786.
5) Muret til to lig, med fliser (nr. 37). 1699 formentlig ejet af Mickel Jensen
Roed. 1718 købt af Las Nielsen Wissing, der lod begravelsen mure. 1809 eftermuret med en hvælving og ovenpå fyldt. — Begravelser: Formentlig Mickel
Jensen Roeds hustru 29. dec. 1699 — formentlig Mickel Jensen Roed 10. marts
1705 — Las Nielsen Wissings første hustru, M . P . D . , † 1721(?) — hans anden
hustru, Jørgen Nielsen Triiges datter, 8. marts 1745 — formentlig Las Nielsen Wissing — hans svigersøn, Niels Jensen Hasle, begr. 10. april 1775 —
formentlig N . J . H . s anden hustru, Anne Margrete Lasdatter Wissing.
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6) Muret til tre lig, med †fliser hvorpå indskriften: Mogens Sørensen døde
1707. 1708 købt af Mogens Sørensens enke. 1731 solgt af Niels Moskiers enke
til David Krag. Senest 1766 af dennes hustru solgt til Søren Wissing. — Begravelser: Mogens Sørensen 7. dec. 1707 — formentlig Niels Moskier — formentlig David K r a g — Søren Wissings hustru begr. 15. aug. 1766 — Søren
Wissing begr. 21. april 1768 — viceborgmester R. Eriksen Müllers hustru,
Margrethe Nielsdatter, begr. 27. april 1770 — apoteker Schack Matthiesen
Selmer begr. 19. marts 1783 — apoteker P. N. Lystager begr. 12. april 1797.
7) Muret til to lig, med †gravsten (nr. 80) og fliser (nr. 42). 1718 omtalt som
Sidzel H a n s Quantis begravelse. I 1720'rne købt af Mads Rasmussen H a a r u p .
1851 fyldt. — Begravelser: Formodentlig Sidzel H a n s d a t t e r Maribo (eller H a n s
Quantis) — Mads Rasmussen H a a r u p 23. sept. 1743 — formentlig hans hustru,
Gertrud Pedersdatter Kryssing, † efter 1755.
8) Muret til to lig, med et lufthul ud til kirkegården, samt †fliser, erhvervet
1714 af købmand H a n s Nielsen Bomholt for 74 rdl. ialt, hvoraf de 10 for lufthullet og de 4 for †fliser, der bar initialerne H N S B H og E M D og årstallet
1714, for ovennævnte og hans hustru, Else Madsdatter 2 5 8 (jfr. lysekrone nr. 2,
p. 602), der havde skænket en gårds avl til begravelsens vedligeholdelse.
I den rundbuede ventilationsåbning lige over soklen (jfr. planche 17) sidder
et smedejernsgitter, fra 1714, bestående af diagonaltkrydsende rundjern, hvortil er fæstnet et monogram udfort i jern, sammenskrevne initialer H N B H
for ejeren; sortmalet. I muren ovenover en formentlig tilhørende sandstenstavle,
3 2 x 3 8 cm, med ovalt, let hvælvet midtparti, hvis indskrift er forsvundet.
— 1784 og 1796 blev begravelsen repareret 1 0 9 , 1851 fyldt.
Begravelser: Hans Nielsen Bomholts svigermor, Anne Lauritzdatter, 4. juli
1718 — Hans Nielsen Bomholt 5. m a j 1723 — Else Madsdatter 3. m a j 1725 —
Søren Clausen 30. m a j 1749 — Thorn Thomsens hustru begr. 4. febr. 1771 —
byfoged Claus Thrane begr. 19. marts 1784 (jfr. kisteplade) — Henrik Thrane
begr. 19. m a r t s 1787.
Kisteplade. 1784. Formodentlig over by[foged] i Aarhuus [Claus Trane], d.
1784, [gift med] . . e t t a M a . . og [fader til] seks sønner. Oval messingplade med
t u n g e t k a n t og næsten forsvundet indskrift med fordybet skriveskrift. På øvre
galleri i nordre korsarm.
9) Muret til to lig, med fliser (nr. 28). 1705 ejet af købmand og skipper Jesper Sørensen Herskind. 1819 fyldt. — Begravelser: Jesper Sørensen Herskinds
hustru, E . D . B . (fejlhugget for E . B . D . ) , † 1705 — formentlig Jesper Sørensen
Herskind — hans datter, Niels Jensen Hasles første hustru, J o h a n n e Jesperd a t t e r Herskind, 26. marts 1737 — hendes son, købmand Jens Nielsen Hasle,
begr. 8. jan. 1776.
10) Muret til to lig, med gravsten (nr. 75). 1699 købt af handelsmand Mickel
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Andersen W æ r n (også kaldet Helboe) for 40 rdl. 1760 repareret og hjemfaldet
til kirken. Ved reparationen blev stenen og de formuldede kister taget op,
benene lagt i †benkiste og graven belagt med †fliser og mursten 1 0 9 . 1760 købt
af kancelliråd H u f m u t h (Hochmuth). 1791 repareret. 1806 fyldt. — Begravelser: Mickel Andersen W æ r n † 1713 — hans hustru, Maren Pedersdatter, 17.
juli 1719 — kancelliråd H u f m u t h s hustru begr. 7. aug. 1760 — fru Thye begr.
2. m a r t s 1770.
11) Muret til to lig, med 12 fliser (nr. 33). 1699 ejet af Jacob Feltbereders
arvinger. 1714 købt af Niels Rasmussen H a a r u p . 1760 repareret og hjemfaldet
til kirken. 1780 købt af skipper K n u d Rasmussen Abel. 1806, 1814 og 1828
repareret. 1851 fyldt. — Begravelser: Jacob Feltbereder † før 1699 — Niels
Rasmussen Haarups hustru, Karen Nielsdatter Brandt, † 30. okt. 1720 — Niels
Rasmussen H a a r u p 21. april 1740 — hans svigersøn, Lauritz Rasmussen Qvotrup, 26. m a j 1741 — formentlig N . R . H . s datter, skipper og domkirkeværge
Niels Gregersen Skaarups første hustru, 7. nov. 1744 — formentlig Niels Gregersen Skaarup 1. april 1749 — K n u d Rasmussen Abel begr. 29. jan. 1781 —
hans datter, R a s m u s Holbechs første hustru, begr. 26. okt. 1784 — K n u d Rasmussen Abels hustru, Maren Pedersdatter, begr. 21. dec. 1792.
12) Gesius † kapel, i nordre sideskibs vestligste fag, er f690 anlagt som pend a n t til †fontelukkelsen (jfr. p. 552), på gravkortet 1745 kaldet »Daaben« (fig.
150 og planche 4). Ved skøde af 29. juni 1690 617 fik Karen de Hemmer, enke
efter Thomas Friis, kgl. majestæts kammerrråd og landkommissarius over Århus og Ribe stifter, for 100 rdl. ret til at opføre en muret, »adelig« begravelse
på de tre nederste kvindestoles plads. Begravelsen m å t t e strække sig fra Peder
Lassens begravelse (p. 926) 5½ alen i ostvestlig retning (muren iberegnet), i
»bredden« fra kirkemuren og til en linie i flugt med kvindestolene. Over jorden
m å t t e opbygges en mur til »Indhegnelse, E p i t a p h i u m og Zirat, med en JernDør og Udgang paa«, næsten op til u n d e r k a n t af kirkevinduerne, med lufthul
fra begravelsen under jorden, der m å t t e være to alen »i firkant« i gangen og
med trappe ned til begravelsen. Karen de Hemmer har næppe nået at fuldføre indretningen af begravelsen, idet hendes nye ægtemand, kammer- og justitsråd Edvard Kruse, allerede 3. dec. 1691 solgte den (sammen med sin gård)
til apoteker Jacob Gesius 618 , der i hvert fald lod anbringe dørfløjene (jfr. ndf.),
og efter hvem begravelsen fik navn. 1761 forsøgtes den afhændet til kirken af
en af arvingerne, sønnedatteren Cathrine Margrethe Bærig (el. Bergh) 2 5 8 , bl.a.
fordi der »uden arvingernes videnskab« var foretaget anden begravelse deri.
Kirkeværgen indstillede, at begravelsen solgtes, fremfor at kirken købte den,
da kisterne stod ganske hele, såvel oppe som nede, og på grund af den fri luft
kunne konserveres i mange år.
Kapellet, der af Hertel karakteriseres som »en uanselig Steenmasse«, af la-
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tinskolens disciple kaldet »maltkøllen« 619 , havde på de tre sider en »trianglet«
trægesims, en halv alen høj og bred, hvorpå var opstillet fem store og »fore,
basunede« træengle, ved hvis sider la endnu større, grædende genier. Disse træskårne figurer, der skulle forestille menneskelige væsener, f a n d t man 1849 så
slet udførte og anstødelige, at de foresloges nedtaget 1 9 1 . 1852 indhentedes stiftsøvrighedens tilladelse til kapellets nedbrydelse 1 1 , hvilket først gennemfortes o.
1867 8 . J f r . †lysearm nr. 3 med vægskjold (p. 611).
Bevaret er nu blot den tofløjede, 157,5 cm brede jerndør og det tilhørende
øvre buefelt (fig. 593) med ejernes navne graveret med versaler på fløjenes øvre
rammeliste: »Iacobvs Gesivs — Reinmvth Brasen« og dateringen på midtlisten:
»Anno — 1694«. Rammelisterne, der er smykket med graverede bladranker og
påsatte smedejernsrosetter, indfatter fem felter med scener fra Kristi lidelseshistorie, i fløjene forneden korsbæringen og korsfæstelsen, foroven opstandel
sen og gravlæggelsen samt i buefeltet dommedag, hvor Kristus sidder på regnbuen, i skyer, mens basunblæsende engle kalder de døde op af gravene. Scenerne er udført i jernplade, således at figurerne fremtræder som silhuetter. Detaljerne har antagelig oprindelig været fremhævet ved bemaling og eventuelt
forgyldning, der nu er helt forsvundet. Den rektangulære låsekasse med spydbladformet udløber og graveret rankedekoration er anbragt på bagsiden af
venstre fløj. En †topfigur, den opstandne Kristus, med stråleglorie, »i ophøjet
arbejde«, var endnu 1896 bevaret med sin staffering 6 2 0 . Gitteret findes nu på
øverste galleri i nordre korsarm.
Den tilhørende, murede begravelse, med †træluger, strakte sig delvis ind under
kapellet. Fem †børnekister 621 stod endnu 1810 »paa det øverste Gulv«. Apotekerparrets †kister har man kendskab til, t a k k e t være byfogdens ovenfor p. 872 5 5 0
omtalte klage over apotekerens brud på forordningen af 7. nov. 1682 vedr.
den anvendte ødselhed i forbindelse med begravelsen. Hustruens lig var indsyet i et hørgarns lagen og klædt i netteldugsmantel med hovedtøj og en klud
om halsen. Der var to kister inden i hinanden, yderkisten af egetræ, beslået
med blikzirater, kistepladen af tin med en blikkrans udenom (jfr. ndf.). Jacob
Gesius' †kiste har antagelig haft samme udstyr som hustruens 6 2 2 .
Begravelser: Thomas Friis † 14. nov. 1689 — Jacob Gesius' anden hustru,
R e i n m u t h Brasen, † 10. m a j 1706 (jfr. kisteplade) og fem børn — Jacob Gesius begr. 20. aug. 1711 — hans sønner: J o h a n Gotfred Gesius, 12. m a j 1726 —
underdegn til Frue kirke Thomas Gesius, 25. jan. 1741. (Jfr. gravfliser nr. 4, 5).
Kisteplade. 1706. Reinmot Brasen, f. i den kejserlige fristad Lübeck 23. febr.
1641 om morgenen kl. 3, datter af afdøde Johan Brase, borger og købmand i
Lübeck, og fru Margaretha Weltzin; 14. juni 1670 ægtede hun Jacob Gesius,
kgl. maj.s privilegerede apoteker i Aarhus, med hvem hun levede i ægteskab
i 35 år, 11 måneder, 3 uger og 4 dage, velsignet med en søn, der endnu lever.
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Fig. 593. F o t o m o n t a g e af j e r n d ø r , f r a 1694, til a p o t e k e r Gesius' b e g r a v e l s e i n o r d r e s i d e s k i b n r . 12
(p. 924). — Iron door, from 1694, to the tomb of the apothecary Gesius in the north aiste no. 12 (p. 924).

Død 10. m a j 1706 om morgenen kl. 9 i sin alders 65 år, 2 måneder, 2 uger og
3 dage. Fladoval kisteplade af tin med graveret kursivindskrift på tysk. På
nedre galleri i nordre korsarm.
Danmarks Kirker, Århus a m t
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13) Muret til to lig, med †fliser over Peder Lassen 1 0 9 . 1690 ejet af Peder
Lassen, der dog først 1696 betalte de 40 rdl. for lejerstedet. 1805 købt af biskop
Hector Friderich Jansons enke, Anna Maria Stendrup, der lod begravelsen (»Jansons kapel«) istandsætte og indhegne med et sort og hvidt †trægitter med lås
(jfr. epitaf nr. 43) 6 2 3 . O. 1850 omtalt som forfaldent og 1867—71 borttaget.
Begravelser: Jørgen Nielsen Triiges hustru 24. febr. 1703 — Peder Lassen 5.
dec. 1706 — hans svigerdatter, Las Pedersens hustru, Cathrine Pedersdatter,
29. m a r t s 1707 — t o l d e r Hans Sørensen 3. juni 1709 — Peder Lassens hustru,
Karen Lasdatter, 28. febr. 1711 — Hans Sørensens hustru, en datter af Peder
Lassen — Hector Friderich Janson, † 4. febr. 1805 (jfr. †kisteplade nr. 1) hans hustru, Anna Maria Stendrup, † 23. aug. 1806 (jfr. †kisteplade nr. 2).
†Kisteplader 6 2 4 . 1) 1805. Hector Friderich Janson, prokansler, doctor, professor theologiæ samt biskop over Aarhuus stift, f. 28.(!) okt. 1737 i Golzwarden i Oldenburg, blev slotspræst i Kiøbenhavn 1766, gift 23. jan. 1771 med
Anna Maria Stendrup, datter af etatsråd Stendrup i Kiøbenhavn. Blev tysk
hofpræst 1772, doctor, prof. theol. ved Universitet i Kiøbenhavn 1774, prokansler smst. 1786, biskop over Aarhuus stift 1789. Død 4. febr. 1805.
2) 1806. Anna Maria Stendrup, salig biskop Jansons efterladte enke, datter
af etatsråd Jacob Stendrup og fru Karen Maria Gude, f. i Kiøbenhavn 23. jan.
1751(!), gift 23. jan. 1769(!). Død 23. aug. 1806 i sin alders 55. år.

»TVÆRGANGEN

UNDER

ORGELVÆRKET«

(gangen vestligst i hoved- og sideskibe)
1) Muret til to lig, med gravsten (nr. 61). 1675(?) købt af handelsmand Mickel
Lassen (jfr. epitaf nr. 23). 1711 betalte borgmester Hans Jensen Winther 10
rdl. for et †lufthul. 1809 repareret. — Begravelser: Mickel Lassens hustru, Cidsel Jensdatter, 21. aug. 1704 — Mickel Lassen 18. dec. 1709.
2) Muret til to lig, med ulæselig †gravsten. 1712 ejet af Peter Clausen. Før
1745 repareret af hans »successor« Christopher Bolvig. 1839 fyldt. — Begravelser: Peter Clausens anden hustru 7. marts 1712 — Peter Clausen 31. dec. 1714.
3) Muret til tre lig, med †fliser og †træluge. 1682 købt for 258 dlr. af borgmester og købmand Mickel Mickeisen Malling (jfr. epitaf nr. 25—26 samt lysearm nr. 2, p. 609) og enken efter broderen, r å d m a n d Søren Mickeisen Malling,
Anna Seyersdatter. 1700 lagdes hertil den sydfor liggende, umurede begravelse,
hvorefter begge muredes (jfr. nr. 4 ndf.). 1731 og 1773 repareret. 1809 tilmuret med en hvælving og belagt med †fliser og mursten. — Begravelser: S. Mickeisen
Malling † 18. febr. 1682 — hans hustru, Anna Seyersdatter, † 13. dec. 1683
— Mickel Mickeisen Mallings hustru, Margrethe Christensdatter, † 24. april
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1689 — antagelig S.M.M.s søn, J o s t Sørensen Malling, begr. 23. juni 1696 625
— S.M.M.s søn, Mickel Sørensen Malling, 21. marts 1698 — Mickel Mickeisen
Malling † 16. okt. 1701 — s t i f t a m t m a n d Holcks fuldmægtig, Christian Voss,
† 3. marts 1737 (jfr. †kisteplade) — øverstekapellan ved domkirken J o h a n
Hansen Lønborgs anden hustru, Margrethe Mortensdatter Sommerfeld, † 17.
m a j 1752.
†Kisteplade. 1737. Christian Voss. »Mæt af Alder, Aar og Lyche,/ Træt der
hos af Werdens Tvang,/ Gich Jeg glad ved Herrens Tyche / Mine Fædres gamle
Gang, / I min Alders 72 Aar 8 te Maaneder, 3 Dage / Fød i Sønderborg d. 30 te
Junii Aar 1664. / Døde i Aarhuus d. 3 die Martii Aar 1737.« K o m efter god og grundig optugtelse hos mine kære forældre i mit 12. år ud at tjene og efter tjeneste
hos mange både højfornemme og højædle ønskede heller at tjene mig selv.
Fik Tulstrup i forpagtning og så med dyderige Anne Iensdatter Søeskou i
ægteskab, som varede i 40 år, velsignet med 10 børn, fire sønner og seks døtre,
af hvilke den ene søn tillige med moderen banede vejen for mig til det evige.
I min udlændigheds tid har jeg h a f t megen flytning og forandring og da nogle
år af og til været forpagter, her og der nu igen på samme måde forvalter, indtil jeg er kommet her til Aarhuus og blevet fuldmægtig hos to Deres Majestæts
stiftsbefalingsmænd, først hr. gehejmeråd Løvenørn og siden hr. baron Holch,
men aldrig flyttet nogensteds, at jo hvert et sted en af mine døtre efter Guds
særdeles forsyn blev indflyttet i eget hus og indkaldt i et ønskeligt ægteskab,
indtil jeg nu gjorde den sidste forflytning fluks og hastig, men sagte og salig
fra jorden og tiden til himmelen og evigheden. — Herefter gravvers om dem,
der »mættede af Aar . . . nyde Livsens Land«. — Schive III.
4) Muret til et lig, med fliser (nr. 17). 1700 købt som umuret af borgmester
og købmand Mickel Mickeisen Malling, der lod den mure og lægge til sin allerede købte begravelse (jfr. ovfr. nr. 3). 1759 repareret. — Begravelser: Se foregående.
5) Umuret, belagt med røde sten. 1722 ejet af oberstløjtnant J o h a n Georg
Sievers (jfr. †gravfaner, p. 936). — Begravelser: Johan Georg Sievers † 9. okt.
1722 — hans hustru begr. 23. juli 1748.
6) Muret til to lig, med fliser (nr. 16). 1690 ejet af handelsmand Peder Pedersen Mørch. — Begravelser: Peder Pedersen Mørch 27. okt. 1690 — hans svigersøn, Niels Mortensen, 8. april 1699 — P . P . M . s hustru, Maren Sørensdatter,
23. juni 1713 — P . P . M . s søn, Marchus Pedersen Mørch — P . P . M . s sønnesøn,
Marchus Marchussen Mørch, begr. 22. febr. 1776 — Marchus Galthen begr.
16. jan. 1778 — købmand, skipper og kirkeværge F r a n d s Henriksen Kruuse
† 26. juli 1779 — vinhandler og købmand Marchus Mørch Galthen begr. 25.
okt. 1802.
7) Muret til to Lig, beliggende lige for »kapitelsdøren«, med gravsten (nr. 28)
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og †fliser. 1631 ejet af bogfører Jacob Abels hustru (jfr. lysarm nr. 1, p. 608).
1699 k ø b t for 60 rdl. af handelsmand Jens Nielsen Søndergaard, der lod den
mure. 1754 solgt af arvingen Jens Andersen Tilst til kirken, der året efter
videresolgte den til viceborgmester Ulrik Christian Müller. 1777 repareret. 1812
fyldt. — Begravelser: Jacob Abel † 1610 — hans hustru † 1631 — hans søn,
J a c o b Abel, † 1640 (el. 41) — Jens Nielsen Søndergaard † 1699 — hans hustru,
Maren Andersdatter Søndergaard, 14. m a r t s 1721 — Ulrik Christian Müllers
første hustru, Dorothea Kirstine Kjersgaard, † 25. april 1754 — Ulrik Christian Müller † 3. aug. 1756.
8) Muret til to lig, beliggende lige ved »daaben«, med †træluger og fliser (nr.
14). En oval sandsteristavle i sideskibsmuren udvendig under det vestligste vindue hører antagelig til begravelsen. Den ca. 2 5 x 4 3 cm store tavle har over
korslagte palmegrene indridset årstallet 1702 og herover et ret forvitret monogram, hvori bl.a. synes at indgå bogstaverne LP, ejerens initialer. 1699 købt
for 54 rdl. af sognepræst ved domkirken, Ludvig Henriksen Pontoppidan. 1840
fyldt. — Begravelser: Ludvig Henriksen Pontoppidan † 27. sept. 1706 (jfr.
†kisteplade nr. 1) — hans hustru, Else Sophie Christensdatter Spend, † 14.
april 1707 (jfr. †kisteplade nr. 2) — sognepræst i Besser og Onsbjerg og tillige
provst over Samsø, Frederik Henriksen Schumann, 13. m a j 1741, 1752 flyttet
til nordre korgang nr. 8 — L . H . P . s svigerdatter, Anna H a n s d a t t e r Flindt,
g.m. sognepræst ved domkirken, Christian Ludvigsen Pontoppidan, begr. 27.
jan. 1763 — Christian Ludvigsen Pontoppidan † 16. aug. 1765.
†Kisteplader. 1) 1706. Mag. Ludwig Pontoppidan, søn af mag. Hendrich
Erichsøn Pontoppidan, fordum sognepræst til Veile menighed og provst over
Norvangs herred, og Anne Lauridsdatter Krabbe, f. i Weile 7. m a j 1648, var
rektor på skolen i Callundborg i 4 år, sognepræst til Herlof Magle menighed i
næsten 20 år og i 16 år til det dertil annekterede Tybjerg sogn samt provst
over Tybjerg herred et år. Omsider sognepræst til domkirken i Aarhuus, provst
over Aslef herred og assessor i consistorieretten i 15 år og 5 måneder, blev
fader ved sin første hustru, Barbara Baker, til to sønner og fem døtre, »af
hvilke den ene søn og den ene datter bærer allerede livsens krone i himlen«,
og ved hans sidste hustru, Else Sophie Spend, tre sønner og en datter, hvoraf
den ene søn døde før faderen. Død efter nogle få måneders svaghed 27. sept.
1706, 59 år gl. Herefter gravvers af mag. L. Thura. — Schive II.
2) 1707. Else Sophie Spend, »den ædle og meget priselige matrone«, mag.
Christian Spends og Margrete Elisabet Mesens datter, f. i Werdingborg(!) 6. okt.
1672, havde levet på 15. år i ægteskab med mag. Ludvig Pontoppidan, fordum sognepræst i Aaslef herred, mor til fire »ønskelige« børn, Margrete Lisbeth, Christian Ludvig, Christian og Erich Pontoppidan, død et halvt år efter
sin husbond 14. april 1707, 35 år gl. Gravvers af mag. L. Thura. — Schive II.
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(tårnrummet)
1) Muret(?), med gravsten (nr. 68). 1660 ejet af r å d m a n d og købmand Peder
Sørensen. — Begravelser: Peder Sørensens første hustru, Else Friderichsdatter,
† 3. aug. 1660 — Peder Sørensen † 7. nov. 1665 — måske hans anden hustru,
Sidsel Nielsdatter.
2) Muret til to lig, med fliser (nr. 34). 1685 ejet af skipper Peder Rasmussen
Gylling. 1714 købt af købmand Søren Rasmussen Bagge. — Begravelser: Peder
Rasmussen Gylling † før 12. juni 1685 — hans hustru, Silche Christensdatter
Basballe, † 16. m a j 1694 — Søren Rasmussen Bagges moder 15. jan. 1717 —
hans første hustru, Karen Jensdatter, 11. m a j 1720 — Søren Rasmussen Bagge
† 27. april 1723 626 — hans anden hustru, Anne Maria Nielsdatter Secher, 13.
jan. 1738.
3) Muret til to lig, med †fliser hvorpå initialerne H O S H K K C D T L
1 7 1 3 for H a n s Ovesen Halkier og hustru, Kirsten Christensdatter Torslev.
1713 købt af H a n s Ovesen Halkier for 40 rdl. 1809 fyldt. — Begravelser: Kirsten Christensdatter Torslev 18. juni 1713 — formentlig Hans Olufsen 13.
febr. 1725 — H. O. Halkiers datter, Edele H a n s d a t t e r Halkier, † 17. marts
1737 — hendes mand, købmand Hans Clemensen Kryssing, † 27. april 1749.
4) Muret til to lig, med †fliser hvorpå indskrift over Peder Rasmussen Hasle,
som døde 1713. 1712 købt af P. R. Hasle for 40 rdl. 1777 repareret og hjemfaldet
til kirken. 1785 og 1846 påny repareret. — Begravelser: Peder Rasmussen
Hasles hustru 28. nov. 1712 — Peder Rasmussen Hasle begr. 28. april 1713 —
Jens Ovesens hustru 29. april 1713 — købmand Jacob Kjellerup † 1804 —
hans hustru begr. 17. juni 1817.

NEDLAGTE »KAPELLER«

eller B E G R A V E L S E R

(jfr. Gesius' †kapel p. 923 og Jansons †kapel p. 926)
Biskop Bräems begravelse (jfr. fig. 572), indrettet i søndre vestkapel, hvor
domkirken 1696 fik tilladelse til at afhænde begravelsessteder 6 2 7 , og som biskoppen 1698 gav 80 rdl. for at m å t t e opmure til to lig 109 . Selve kapellet havde
Bräem nogle år før omdannet til »konventhus« (jfr. p. 575), og her blev 1702
hans epitaf (nr. 32) ophængt ligesom senere hans portrætmaleri (nr. 4, p. 598).
1702 betaltes 2 rdl. for anbringelse af †fliser på graven 1 0 9 .
K r y p t e n , der ligger under bygningens vestre del, havde adgang fra tårnr u m m e t under søndre arkade. Et sortmalet †trægitter 628 lukkede mod tårnrummet, og her indenfor fandtes endnu 1846 en lille udbygning over den mu-
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F i g . 594. B i s k o p O c k s e n s g r a v k r y p t m e d g i t t e r f r a 1735. F r a M . R ø r b y e s s k i t s e b o g 1830, i D e n kgl.
K o b b e r s t i k s a m l i n g (p. 932). — Bishop Ocksen's crypt with grille from 1735. From M. Rørbye's sketchbook 1S30, in the Royal Collection of Etchings.

rede nedgang (jfr. planche 4). En trækkanal i syd var på murens underside
i n d f a t t e t af en »sandstenscarnis« 191 . O. 1850 krævede både åbningens jerngitter
og sandstensrammen reparation, der imidlertid ikke synes iværksat 2 8 9 ; i stedet fjernedes alt under restaureringen o. 1870. På ovre galleri i nordre korsarm opbevares en sandstensdekoration (fig. 595), der rimeligvis har været anbragt over g r a v r u m m e t s ventilationsåbning (jfr. biskop Ocksens kryptvindue,
fig. 594). B r u d s t y k k e t indeholder to hjelmede våbenskjolde for Bräem og hans
hustru, Medea Harboe (jfr. p. 732), og er muligvis, ligesom deres epitaf, udført
i Th. Quellinus' værksted.
Til begravelsen har måske også hørt den jerngitterlåge (fig. 596), fra o. 1700,
der nu står på øvre galleri i nordre korsarm. Den er 122 cm høj og 131 cm
bred, med buet overside, hængslet i den ene side. Al ornamentik er presset og
gennembrudt. Lågen er ved lister prydet med naglehoveder delt i lire felter,
u d f y l d t af symmetrisk rankeværk med blomster og vindrueklaser; foroven
omgivende et bladkranset ovalfelt, hvis navnetræk eller årstal nu er forsvundet, forneden en lille vase med hvirvelrosetblomst. Låseblikket er ligeledes prydet med rankeslyng, den smalle, rektangulære låsekasse på bagsiden glat. Sortmalet. Lågen kan måske have lukket for den ovenfor omtalte lille udbygning
over nedgangen 6 2 9 .
Begravelser: Biskop Johannes Bräems hustru Medea (Mette) Harboe † 18.
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Fig. 595. Brudstykke fra sandstensramme omkring åbning til biskop Bräems gravkrypt (p. 930),
jfr.

fig. 594.

—

Fragment

of

sandstone

architrave
cf.

fig.

surrounding

the

opening to

Bishop

Braem's

crypt,

594.

jan. 1709 (jfr. †kisteplade nr. 1) — J o h a n n e s Braem † 21. m a j 1713 (jfr. †kisteplade nr. 2) — deres son, kammerråd Gothard Braem til Giessinggård begr.
13. nov. 1733.
†Kisteplader. 1) 1709. Medea Harboe, hustru til doct. Johannes Bräem, biskop af Århus, f. i Friderichshald 19. febr. f652, d. i Århus 18. jan. 1709 630 .
(Jfr. †pengetavle 3, p. 572). Indskriftens personalia på latin, herefter gravvers
på dansk, af mag. L. Thura (Schive II):
»Saa hvil dit legem h e r d u q v i n d e K i ø n n e t s K r o n e ,
Mens Siælen P r i s e r G u d m e d E n g l e M u n d o g T o n e ,
D e n t i m e k o m m e vil, n a a r o g din a s k e skal
S o m Solen s k i n n e K l a r i H i m l e n s ære sal.
Dit n a u n skal s t a a i m e n s hos os i evig m i n d e ,
O g A a r h u u s S t a d o g s t i f t skal sige E n B i s p i n d e
Meer D y d e f u l d o g f r o m , livsalig, e y e g o d ,
Og elsket af e n h v e r , p a a i o r d e n aldrig stod.«

2) 1713. Doet. Johannes Braem, biskop i Århus, f. i K b h . 12. apr. 1648, d. i
Århus 21. m a j 1713 631 . Latinsk indskrift (jfr. epitaf nr. 32). — Schive II.
Biskop Ocksens begravelse (jfr. fig. 572) i søndre tårnkapels sydvesthjørne,
blev 1735 erhvervet for 99 rdl. 3 mrk., for at biskoppen her kunne nedsætte
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sin nylig døde søn, Thomas 1 0 9 (jfr. ndf.). Til begravelsen, med †træluger og
r u m til to kister, var der adgang fra t å r n r u m m e t ad en trappe til biskop Bräems
begravelse (p. 929). Ligesom denne havde Ocksens begravelse en trækkanal
med åbning i kapellets sydmur, lukket af et †jerngitter og i n d r a m m e t af en
†sandstensdekoration (fig. 594). I gitterets cirkulære midtfelt var indfældet
»Anno 1735«, årstallet for erhvervelsen af begravelsen. Åbningens flankerende
pilastre var smykket med klokkeblomster samt muslingeskal over en kraftig
gesims. Over åbningen var indsat to sandstensplader, øverst en rektangulær
med ovale, akantusbladsmykkede våbner for biskoppen og hans hustru (jfr.
epitaf nr. 39, p. 746), herunder en smallere med englehoved og akantusbladvinger.
1766 skødedes begravelsen for 190 rdl. til generalmajorinde Lüttichau til
Lerchenfeld, der skulle sætte den i fuldkommen stand, hvorefter kirken overtog vedligeholdelsen 2 5 8 . Åbningens tilmuring synes forst foretaget under restaureringen i 1860'erne.
Begravelser: Biskop Johannes Ocksens ovennævnte son, Thomas Ocksen, 8.
sept. 1735 — Johannes Ocksen † 13. jan. 1738 632 (jfr. †kisteplade nr. 1)
hans datter, sognepræst i K a t t r u p Soren Gluds hustru, Elisabeth Ocksen 23.
juni 1745 — hans dattersøn, premierløjtnant Wulff Caspar von Lüttichau †
14. apr. 1766 (jfr. †kisteplade nr. 2) — dennes søster, justitsråd Jens Thagaards
hustru, Anna Elisabeth von Lüttichau, † 31. m a j 1796.
†Kisteplader. 1) 1738. Johannes Ocksen, doktor i teologi og biskop over Århus stift, f. i K b h v n . 5. dec. 1667. Studerede forst hjemme teologi og medicin,
dernæst udenlands; i tre år drog han gennem Tyskland, Belgien, England,
Frankrig, Schweiz, Østrig og Bøhmen. H j e m v e n d t til fædrelandet blev han
præst ved to kirker, først ved Flensborg Marie kirke i 13 år, dernæst ved slotskirken i K b h v n . i 5 år. Biskop for to stifter, Ribes i 20 måneder, dernæst
Århus' i 24 år. Æ g t e d e 1696 Anna Petersen, med hvem han fik ni børn, fire
sønner og fem døtre, af hvilke blot de tre yngste døtre er tilbage. Død i Århus
13. jan. 1738 efter at have været præst og biskop i 43 år og 2 mdr., ægtemand
og fader i 41 år og 7 mdr., i en alder af 70 år. Den lange, latinske indskrift
afsluttes med berømmende ord over biskoppen. — Marmora Danica II, 1741,
p. 91f.
2) 1766. Wulff Caspar von Lüttichau, premierløjtnant ved det »Schleswigske
Curassier Regimente«, f. 27. sept. 1738, søn af Wulff Caspar von Lüttichau,
herre til Lerchenfeldt, generalmajor af kavalleriet, og fru Lucilia Lüttichau f.
Ocksen, d. 14. apr. 1766. Gravvers (jfr. Hertel II, 321). Kisten indsat i begravelsen 22. apr. 1766. — Cramer I.
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Fig. 596. J e r n l å g e , f r a o. 1700, til g r a v k a m m e r , m u l i g v i s b i s k o p B r å e m s (p. 930).
c. 1700, to sepulchral chamber.

IKKE

STEDFÆSTEDE

Iron gate, from

KISTEPLADER

1) O. 1666. Maria Hofman, gift med lægen Jens (Janus) Foss, død af »onda r t e t feber« 1666 633 . Lang, latinsk indskrift, der priser afdøde. Oval kisteplade
af kobber med fordybet versalindskrift; pladens bladværksramme kun delvis
bevaret. Anbragt på nedre galleri i nordre korsarm.
*2) 1768. Maren Lotterup, »justies raad Mules frue«, f. i nov. 1693, d. 28.
nov. 1768, 75 år, 2 uger og 4 dage gammel. Versificeret indskrift med religiøst
indhold. Kisteplade af messing, oval og hvælvet, med skriveskrift. I Den
gamle By 6 3 4 .
*3) 1780. »Sigr.« H a n s Jacobsøn Dallerup, »christelig fød« i Gram by 16. juli
1718, »kiærlig gift« i Aarhuus 9. marts 1774 med Anna Trüst, nu »dybsørgende
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enke«. E f t e r en lang tjeneste, forst i nogen tid på Rosenvold og Brahesborg,
sidst som k a m m e r t j e n e r hos geheimeråd og statholder Bentzon i 31 år, »salig
død« i Aarhuus 23. apr. 1780 i sin alders 62. år. Oval kisteplade af kobber,
hvælvet og med tunget k a n t ; indprikket kursivskrift. I Den gamle By 6 3 5 .

GRAVUDSTYR
†Gravskjold. Ifølge R h u m a n n I og II hang der endnu 1666 på væggen bag
koret et våben 6 3 6 , hvorpå var afmalet en løve »liggendis paa to Strømme«,
dvs. et Løvenbalk-våben, hvorunder stod: »Jørgen Lauritzøn all Thælle« (o:
Tjele), der levede endnu 1531 637 .
Kårde (fig. 597), tilhørende Jørgen Skeel, d. 1631 (jfr. epitaf nr. 9, p. 682 og
k o r k r y p t nr. 1, p. 878). Våbenet er en r y t t e r k å r d e af samme type som den
på Christian IV.s kiste i Roskilde domkirke 6 3 8 . Den tveæggede klinge bærer
foroven på begge sider et stempel: skorpion i skjold, for Solingen-mesteren
Clemens Meigenn, virksom omkring 1590 639 . Mesterbestemmelsen er yderligere
tydeliggjort ved to indskrifter med fordybede versaler: 1) »Clemen Meigen« og
2) »me fecit soligen« (»C. M. gjorde mig i Soligen«). Fæstet er af træ (tidligere
med bevikling) 6 4 0 , med vaseformet, ottesidet knap kronet af d i a m a n t b å n d og
nitteknop. Håndbøjlen og den S-formede parérstang er forsølvet og har ornamentled svarende til knappen. Parérpladen har lirpasformede gennembrydninger. Knap, bøjle og plade er smykket med ciselerede ornamenter. Ialt 116
cm lang 6 4 1 .
Kården lå oprindelig 6 4 2 på Jørgen Skeels kiste i hans gravkrypt under koret (p. 886); o. 1860 var den en tid anbragt i Århus historiske Museum 6 4 3 ,
men blev efter en reparation ved kobbersmed A. Wilson 1888 137 ophængt på
nuværende plads på næstøstligste korpille i nord, lige vest for Skeels portalepitaf. Genrestaureret 1943 af Tøjhusmuseet 6 4 4 .
†Fane, ophængt 1659 sammen med et †epitaf (nr. †3—4, p. 753) over en
polsk rytterofficer af ukendt navn, men med Szalawa-våbenet 6 4 5 . R h u m a n n I
beskrev den 1666 som en »standard med en lang fane på, som de husarer bruger«. Mens det tilhørende epitaf blev nedtaget 1699, berettes det endnu o.
1730 156 , at der på nordvestre korsskæringspille (på gravkortet 1745, fig. 150,
pille f) var ophængt en fane af silketøj, »hvor udi står en kryds lige som een
af dem udi dette våben [det ovennævnte epitaf], men er nu fast forrådnet og
fordærvet«. Ifølge Hertel 6 4 6 blev fanen nedtaget 1748, men mærker på muren
sås endnu på hans tid.
Tre † f a n e r og en kårde opsat 1704 på pillen over oberst Christian Bartholins
murede, flisebelagte begravelse (nr. 13) i korets sydvestre hjørne straks inden
for kordøren (jfr. p. 897). Alt bekostet af m a j o r Jørgen Wind 6 4 7 ved Århus
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Fig. 597. F æ s t e t p å r i g s r å d J ø r g e n Skeels k å r d e , f r a 1 6 0 0 ' r n e s b e g y n d e l s e , u d f o r t a f C l e m e n s Meig e n n , Solingen (p. 934). — Sword hilt belonging to Jørgen Skeel, member of the Royal Council, from
the beginning of the 17th century. Made by Clemens Meigenn, Solingen.

national-regiment 1 0 9 . Fanerne havde forskellige farver, en var sort, en hvid
og en rød; på den hvide var malet en forgyldt indskrift på tysk over kgl. maj.s
oberst til fods Christian Bartholin, f. i Kiøbenhaun 11. juli 1654, d. i Aarhuus
1. m a j 1704. Herunder var hans våben 1 5 6 . Ved kirkens hovedrestaurering
1775—78 blev fanerne nedtaget, hvorimod jernstængerne, som ikke kunne
fjernes fra pillen, blev siddende 6 4 8 .
Bartholins kårde synes derimod bevaret. Af type er det en rytterkårde (fig.
598), 116 cm lang med kugleformet, facetteret knap, trådbeviklet fæste og
parérbøjle med s-formet parérstang og muslingeskalformet stikplade 6 4 1 . Klin-
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Fig. 598—599. Gravudstyr. 598. Fæste på rytterkårde, muligvis tilhorende oberst Chr. Bartholin,
† 1704 (p. 935). 599. Brystplade, anvendt af kyrassérofficer, muligvis oberstløjtnant Godske Linden o v , † 1738 (p. 937). — 'Tomb furnishings. 598. Cavalry sword hilt, probably belonging to Colonel Chr.
Bartholin, d. 1704. 599. Breastplate used by cuirassier officer, probably Lieut. Colonel Godske Lindenov, d. 1738.

gen, blot en fladhamret jernstang uden æg og od afslører, at kården blot er
fremstillet til gravceremonielt brug. Nu ophængt på nedre galleri i nordre
korsarm.
En del af en (grav)kårde, fra 16—1700'rne, lindes ligeledes på galleriet. Bevaret er fæstet, med tunget parérplade, og lidt af klingen, ialt 53 cm lang.
To † f a n e r , en hvid og en sort 8 1 , opsat 1722 over J o h a n Georg Sievers, kgl.
maj.s oberstløjtnant ved det Lüttichau'ske kyrassérregiment, f. i Scheenfeld i
Holsten 22. dec. 1678, d. 9. okt. 1722, 43 år, 9 mdr. og 9 dage gl. Begge faner
havde guldbroderi, den hvide bar indskriften, på tysk 1 5 6 . Fanerne var ophængt under hvælvingen over Sievers' jordbegravelse i tværgangen, nr. 5,
under orglet (p. 927), hvor de hang endnu på Herteis tid 6 4 9 . 1840 opregnes
to gamle faner blandt de ubrugelige inventargenstande 4 5 , sikkert Sievers'.
† F a n e , †hjelm og »panser«, opsat 1738 over oberstløjtnant ved kavalleriet
Godske Lindenov, d. 1738 (jfr. †kisteplade nr. 4, p. 842) i Lindenovs kapel.
Ved dettes omdannelse 1809 til bisættelseskapel flyttedes alle herstående kister ned i kælderen, og »den Hielm-Kyrads, Pantser og Fane«, som indtil da
havde været anbragt i kapellet, blev nedlagt oven på kisten 6 5 0 .
På nedre galleri i nordre korsarm opbevares nu to brystplader af jern, a n v e n d t af kyrassérofficerer; antagelig stammende fra Lindenovs kapel og den
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ene (fig. 599) muligvis Godske Lindenovs ovennævnte »panser«. Skulderrembeslag og Christian VI.s kronede spejlmonogram er udført i messing; højde til
skulder 40 cm. Den anden, mere medtagne brystplade, der måler 45 cm i højden, afviger fra den ovenfor omtalte bl.a. ved en højere halslinning 6 4 1 .
†»Panser«. 1698 modtog kirken 1 mrk. af Michel Due for »et gammelt stk.
Pautzer« 1 0 9 .
Nogle fragmenter af *gravfliser eller *graurammer, der har k a n t e t (†)gravsten, er f u n d e t dels i domkirken, dels på kirkegården eller i dens nærmeste
omgivelser. Alle er fremstillet af rødbrændt ler med grøn blyglasur og har rester af reliefbogstaver, minuskier eller versaler, mellem rammelinier og må
stamme fra 1500'rnes slutning eller begyndelsen af 1600'rne 6 5 1 .
1) (Fig. 601). »Anno 1583«. Flisen 6,6 cm høj, 17,8 cm lang og 2,5 cm tyk,
med slidspor. Minuskier. F u n d e t 1867—70. I Den gamle By, nr. 186:31.
2) »an. .«. Flisen 9 cm høj, 17 cm lang, med minuskier, der er a f b r u d t foroven; forneden en profileret k a n t . På nedre galleri i nordre korsarm.
3) Flise, 12,6 cm høj, med to rækker bogstaver over hinanden adskilt af
rammelinier, øverst (afbrudte) minuskier »vn . . ?«, nederst versaler »Anno«.
F u n d e t 1953 i Skolegade 21, m a t r . nr. 844 (jfr. fig. 21), nu i Den gamle By,
nr. 345:54.
4—6) (Fig. 600). Tre næsten kvadratiske fliser, 1 6 x 1 6 , 5 cm, med minuskier
inden for en glat ramme. I Den gamle By, nr. 380 Æ-CC: 4) »eu«, 5) »ri«, 6)
»n«; den sidstes r a m m e bredere end de øvriges.
7—8) (Fig. 600). To næsten kvadratiske fliser, 1 6 x 1 6 , 5 cm, der inden for
en glat ramme har versalerne: 7) »S«, 8) »M«. I Den gamle By, nr. 380 Æ-CC.
*Fund fra uidentificerede †kister i højkorets g r a v r u m 6 5 2 (jfr. p. 877):
Kistebeslag, antagelig fra 1600'rne: To våbner for Ulfstand og Thott, et fleft e t Jesumonogram indskrevet i cirkulær krans smykket med pærer og rosetter
samt et timeglas og et kranium over korslagte knogler, alt udført i kobberblik,
drevet og ciseleret, stammer antagelig fra samme kiste. Fra to andre kister
hidrører et Rosenkrantz-våben, måske Birgitte Rosenkrantz' (jfr. kisteplade
nr. 10, p. 886), hvortil muligvis hører en skjoldholdende, stående løve, samt
et Roed-våben, alt i messingblik, drevet og ciseleret.
Desuden lindes beslag af forskellig t y p e til fæstnelse af bærehanke: Ni sæt
firpas-kløverbladformede, hvis enkle jernhanke har midtknop med spidsovalt
tværsnit. Otte sæt, af messing, rosetter med mellemfaldende spidsblade; hankene med dobbeltbalustre midtdelt af knop. Syv sæt, af messing, ovale, med
drevne barokblomster; jernhanke med balustre med knopper på liver side af
midtskive. Nogle defekte regencebeslag med gennembrudt fladjernsbåndslyng,
der til hver side ender i hjerteformet plade med øsken; jernhanke midtdelt
af ring.
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Fragmenter af kistebeklædning, antagelig fra 1500'rnes slutning og 1600'rne:
O r n a m e n t b å n d med frynse, ca. 28 cm højt og ca. 50 cm langt; foroven et smalt
bånd med zigzagmønster dannet af påsatte kvaster, herunder et bredere bånd,
hvor kvasterne danner versaler: ». . L. SFIL. . .«, nederst frynser. — Læderbetræk, endestykket til en kiste, sort, med blindtryk: diagonalborter indrammende cirkelfelt med indskrevet Jesumonogram; borter langs alle kanter. —
Læderbetræk, ca. 6 7 x c a . 68 cm, med stemplede dekorationer: øverst og nederst en smalfrise med bølgeranke, herimellem tre hver ca. 15 cm høje friser
med et stemplet motiv, gentaget i alle tre friser, en liggende kvinde med timeglas og kranium, flankeret, til den ene side af stående engel med udbredte
vinger, til den anden side af draperi og engel mellem rosetter; meget defekt.
*Nathue til mand, kilesyet, såkaldt ottestyks silkehue (defekt) med metalknipling af 1600-talstype 6 5 3 (jfr. p. 851). Nu i NM.

Den gl. By fot.

Fig. 600. G l a s e r e d e g r a v f l i s e r (p. 937). — Glazed memorial tiles.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
På domkirkegården f a n d t begravelser sted indtil 1813, da kirkegården nedlagdes (jfr. p. 119f. og fig. 26); dens funktion overtoges herefter af den ny
kirkegård uden for Broberg port. På kirkeinspektionens forespørgsel 1815 om
forholdsregler vedrørende de derværende gravminder svarede kancelliet 6 5 4 , at
hvert gravsted kunne sløjfes efter 20 år, og gravminder fjernes herfra, men at
man ved ejendomsbegravelse først m å t t e indhente ejerens samtykke. Gravhøje, der var ældre end 10 år, m å t t e om fornødent planeres.
1817 udfærdigede domkirkens værge, gæstgiver Fulling, en fortegnelse 6 5 5
over de gravminder, der på det tidspunkt fandtes på kirkegården. Han talte
74 gravsteder, hvoraf liere rummede to eller tre gravminder. Hovedparten var
sten og fliser, ofte »klinkede«, dog nævnes 18 gravtræer (tre gravsteder havde
hver to, to ialt tre gravtræer) samt to »sten i ramme«. Desuden omtales tre
»jernplader«, dvs. gravplader af støbejern som den nedenfor beskrevne fra
1787. De to andre, nu forsvundne, v a r : 1) 1798, over fru regiments kvartermester Fischer 1 0 9 ; pladen f j e r n e t for 1817 af Fabeck Fisker i Randers. 2)
1803, over told- og konsumtionsinspektør, kammerråd Hans Andr. Stockmanns
hustru, Inger Møller, død 2. m a j 1803 656 .
Flere af de tiloversblevne gravsten blev solgt på auktion, enkelte af de resterende f a n d t plads inde i domkirken eller i det brolagte fortov omkring bygningen, anlagt 1830—40 10 , efter at kirkegården (1823) var blevet »en åben og
offentlig plads« 45 .
*Grauplade af støbejern, 1787, over »høyfornemme negotiant« Jacob Lavrsen Gieding, f. i Aarhvvs 17. m a j 1711, d. smst. 22. sept. 174? i sit alders 31
år, 4 måneder og 21 dage(!). Desuden Peter Andreas Kaarsberg, fordum borger og købmand i Aarhvvs, f. i Kiøbenhavn 14. juli 1718, d. 26. juli 1774, 56
år gl., samt deres hustru, Maren J e n s d a t t e r Wissing, f. i Callvndborg 8. nov.
1718, der levede et kærligt og gudbehageligt ægteskab, i det første i lire år,
moder til tre børn, i det sidste ægteskab moder til to børn. Døde 28. juli 1760,
41 år, 7 måneder og 10 dage gl. 657 . Indskriften afsluttes af gravvers og herefter: »Denne bevaring bekostede af(!) arvingerne i steden for den forældede
a(nn)o 1787«.
Pladen, der er ca. 187cm høj og ca. 125 cm bred, har en indskrift med reliefversaler i pladens fulde bredde. Den er rimeligvis fremstillet i et norsk jernværk på bestilling af handelsmand Anders (Andreas) Kaarsberg 6 5 8 , der lod
pladen fjerne fra domkirkegården ved dennes nedlæggelse 659 . Nu i Den gamle
By 6 6 0 .
På kirkegården er gjort enkelte fund af blystøbte *beslag til †kister: fra 16—
1700-årene et krucifiks, 9,5 cm højt, med smalt, flagrende lændeklæde, og nogle
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småstykker, såsom en svævende engel, en vase med frugter, bladornamenter
o.l., alle nu i Den gamle By 6 6 1 .
En †muret begravelse til tre personer, på »skolejorden« 258 (fig. 26), »ved det
nordøstre hjørne næst neden for Sehestedernes kapel«, var 1778 bevilget biskop
P. M. Bildsøes enke, S. E. Nørkenkrone 6 6 2 . E f t e r biskoppens ønske skulle graven til ham selv og hans to hustruer kastes 5 1 / 8 alen dyb, opmures, hvælves
og dækkes af jord til kirkegårdens overflade; siden skulle den forsynes med
stakitværk eller gravsten. — E f t e r gravstedets sløjfning ved kirkegårdens nedlæggelse opsattes 1833 en tavle på korets nordmur (jfr. nr. 44, p. 751).
Før de to kister nedsattes i begravelsen, afskrev Cramer I de to †kisteplader:
1) 1773. Elisabeth Sophia Hagerup, f. 16. febr. 1729, d. 24. nov. 1773, datter af doet. Eiler Hagerup, fordum biskop i Trundhiem, ægtefælle for doet.
Poul Matthias Bildsøe, nuværende biskop i Aarhuus, en omhyggelig moder
såvel for seks stedbørn som for sin egen efterladte datter. — Kisten midlertidigt indsat 16. dee. 1773 i borgmester Anders Lydichsens begravelse.
2) 1777. Doctor theologiæ Povel Matthias Bildsöe, f. i Kiettinge i Lolland
15. febr. 1710, d. i Aarhuus 27. juli 1777. Tjente fædrelandet henved 47 år, som
rektor for Svendborg latinske skole i 6 år, sognepræst til Torskildstrup på Falster i 2 år, Garnisons kirken i K j ø b e n h a v n i 16 år, Helliggiestes kirke i 3 år,
S. Nicolai kirke i 2 år, provst og præst til Holmens kirke i 5 år, biskop over
Aarhuus stift i 12½ år. I det huslige liv den kærligste ægtefælle for Marie
Christiana Ernst, datter af r å d m a n d Ernst i Svendborg i 3 år, Anne Maria
Fielsted, datter af justitsråd og s t a d s h a u p t m a n d Fielsted i 17 år, Elisabeth
Sophie Hagerup, d a t t e r af biskop Hagerup i Tronhiem i 16 år og Sophie Elisabeth Nørkenkrone, d a t t e r af generalmajor Nørkenkrone i 2½ år. Den frommeste fader for 16 børn, hvoraf de 7 efterlevende begræde dette ubodelige tab.
— Kisten blev 14. aug. 1777 midlertidigt indsat i Anders Lydichsens begravelse.

F i g . 601.

G l a s e r e t * g r a v f l i s e 1583. 1 : 2 . T e g n e t af K d e F L 1976 (p. 937). — Glazed *memorial lile
1583. Drawing by KdeFL 1976.

NOTER
Der henvises til fortegnelserne over arkivalier v e d r ø r e n d e Å r h u s d o m k i r k e p. 39—41
og kirkerne i Å r h u s a m t i almindelighed p. 37

39 s a m t forkortelseslisten p. 42—44.

1
M I D D E L A L D E R L I G E G R A V E (p. 655—656).
I n d b e r e t n . sept. 1918 ved P o u l N o r l u n d ,
jfr. b r e v af 29. aug. 1918 f r a Peter H o l m , Å r h u s (j. nr. 267/18, i NM). — Skeletdelene
2
u n d e r s ø g t af p r o s e k t o r Gregersen, A n a t o m i s k I n s t i t u t .
70 cm f r a f o d e n d e n m å l t e s
3
u d v e n d i g 87 cm.
J f r . undersøgelsesfotos 1947 (NM).

5
(p. 657—665). 4 H e r t e l II, 1, p. 38.
J f r . skrivelse
af 23. nov. 1830 f r a D a K a n c . til Den kgl. Kommission for Oldsagers O p b e v a r i n g (NM).
6
No. 150, jfr. Nordisk Tidsskrift for O l d k y n d i g h e d I, 1832, p. 207 ff. og S c h y t t e p. 87 ff.
7
Obersten fik 8 rbdl. »for at afcopiere og tegne det f u n d n e m o n u m e n t m e d i n d s k r i f t
og blykasse« (LA Vib. Å r h u s bispearkiv. Kirkergsk. f. d o m k . 1821—59 (C 3.2299—2307)).
8
LA Vib. kirkeinsp. ark. Å r h u s d o m k . Dok. vedr. g r a v s t e d e r 1702—1894 (C 617. 25).
9
10
LA Vib. Å r h u s bispearkiv. Kirkergsk. f. d o m k . 1821—59 (C 3.2299—2307).
LA
Vib. Å r h u s bispearkiv. Stiftsøvrighedens journal 1821—99 (C 3. 728—38). — J. J. A.
W o r s a a e ønskede den f r e m t a g e t til b r u g for sine studier f r e m l a g t i Oversigt over det
11
Kongelige d a n s k e Videnskabernes Selskabs forhandlinger, 1855.
LA Vib. Kirke12
insp.ark. Å r h u s d o m k . F o r h a n d l . p r o t . 1834—1916 (C 617.1—2).
I n d b e r e t n . sept.
1918 og b e m æ r k n i n g e r hertil j u n i 1920 ved P o u l N ø r l u n d s a m t n o t e r m a j 1920 ved Chr.
13
14
Axel J e n s e n (NM).
I n d v . m å l : 1 8 8 x 5 7 — 3 7 cm.
Ifølge Chr. Axel J e n s e n s noter forekom m u n k e s t e n e n e s m å l snarest at svare til de y n g s t e og største sten i kirkebygn i n g e n ; f u g e k a l k e n lidt federe og m i n d r e grusholdig end sengotisk kalk i almindelighed. F u g e b e h a n d l i n g e n s riller af u d p r æ g e t senmiddelalderlig k a r a k t e r , u d f ø r t m e d k a n 15
t e n af m u r s k e e n .
Ifølge afdelingsleder, dr. phil. P o u l Graff-Petersen, Mineralogisk
Museum, der 27. nov. 1973 venligst h a r afgivet r e s p o n s u m (i NM) vedr. d æ k p l a d e n og
16
enkelte gravsten.
De eksempler, m a n k e n d e r på m o n o l i t t e d æ k s t e n , er n æ s t e n altid
b r u d t i s t y k k e r på g r u n d af j o r d t r y k k e t o v e n f r a , j f r . b l . a . Absalons d æ k p l a d e i Sorø
17
J f r . Chr. H a r klosterkirke og g r a v s t e n i Roskilde S. Olai ( D K . K b h . A m t I, 136).
18
lung, i Berlingske T i d e n d e 28. dec. 1964.
At g r a n i t t e n imidlertid ikke v a r enerådende som g r a v s t e n s m a t e r i a l e i r o m a n s k tid, h a r m a n et m a r k a n t eksempel på i den
oprindelige d æ k s t e n over biskop Absalons g r a v f r a 1201 i Sorø klosterkirke ( D K . Soro
I, 79f., j f r . N y e D a n s k e Magazin V I , 1836, p. 84 og fotos f r a undersøgelsen 1947, i NM).
D e n n e plade, af lys k a l k s t e n , er trapezoid m e d en svagt hulet, øvre s k r å k a n t ; overfla19
den er blot »nogenlunde j æ v n e t af« (Nye D a n s k e Magazin) og ikke poleret.
Ven20
ligst henvist hertil af billedhuggeren V i t u s Nielsen.
J f r . i øvrigt O t t o R y d b e c k :
Ärkebiskop A n d r e a s Sunessons Grav i L u n d s D o m k y r k a , L u n d 1926, p. 61 ff. 2 1 Aar22
hus S t i f t s t i d e n d e 1830, no. 150.
Bogstaverne på p l a d e n s forside 2,8—3,8 cm høje,
23
24
på bagsiden 3,5—4 cm høje.
J f r . D i p l D a n . 1. rk. IV, nr. 45 m e d note.
Den
direkte oversættelse, »den 87. indiktion«, er en fejlagtig tidsangivelse (jfr. W o r s a a e
25
1855, p. 248).
Venligst oversat af Herluf Nielsen, D e t d a n s k e Sprog- og L i t t e r a t u r selskab, der b e k r æ f t e r Worsaaes oversættelse af indiktionen og om »luna septima« bem æ r k e r , at hermed angives m å n e n s »alder« d. 11. april. D e t s t e m m e r m e d , at det er
f u l d m å n e 18. april, der n e t o p i 1204 er p å s k e f u l d m å n e n , som b e s t e m m e r 1204's påsked a g til d. 25 april, h v o r v e d der er overensstemmelse mellem e p a k t — m å n e a l d e r — og
26
J f r . b l . a . Anders B æ k s t e d : D a n s k e indskrifter, 1968, p. 45ff.
d a t e r i n g : 11. april.
27
28
N o t e 26 og M. M a c k e p r a n g : L ø g u m kløster. NM.s blå bøger, 1937, p. 48.
Jfr.
H a r t m u t E h r e n t r a u t : Bleierne I n s c h r i f t t a f e l n aus mittelalterlichen Gråbern. I n a u g u r a l
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29
Dissertation, B o n n 1951.
Der f a n d t e s ingen »doubletter« af knoglerne.
skript i Anthropologisk L a b o r a t o r i u m , j f r . b r e v af 23. sept. 1918 (NM).

PROPORTIONER. K r a n i e m å l :
K a p a c i t e t (målt m e d hirse). . . . 1625 c m 3
Største glabella-occipitallængde
184
Glabella-inionlængde
181
Nasion-inionlængde
174 +
Nasion-bregmalængde
115
Bregma-inionlængde
157
Største b r e d d e
143
Forreste p a n d e b r e d d e
98
Bageste p a n d e b r e d d e
118
Basion-parietal
højde
142
Basion-bregma
højde
140
Basion-nasionlængde
108
Ørehøjde
120
K a l o t h ø j d e (Schwalbe)
105
Horisontalomfang
525
S a g i t t a l o m f a n g , nasion-bregma
130
Sagittalomfang, nasion-lambda
250
S a g i t t a l o m f a n g , nasion-inion
332
S a g i t t a l o m f a n g , nasion-opistu
375
Transversalomfang
223
31

Ansigtsmål:
N a s i o n - m e t a l h ø j d e (ansigtshøjde)

111

30

Manu-

Nasion-alveolarhøjde (overansigts
højde)
67
K i n d b u e b r e d d e (ansigtsbredde)
144
Maxillarbredde (Virchow)
103
N æ s e h ø j d e (nasion-spinalhøjde)
49
Næsebredde ( a p e r t n r b r e d d e )
28
Orbitalhøjde
v. 33 x h . 34
Orbitalbredde
v. 42 h. 40
Ganelængde
63
38
Ganebredde
Basion-alveolarlængde
11 5 +
26
Interorbitalbredde
Orbital-ansigtsbredde (Schwalbe). . . . 104
75°
Ansigtsvinkel (med goniometer)
Underkæbemål:
Kondylbredde
129
Vinkelbredde
113
H a g e h ø j d e (mento-alveolar)
33
Grenhøjde
h. 75 v. 83
Grenbredde
h. 40 v. 40
Målene taget 20. sept. 1918, ifølge bilag
på U n i v e r s i t e t e t s anthropologiske laboratorium.

32
33
J f r . inv. nr. D 10359 A - B (NM).
R a p p o r t om undersøgelse og konservering af
t e x t i l f r a g m e n t e r f r a P e d e r Vognsens grav, ved Ole S c h m i d t og Else Ø s t e r g a a r d 1970
34
(NM). — N o t a t e r om reviderede undersøgelser 1974 ved Else Ø s t e r g a a r d (NM).
Mens
s t y k k e r n e a og b siden 1918 har b e f u n d e t sig i NM, h a r de m i n d r e s t y k k e r , c, indtil
undersøgelsen 1969 været udstillet s a m m e n med b l y p l a d e n i et j e r n s k a b over Vognsens s a r k o f a g (jfr. p. 657). Da opbevaringsforholdene ikke h a r været gunstige for tøjs t u m p e r n e s bevaring, er de efter konservering overfort til N a t i o n a l m u s e e t s særlige
35
tekstilmagasin.
Dr. phil. Sigrid Müller-Christensen, W e r k s t a t t f ü r Textilrestaurierung am Bayer. N a t i o n a l m u s e u m , München, h a r i b r e v af 26. april 1974 venligst vejledt m e d hensyn til stoffets oprindelse og den a n v e n d t e teknik. Med rimelig forbehold
på g r u n d af personlig u k e n d s k a b til stoffet h a r S. M.-C. peget på en mulig iransk oprindelse, og h v a d a n g å r specielt m ø n s t e r e t henvist til et s t o f f r a g m e n t f r a en biskoppelig
t u n i k a , som h u n anser for persisk (jfr. Die K u n s t d e n k m ä l e r von R h e i n l a n d - P f a l z . Der
D o m zu Speyer. T e x t b a n d , I I I , 1972, p. 993f. m e d fig. 1561 63, i B i l d b a n d , II).
36
Ifølge k o n s e r v e r i n g s r a p p o r t e n : M ø n s t e r r a p p o r t : H ø j d e 20 cm, b r e d d e 10 cm. — Bind i n g : 6-bindig kiper (indslagskiper) med to k æ d e s y s t e m e r : b i n d e k æ d e og indre kæde.
— K æ d e : 1 binde- og 1 f y l d e k æ d e . Materialet, u s p u n d e t og u f a r v e t råsilke. T r å d t æ t h e d ,
ca. 30 t r å d e pr. cm. — S k u d : To sæt s k u d t r å d e af forskelligt materiale, a) m e m b r a n guld, dvs. forgyldt t a r m h i n d e S - t v u n d e t om en nu næsten f o r s v u n d e t sjæl; b) rød,
u s p u n d e t silketråd. T r å d t æ t h e d , ca. 23 t r å d e pr. cm i hver af de to sæt skud (jfr. Agnes
37
Geijer: Ur t e x t i l k o n s t e n s historia, L u n d 1972, p. 74f.).
Ifølge r a p p o r t e n : T r å d -
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Fig. 602. Udsnit af silkestoffet fra biskop Peder Vognsens († 1204) blykiste (jfr. fig. 406). Vrangsiden med en lille stofrest, muligvis et mellemfoer; fotograferet for restaureringen (p. 663). —
Section
reverse

of silken material from Bishop Peder
side, with a small fabric remnant,

Vognsen's lead coffin (d. 1204),
(conf. fig. 406).
The
possibly an inner lining; photographed before restoration
(p. 663).

38
antal, 1 0 x 1 4 tråde pr. cm. V e n s t r e t v u n d e t tråd.
I f ø l g e r a p p o r t e n : S t y k k e t , der
lå u d e n d i r e k t e t i l k n y t n i n g til de øvrige d r a g t r e s t e r , h a v d e v e d de to k o r t e s t e sider en
6 m m b r e d o m b ø j n i n g m o d v æ v n i n g e n s retside. — B i n d i n g : 6 - b i n d i g s a m i t u m m e d t o
i n d s l a g s t r å d e . — K æ d e : 1 b i n d e - og 1 f y l d e k æ d e . M a t e r i a l e t , z - s p u n d e t r o d s i l k e t r å d .
T r å d t æ t h e d , ca. 50 t r å d e p r . cm. — S k u d : To sæt s k u d t r å d e af s a m m e m a t e r i a l e . T r å d 39
t æ t h e d , ca. 6 5 — 7 0 t r å d e p r . c m .
T i l s v a r e n d e , p r i m i t i v e t r æ k o r s er f u n d e t i g r a v e
p å n o r d b o k i r k e g å r d e n I k i g a i t ( H e r j o l f s n æ s ) p å G r ø n l a n d . P o u l N o r l u n d , i Meddelelser
o m G r ø n l a n d , L X V I I , 1924, p . 197ff. o g F i n n G a d : G r ø n l a n d s H i s t o r i e I , 1967, p . 145;
j f r . i ø v r i g t J. B. L ø f f l e r : D a n s k e G r a v s t e n e f r a M i d d e l a l d e r e n , 1889, p. 13, n o t e 2.
40
41
N o r d . T i d s s k r . f. O l d k y n d . I, 1832, p. 2 0 8 ; allerede n æ v n t i i n d b e r e t n . 1830.
Om
den ældre h i s t o r i e t r a d i t i o n s f e j l a g t i g e o p f a t t e l s e af P e d e r V o g n s e n s g r a v s æ t n i n g i Sorø
42
k i r k e , s e H e l g e S ø g a a r d : D e t æ l d s t e Å r h u s , Å r h u s 1961, p . 3 7 f .
J f r . s t i f t e r n e s pilleg r a v e i R o s k i l d e d o m k i r k e ( D K . K b h . A m t I, 1758) og A b s a l o n s f l y t n i n g af S k j a l m
43
H v i d e og T o k e til Soro k i r k e ( D K . Soro I, 78).
Da d e t i k k e h a r v æ r e t m u l i g t n æ r m e r e a t t i d s f æ s t e k i r k e n s k a l k n i n g i n d v e n d i g , h a r d e t t e f æ n o m e n ikke k u n n e t b i d r a g e
til l ø s n i n g e n af d a t e r i n g s p r o b l e m e t v e d r ø r e n d e s a r k o f a g e n ( j f r . p. 336).

E P I T A F I E R OG M I N D E T A V L E R (p. 666—752). I n d l e d n i n g og n r . 1
(†7). 1572—1618 (p.
6 6 6 — 6 8 1 ) : 4 4 1726 Søren Mogensen og T h o m a s V i d e s e n , 1815f. J o a c h i m F r a n d s e n
(LA. Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . R g s k . boger 1645—1824 (C. 617.46—50)) og 1829
45
( n o t e 8), 1840 og 1850 m a l e r Jørgensen ( n o t e 9).
LA Vib. Å r h u s b i s p e a r k i v . Å r h u s
60
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46
kirker. 1595—1846 (C 3.487—96).
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . Kirke47
b y g n . s vedligeholdelse og rest. 1814 1904 (C 617.18 19).
LA Vib. Bygn.insp.,
kirker etc. 1877—81. Dagboger f. Å r h u s d o m k . s y d r e rest. (B 239.117—18). (Dgb. I,
1880, p. 3ff.). 4 8 J f r . forundersøgelsesberetn. ved G. N. Kristiansen april 1961, J. nr.
49
102/61 (NM).
J f r . V i n d e b y ( D K . Maribo I , 5 2 2 f f . ) og Ølsted ( D K . F r d b . I I I , 1540ff.).
50
J f r . R h u m a n n I og II, Resen p. 53ff., M a r m o r a Danica p. 113f., A b i l d g a a r d s dagbog
V, 31 f. (alle fejlfulde). A n o n y m tegning (NM). — C. K l i t g a a r d i P e r s H i s t T . 8. rk. I,
51
171ff.
J f r . J e n s W o r m : Forsøg til et Lexicon over . . . lærde Mænd, II, 1743, s t a m 52
tavle ved p . 6 3 6 . — Å g T . I , 274ff.
J f r . b l . a . E . P a n o f s k y : T o m b Sculpture, L o n d o n
1964, p. 63ff. og K a t h l e e n Cohen: Metamorphosis of a D e a t h Symbol. Berkeley etc.
53
1973.
B e m æ r k ordspillet orm — W u r m (Worm). I borgerskabsbogen for 1570 står
54
indfort »Johan Orm« ( H ü b e r t z : A k t s t y k k e r p. 250, noten).
Tavlen har næppe hængt
i Velp, som foreslået i P e r s H i s t T . 9. rk. II, 81f., der som g r u n d l a g h a r en fejllæsning
55
hos de y n g r e h å n d s k r i f t e r ( R h u m a n n etc.).
O t t o N o r n , i F e s t s k r i f t til Astrid Friis,
56
1963, p. 174 og 181, n o t e 41.
R A . Geneal.-herald. Selskab: Generalia, 4°, 20. A n n e
57
K r a b b e s A n t i q u i t e t e r , 1607.
C. A. J e n s e n : G r a v s t e n nr. 5 7 2 B og II, 13—41.
58
59
60
J f r . Jørgen Steen J e n s e n , i Å r b Å r h S t . L V I I , 1964, p. 116f.
II, 1, p. 42f.
Bl.a.
maler J ø r g e n s e n 1840 (note 9) og billedhugger F j e l d s k o v (jfr. indledningen p. 666).
61

Af gips er, på p u t t o k a r y a t i d e r n e : den m i d t e r s t e s højre a r m , den vestre p u t t o s arme og
heraldisk v e n s t r e b e n ; de nedre p u t t i : den vestre h a r forskellige m i n d r e gipsreparationer,
den ostre er helt af gips. Krucifiksfigurens v e n s t r e arm af gips, ligeså Podebusk-figurens
sokkel og L u k a s ' a r m e , bog og b a g g r u n d s k l æ d e . Muligvis også dele på de ovre figurer.
62
Ifølge H o f m F u n d . II, 1756, p. 53 og 98 gav Sidsel Oxe 100 rdl. in specie til kirken,
63
antagelig betaling for erhvervelse af plads til g r a v m æ l e t .
A a r h u s . Byens Historie
64
U d v i k l i n g g e n n e m 1000 Aar. T e k s t af Fr. B e c k e t t m.fl. 1905, p. 136f.
J f r . Vor
65
F r u e ( D K . K b h . By I, 56, †epitafier nr. 6 og 12 og †sarkofag nr. 1, p. 110).
Indgående analyser v e d Gregor P a u l s s o n : Skånes d e k o r a t i v e K o n s t . Stockholm 1915, p.
66
54ff., og C. A. J e n s e n : G r a v s t e n , p. 13—32.
På s a m m e relief er i n d r i d s e t : »Albret
glarmester«, antagelig den Albert Holst, glarmester i Hornslet, der h a r u d f ø r t de tegninger af rune- og a n d r e i n d s k r i f t e r (en enkelt d a t e r e t 1616), som er i n d b u n d e t samm e n m e d p r æ s t e i n d b e r e t n i n g e r n e til Ole W o r m (jfr. P r æ s t e i n d b . til O. W. II, ved F r a n k
J ø r g e n s e n , 1974, p. I X f . og E r i k Moltke: J o n Skonvig og de a n d r e r u n e t e g n e r e , II,
1958, p. 176ff.). Muligvis har Albret Holst gået s t e n m e s t e r e n til h å n d e ved opsætnin67
gen af g r a v m æ l e t ?
Oversættelse ved dr. phil. H. D. Schepelern, Frederiksborg.
68
J f r . R h u m a n n I og II, M a r m o r a Danica p. 108, Abildgaards dagbog V, 1770, p. 43
og tegning (NM), H e r t e l II, 3, p. 388f. og C. A. J e n s e n : G r a v s t e n nr. 637 s a m t Pers69
70
H i s t T . 10. rk. I, 211.
H e r t e l II, 2, p. X X V I I I .
II, 2, p. 152, der dog ganske h a r
m i s f o r s t å e t og s a m m e n b l a n d e t de ældre h å n d s k r i f t e r , der h a r stået til h a n s rådighed.
71
I disse er epitafiet dog o m t a l t lige efter de øvrige Worm-epitafier.
J f r . Øster B r o b y
( D K . Sorø I, 595), K e t t r u p ( D K . Thisted I, 112) og Helsingør S. Olai og Birkerod ( D K .
72
73
F r d b . I, 127 og II, 954).
25,5 cm h ø j t og 19,5 cm b r e d t .
Gh. D e r v e a u x - V a n
Ussel: E x p o s i t i o n de Sculptures anglaises et malinoises d ' A l b a t r e . Bruxelles 1967, p.
42ff. og fig. 17 og 18, j f r . Monica R y d b e c k : R e n ä s s a n s s k u l p t u r i Skåne. K u n g l . V i t t e r 74
hets Historie och A n t i k v . A k a d . s H a n d l . A n t i k v a r i s k a studier IV, p. 30ff.
I Abildg a a r d s a f s k r i f t i dagbogen Y, 34 står ordet »er«; heraf ses dog ingen spor på stenen nu.
75
I n d b e r e t n . om forundersøgelse juli 1971 og om r e s t a u r e r i n g m a j 1972 ved G. N. Kri76
stiansen (NM).
Gavl og vingers topspir blev f o r n y e t i f y r r e t r æ ved istandsættelsen
1870 ved V. F j e l d s k o v (signatur på t o p o r n a m e n t : »VF 70«); a t t e r f j e r n e t ved sidste
restaurering.
J f r . o p m å l i n g u d f o r t efter 1879 af S. F. K ü h n e l (Det nationalhist. Mu77
seum på Frederiksborg, A 5078; venligst oplyst af dr. phil. Poul Eller).
Otto Norn,
78
p. 182, n o t e 44.
J f r . A. Blichfeldt-Petersen, i P e r s H i s t T . 11. rk. I I I , 109ff. (med
79
fejlagtige p o r t r æ t t i l s k r i v n i n g e r ) .
I n d b e r e t n . om forundersøgelse 1961, om r e s t a u -
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80
81
rering 1964, v e d G. N. Kristiansen.
A b i l d g a a r d s dagbog V, 47.
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Å r h u s d o m k . Protokol over domk.s begravelser 1617—1857 (C 617.24).

8—11 (p. 681—690). 82 Vedr. legatstiftelse, se H o f m F u n d . II, 88.
84
D K . Tisted I, 50f., nr. 2 og 3.
J f r . Sigrid Christie: Den lutherske Ikonografi i
85
Norge inntil 1800, Oslo 1973, II, 187, fig. 375 og Nordelbingen X I I , 1936, p. 53.
Indb e r e t n . om forundersøgelse 1961, om i s t a n d s æ t t e l s e 1965 v e d G. N. Kristiansen (NM).
86
I n d s k r i f t e n r e k o n s t r u e r e t efter den overmalede, f r a 1882, m e n er dog afvigende i
ortografi f r a a f s k r i f t e n i »Monumenter« o. 1656, der b l . a . h a r »Jurgen Heitwinchell«, jfr.
87
88
dog Schive II.
J f r . »Monumenter«.
Fejl for 1627, se H i s t T . 4. rk. I I I , 585ff.
89
90
Vedr. k e r u b m o t i v e t , O t t o N o r n , i F r a A r k i v og Museum, 2. serie, II, 277ff.
RA.
91
Godsarkiver. GI. E s t r u p 1329. 1615. E r h v e r v e l s e s b r e v af 26. aug. 1609.
R A . Priv a t a r k i v e r . Jørgen Skeel til H e g n e t , Sostrup etc. Ac. 1586—1640. T r y k t (med fejl) i
92
93
J y S a m l . 2. rk. IV, 515.
I a g t t a g e t af V i t u s Nielsen ved r e s t a u r e r i n g 1973.
Jfr.
H a n s H. F u s s i n g : En s t e n h u g g e r k o n t r a k t f r a 1624, i F r a A r k i v og Museum, 2. serie
94
II, 253ff.
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . K i r k e n s i n v e n t a r 1739 1909 (C
95
617.15).
Tegning af d e t t e felt udfort 1870 af E. Schiodte (NM). Opmåling af hele
gitteret og af detaljer, af Schwanenflügel 1870, u n d e r ledelse af H a n s J. H o l m , i Stu96
dierejser af K u n s t a k a d e m i e t s Elever, 1904, T. 8.
KancBrevb. 17. m a j 1637 m e d
97
k o n f i r m a t i o n af b r e v af 23. m a r t s 1636.
Skilseopmålinger i Mogens Clemmensens
98
notebog X , 5 1 f . (NM).
D e t ene s t y k k e h a r k u n b e v a r e t forsiden, m e d k r a n i u m over
99
knogle.
Schive V I I - T h u r a h (1745—52) og A b i l d g a a r d s dagbog V, 1770, p. 55.
100
101
N o t e 94, jfr. b r e v af 29. j u n i 1898 f r a F e j l d s k o v til NM (NM).
Dod som slæg102
t e n s sidste m a n d . D a n m a r k s Adels A a r b o g 1945, S t a m t a v l e r , p. 113 og 116ff.
Har
i sin e n k e s t a n d b r o d e r e t det f o r n e m m e silkebordtæppe m e d v å b n e r for sine to ægtem æ n d , O t t o Kruse, † 1628, og L a u r i t s E b b e s e n , j f r . G. G a r d e : D a n s k e silkebroderede
lærredsduge f r a 16. og 17. årh., 1961, p. 215. 1 0 3 Ses på tegning f r a o. 1750, j f r . n o t e 58.
104
N o t a t e r vedr. n e d t a g n i n g e n nov. og dec. 1963 (NM). H e r u n d e r konstateredes, al
epitafiet oprindelig v a r f a s t g j o r t til to svære egeplanker, placeret i længderetningen
105
106
n s (jfr. p. 843).
Schive V.
II, 104, jfr. Helge Søgaard, i Å r b G l B y . , 1946,
p. 45ff.
EPITAFIER

NR.

83

12—18 (p. 690—708). 1 0 7 J f r . prædikestol her, s k æ n k e t 1639 af s a m m e .
E n mulig billedskærersignatur p å storfeltets r a m m e f a n d t e s v e d restaureringen.
109
110
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . Rgsk.boger 1645—1824 (C 617.46—50).
Hertel II, 1, p. 74f. n æ v n e r »15 f r i s t a a e n d e , f o r g y l d t e T r æ Figurer i P y r a m i d a l s k Form«,
m e n intet taler dog for, at nogle af figurerne senere skulle være t i l k o m m e t a n d e t s t e d s
111
f r a ; S c h y t t e 1835, p. 97, opregner da også 32(!) figurer, 16 på h v e r side.
Ses e n d n u
112
b e v a r e t på et fot. f r a 1908 af H u d e (NM).
I n d s k r i f t e n u d f o r t 1658 (efter p r æ s t e n s
113
forskrift), m e d tilføjelser 1680, jfr. R h u m a n n I og II og Schive I og II.
Herunder
k o n s t a t e r e d e s som k a r a k t e r i s t i s k for billedskæreren, a t h a n k u n h a v d e b r u g t f å t r æ d y v ler, derimod m a n g e j e r n s o m , på storfeltets bagside v a r m e d j e r n s t i f t e r p å s ø m m e t t v æ r 114
liggende j e r n b å n d og over f u g e r n e »svalehaler« af t y n d t jern.
I n d s k r i f t e n antagelig galt o p m å l e t 1882, jfr. R h u m a n n I, der h a r »Aarhuus« og »Clementzdaatter«; h å n d 115
s k r i f t e t , der er f r a 1666, angiver den a f s a t t e plads til dødsdatotilføjelserne.
Om
A n d e r s Lydichsen, se H o f f m e y e r I, 474, 482ff., ÅgT. I, 320ff., Å r b Å r h S t . 1934, p. 26
116
og 1944, p. 48.
Ved restaureringen k o n s t a t e r e d e s , at maleriet v a r u d f o r t på en
15 cm t y k plade, s a m m e n l i m e t af b r æ d d e r på 81 og 88 cm.s bredde. Pladen v a r a n b r a g t
f o r a n en b a g k l æ d n i n g af 3 cm t y k k e egeplanker og indsat i n o t i m a l e r i r a m m e n ; i øv117
rigt snedkermæssigt meget solidt u d f o r t (indberetn. ndf.).
J f r . Sigrid Christie II,
EPITAFIER NR.
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118
168, fig. 347.
I n d b e r e t n . om forundersøgelse 1959, om istandsættelse 1961 (NM).
119
120
J f r . Sigrid Christie II, 155, fig. 315.
Oplysning om flytningen og h å n d v æ r k e r n e
findes på et k o r t på t o p s t y k k e t s bagside, j f r . i n d b e r e t n . , j f r . LA Vib. K i r k e i n s p . a r k .
121
Å r h u s d o m k . R g s k . b o g 1878 -1900 (C 617.57).
Ole S ø n d e r g a a r d s dagbog IV,
122
1924, p. 43 (NM).
R a s m u s Nielsen Skriver, ifølge »Monumenter«. Vedr. personalia,
123
se H o f m F u n d . II, 45, n o t e n .
J f r . forslag til istandsættelse juli 1964 ved Sv. E l m 124
125
holdt (NM).
J f r . R h u m a n n I og A b i l d g a a r d s dagbog V, 28.
LA Vib. Å r h u s
126
bispearkiv. K a p i t l e t s tegnebog 1652 67 (C 3.2211).
Ole S ø n d e r g a a r d s dagbog
127
V I I , 1924, p. 8 (NM) og D e t Særlige K i r k e s y n s arkiv febr. 1922 og 1923 (NM).
Mange
smedejernssøm, k u n få t r æ n a g l e r (sml. Arboe), malerifeltets anbringelse foran bagklæd128
ning af svære egebrædder (Lydichsen).
E f t e r u k e n d t forlæg, dog fælles med epi129
tafiets, f r a 1667, i Bjergager ( H a d s hrd.).
I n d b e r e t n . om forundersøgelse 1961, om
130
131
istandsættelse 1969 (NM).
J f r . note 109 (1684) og Schive I og II.
Muligvis
f o r f a t t e t af b r o d e r e n Christen Skeel, jfr. h a n s gravvers i E. B r o c h m a n d s ligprædiken over
O. S. 1646, det år, da Christen Skeel erhvervede g r a v k r y p t e n . J f r . H. Chr. Lassen og
Sigv. S k o v : O t t e Skeels epitafium i A a r h u s domkirke, i Sprog og K u l t u r IV, 1936, p.
132
74ff., der imidlertid f o r m o d e r , at O. S. selv h a r f o r f a t t e t verset.
J f r . tegning f r a
133
o. 1750 i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4°, i Kgl. Bibl., jfr. note 58.
Det citerede indskud [ ] findes ikke på t a v l e n , men er gengivet efter R h u m a n n II, der afskriver hele
i n d s k r i f t e n . R h u m a n n I har en del af det m a n g l e n d e i n d s k u d , som synes faldet ud ved
en af de senere o p t r æ k n i n g e r af i n d s k r i f t e n på tavlen. I M a r m o r a D a n i c a II, 99f. er
134
den gengivet i sin helhed.
H å n d s k r i f t e r n e R h u m a n n I og II samt s a m m e s afskrifter af k i s t e p l a d e r n e h a r årstallet 1 6 4 4 . — T a v l e n h a r i ovrigt r o m e r t a l l e t f e j l s k r e v e t :
135
136
»MDCXDV«.
D e t Særlige K i r k e s y n s protokol II, 145, 2. febr. 1923.
Poul
E l l e r : Kongelige p o r t r æ t m a l e r e i D a n m a r k 1630—82, 1971, p. 278. J f r . K o b b e r s t i k k e ren Haelweghs p o r t r æ t t e r af Sehested, hvoraf dog i n t e t synes at h a v e d a n n e t forlæg
for det århusianske ( J . S t h y r : K o b b e r s t i k k e r e n Albert Haelwegh, 1965, nr. 140, 181 og
137
196).
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . R g s k . b o g 1878—1900 (C 617.57).
138
140
H e r t e l II, 1, p . 1 0 0 f . 1 3 9 D K . K b h . By I, 65, nr. †55.
Vedr. p o s t a m e n t e t ,
se epitafiet for Sehesteds opdrager, Holger R o s e n k r a n t z , † 1646, i H o r n s l e t , R a n d e r s
a m t , og for Palle R o s e n k r a n t z , f r a o. 1660, i R a d s t e d ( D K . Maribo II, 994, nr. 2).
141

Tegning og l a v e r e t do 1863 af H. Storck og akvarel af Chr. Z e u t h e n 1868 (alle i NM).
J f r . f o r u d e n de f r a d o m k . k e n d t e eksempler tillige epitafiet over sognepræst H a n s
Nielsen, † 1653, i Gladsakse ( D K . K b h . A m t I, 368), over b r d r . Andersen, † 1654, i Sorø
( D K . Sorø I, 86) og især over r å d m a n d E r i k K n u d s e n , † 1652, i Slagelse S. Mikkel ( D K .
Sorø I, 211).
142

143
E P I T A F I E R NR. 19—27 (p. 708—726).
J f r . forslag til f a r v e i s t a n d s æ t t e l s e juli 1964
144
ved Sv. E l m h o l d t (NM).
Cifrene i årstallet er f o r v a n s k e t o p m å l e t , jfr. R h u m a n n I
145
og II og M a r m o r a Danica II, 89.
H å n d s k r i f t e r n e R h u m a n n I og II h a r alle døds146
d a t a u n d f y l d t ; jfr. g r a v s t e n e n s d ø d s d a t o 1685 for Søren Sørensen.
Jfr. ÅrbÅrhSt.
1935, p. 72, nr. 216. — T e g n i n g i h å n d s k r i f t o. 1750, T h o t t 1448, 4° (Kgl. Bibl.). 1 4 7 J o h a n U t r e c h t h a v d e tillige f r a 28. m a j 1640 eneret på at holde dansk og t y s k skole i Århus, h v o r de a n d r e småskoler h e r e f t e r skulle nedlægges ( H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 79,
148
jfr. K a n c . B r e v b . d.d.).
Kredsen repræsenteres bl. a. i Glud, Vejle a m t , Auning,
R a n d e r s a m t (dydefigurer og krigere), S k ø d s t r u p , R a n d e r s a m t (delfiner) og Saxild,
149
H a d s h r d . (krigerne).
Sønnerne, sognepræst K n u d U t r e c h t , forrige ridefoged på
Kalø J o h a n U., L u k a s U. »i skovgaarde«, senere visiterer i K b h v n . 1685, og H e i n r i c h ;
j f r . Å r b Å r h S t . 1935, p. 79, nr. 248 og L. J. B ø t t i g e r : Æ b e l t o f t og Omegn 1893, p. 166
150
151
og 281.
I n d b e r e t n . om forundersøgelse 1961, om restaurering 1967 (NM).
Malerifeltet f a n d t e s tillige øget m i d t p å med et b r æ d t på 5,5 cm, en øgning, der tilsyneladende

NOTER TIL P.

947

697—718

152
153
ikke ses på m a l e r i e t .
Schive I og II.
2. o k t . 1671 g a v s o g n e p r æ s t Oluf Hasm u s s e n T h e s t r u p 6 sl. dlr. »for et e p i t a f i u m at o p s æ t t e e f t e r sine sal. f o r æ l d r e i den n o r 154
dre korskirke« ( n o t e 109); j f r . det m a l e d e å r s t a l .
Schive I I m . f l . h a r d e n n e t i l f ø j else (dog fejllæst 31 for 51) i s t e d e t for d e t i i n d s k r i f t e n c i t e r e d e »udi J y l l a n d « , som n o k
155
s k y l d e s r e s t a u r a t o r e n 1904.
S c h i v e I I : »christelig afmindelse«. 1 5 6 Ifølge Schive
157
II.
Vedr. p e r s o n a l i a , s e R a s m u s P e d e r s e n T h e s t r u p s S t a m b o g v e d Helge Sog a a r d , Å r h u s 1972, m e d f o t . af e p i t a f i e t i d e t s n u v æ r e n d e t i l s t a n d ; j f r . Å r b Å r h S t .
158
1908, p. 66ff. og Å g T . 1, 284, 287ff., 318 og I I I , 195.
1903 fik t a n d l æ g e F r .
V i s b y tilladelse til a t e f t e r s p o r e e p i t a f i e t , hvoraf dele f a n d t e s p å d e t ovre galleri;
n o t e 11 og LA V i b . K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . I n d k . b r e v e 1905—17 (G 617.8);
j f r . F a m i l i e n V i s b y , v e d P r o v s t Vilh. V i s b y o g F r . V i s b y , A a r h u s 1905, p . 2 5 f . o g
H. A. Moller: S t a m t a v l e o v e r S l æ g t e r n e S t a m p e og T h e s t r u p , B r ø n d e r s l e v 1910,
159
160
p. 191ff.
I I , 1, p. 124.
Jfr. Heinrich Hansens tegning, tavle IX, i
161
D a n s k e M i n d e s m æ r k e r I, 1869.
Såvel af Z e u t h e n s og H a n s e n s t e g n i n g e r som af
H e r t e l s og S c h y t t e s (p. 59) s a m t de forskellige h å n d s k r i f t e r s b e s k r i v e l s e r f r e m g å r ,
at s t o r f e l t m a l e r i e t h a r forestillet d o m m e d a g og i k k e v æ r e t d e t p o r t r æ t m a l e r i af et æ g t e 162
p a r , der nu h æ n g e r i p r æ s t e v æ r e l s e t ( j f r . nr. (†)24, p. 718).
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k .
Å r h u s d o m k . S y n s f o r r e t n . 1823—1900 (C 617.20), og P r o v s t e a r k . Å r h u s k ø b s t a d etc.
1807—54. S y n s p r o t . (C 24.5) s a m t R A . K u l t u s m i n . 1. dep. 1848—1916. J o u r n a l s a g e r .
163
J f r . Å r b Å r h S t . 1936, p . 96. Mikkel L a s s e n h a r s k æ n k e t † v i n d u e s r u d e r til d o m k . ,
164
j f r . p. 346 og 374, n o t e 301.
T i l s v a r e n d e s t a f f e r i n g 1810 ( H e r t e l I I , 2, p. 165).
165
166
A b i l d g a a r d s d a g b o g V, 36, j f r . Schive I, II og V.
I n d b e r e t n . om f o r u n d e r s ø gelse o k t . — n o v . 1963 (NM). E n t r æ k i l e m å t t e i n d s æ t t e s m i d t i p l a d e n , der s a m m e n 167
holdes a f m e t a l s k i n n e r .
O m r å d h u s e t s f u n k t i o n som d e p o t for K u n s t m u s e e t , j f r .
168
A a r h u s K u n s t m u s e u m 1967, p . 30ff.
H . A . Moller: S t a m t a v l e over S l æ g t e r n e

L. L. 1968
Fig. 603. Hængestykke fra epitaf nr. 12, for 1653, over sognepræst og kannik Svend Hansen Arboe
og h u s t r u (p. 692). — Pendant hanging from sepulchral tablet no. 12, earlier than
Svend Hansen Arboe and wife.

1653, to the incumbent
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169
S t a m p e og T h e s t r u p , Brønderslev 1910, p. 184f.
J f r . Å r b Å r h S t . 1936, p. 85, nr.
307. H o f m F u n d . II, 143f. — M. M. M. aflagde borgered 1661 ( H ü b e r t z : A k t s t y k k e r
170
II, 330).
I Schive I og II (1704ff.) og A b i l d g a a r d s dagbog V, 33 står 66½ år og
S. M. M.s d ø d s d a t o »d. 18. Febr.« i stedet for indskriftens »Scanderborg«, der må være
171
en f o r v a n s k e t opmaling.
J f r . Å r b Å r h S t . 1937, p. 99, nr. 460; P e r s H i s t T . 12. rk.
172
IV, 198f. — H o f m F u n d . II, 139.
Suppleret efter Schive I og II og Abildgaard.
173
L y s e a r m e n s messingplade h a r antagelig b å r e t M. M. M.s dødsår 1701 og ikke års174
175
tallet 1710 som angivet p. 608 efter Hertel.
II, 1, p. 163.
T a p h u l i posta176
m e n t g e s i m s svarende til den opr. b r e d d e ses ligesom øgningen.
Krucifiksets sandsynlige tilhørsforhold til epitafiet b e k r æ f t e s indirekte af den m a n g l e n d e omtale af et
177
krucifiks tilhørende d o m k i r k e n .
De k a r a k t e r i s t i s k e s k y f o r m e r s a m t brednæsede
og s t o r ø j e d e (engle)hoveder ses således b å d e på Malling-epitafiets s t o r s t y k k e (svikkelengle og p u t t o ) , på dets top- og h æ n g e s t y k k e og i Vor F r u e kirke på k o r s t r æ e t s figurer.
178
Mens epitafiet er skåret i eg, er tilføjelserne af f y r ; også b l o m s t e r r o s e t t e r n e på v e n s t r e
felt er f o r n y e t o. 1870, de to, skåret af eet b r æ d t , h a r på bagsiden b r u n s k r i v e s k r i f t :
»[V]andkunst-ten No 10«. V e n s t r e felts b l a d k r a n s blev ligeledes f o r n y e t , m e d u n d t a gelse af et 52 cm l a n g t s t y k k e af blødt t r æ (lindetræ), der dog m å t t e f o r n y e s 1967 (ind179
beretn.).
1-tallerne i d ø d s d a t a er f.eks. forskelligt u d f o r t ; M. M. M.s d ø d s d a t a
180
tillige a f v i g e n d e i f a r v e (jfr. restaureringsfot.).
Schive I og II og A b i l d g a a r d ; j f r .
181
S c h y t t e 1835, p. 36, e n d n u på oprindelig plads.
Det Særl. K i r k e s y n s prot. 2. febr.
182
1923 (NM).
En af b y e n s rigeste m æ n d (jfr. ÅgT. I, 325), legatstifter ( H o f m F u n d .
183
184
II, 45) og son af R a s m u s Nielsen Skriver (jfr. epitaf nr. 14).
II, 1, p. 74.
Ind185
b e r e t n . om forundersøgelse 1959, om restaurering 1960 (NM).
Erhvervsarkivet.
186
Å r h u s b y a r k i v . Ac 4—6.8. D o m k . s rgsk. 1727—44.
J f r . A b i l d g a a r d s dagbog V,
43 og Hertel (note 183).

28—32 (p. 726—732). 1 8 7 Ordet er m e d malede b o g s t a v e r æ n d r e t h u r tigt efter i n d h u g n i n g e n af den oprindelige i n d s k r i f t , der h a r »Commercie-Collegio« (ind188
b e r e t n . ) ; jfr. Schive 1 og II.
J f r . epitaf f r a 1699 over r å d m a n d Heinrich B a l e m a n n
i L ü b e c k Marienkirche (Die B a u - u n d K u n s t d e n k m ä l e r , Lübeck, II, 1906, p. 369).
189
E p i t a f i L y n g å over f o r v a l t e r e n for grevskabet F r i j s e n b o r g , Niels Nielsen Hiersing,
† 1713, i R a n d e r s , over assessor J e n s Poulson til Søbygård og b o r g m e s t e r Niels Mogen190
sen, med ægtefæller, o p s a t 1715.
N o t a t e r af Vitus Nielsen j a n . 1973, i n d b e r e t n .
191
om forundersøgelse 1960, om rest. 1961 ved G. N. Kristiansen (NM).
LA Vib.
192
P r o v s t e a r k . Å r h u s k ø b s t a d etc. 1807—54. Synsprot. (C 24.5).
Hele i n d s k r i f t e n
193
gengivet i M a r m o r a D a n i c a II, 90.
Ifølge S c h y t t e : K o r t f a t t e t Beskrivelse over
A a r h u u s D o m k i r k e , Å r h u s 1835, p. 90, v a r der da på pladen h v e r k e n »inscription eller
194
a n d e n zirat«.
Ved denne lejlighed h a r m a n antagelig e r s t a t t e t den østre p u t t o s
ituslåede hoved m e d et n y t . Det oprindelige ligger nu på nedre galleri i n o r d r e korsarm.
195
196
J f r . Schive II.
J f r . Å r b Å r h S t . 1936, p. 90, nr. 324. — 4. m a j 1686 fik J e n s Rasmussen Lasson kgl. tilladelse til at opsætte »det epitaf m e d h a n s a f g a n g n e forældres,
sit eget og h u s t r u e s c o n t r a f e y e r udi sine forældres begravelse derudi kirken«. (RA.
D a . K a n e . J y s k e reg. nr. 58). E p i t a f i e t s maleri, der i den endelige u d f o r m n i n g k u n port r æ t t e r e d e J. R. L. og h a n s h u s t r u , er antagelig da u d f o r t nogle år senere og rimelig197
vis efter m a n d e n s død 1693.
J f r . Schive I og II, h v o r k v i n d e n s d ø d s d a t o står u u d f y l d t . Ifølge restaureringsberetningen v a r opr. malet »16..«, efter k v i n d e n s død r e t t e t
til »7713«, h v i l k e t år imidlertid også må være f o r k e r t , da rgsk. for 18. aug. 1714 om198
taler, at sønnen, R a s m u s Lassen, h a r b e t a l t for sin m o r s begravelse (note 109).
Ind199
b e r e t n . om forundersøgelse 1961 og 1969, om r e s t a u r e r i n g j a n . 1971 (NM).
På
200
topstykkets ornamentbund.
H o v e d p a r t e n af epitafiet er af eg, dog er toprelief,
b å n d og f r u g t k l a s e r skåret i blodt t r æ , muligvis lind. På relieffets bagside er, antagelig
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Fig. 604. Mønsterstempler på bagsiden af toprelieffet af epitaf nr. 30, fra o. 1693 (jfr. fig. 440),
over handelsmand Jens Rasmusson Lasson og
h u s t r u (note 200, p. 9 4 8 f . ) . — E n g r a v e d stampes
on the back of top relief of sepulchral tablet no.
30, from c. 1693 (fig. 440), to the merchant Jens
Rasmusson Lasson and his wife
(note 200,
p.
948 f.).

E.Skov 1970

201
som p r o v e , i n d s t e m p l e t et b l a d r a n k e m o t i v (fig. 604).
V. T h o r l a c i u s - U s s i n g : Bil202
l e d h u g g e r e n T h o m a s Quellinus, 1926, p. 641T., 112, 130.
J f r . P e r s H i s t T . 5. r k .
V I , 167f., Å r b Å r h S t . 1935, p. 85, n r . 278, 1939, p. 36, 1943, p. 141 ft. og 1944, p. 65.
203
204
J f r . ældre f o t o s i N M .
D K . K b h . B y . I, 391 og 378.
— Schive II og V.
205
B l . a . Marselis' p. 736, de f ø r n æ v n t e L a s s e n i u s ' og L e n t e s , b i s k o p B o r n e m a n n s i
Vor F r u e k i r k e ( D K . K b h . B y I , 78), grev A h l e f e l d t s i O d e n s e S . K n u d etc. E p i t a f i e t
h a r tillige v æ r e t f o r s y n e t m e d et e k s t r a , n e d r e konsolled, der har f u l g t linien i d e t n u 206
v æ r e n d e konsol.
F o r u n d e r s ø g e l s e s o m t a l e af C. B a u m b a c h 1960—61 ( N M ) ; r e s t a u r e r e t 1964 af V i t u s Nielsen m e d h j æ l p af Sv. E l m h o l d t , f a r v e i s t a n d s a t af G. N. K r i s t i a n 207
sen. — 1828 f o r e t o g g i p s a r b e j d e r Dinelli en m i n d r e r e p a r a t i o n ( n o t e 9).
Mellem
o. 1870 og 1923 v a r epitafiet placeret på n o r d r e k o r s a r m s v e s t v æ g ( j f r . p l a n c h e 22).
208
209
V. T h o r l a c i u s - U s s i n g p. 88.
I i n d s k r i f t e n s t å r nu ligesom o p r i n d e l i g »X«, n e m lig d e t a n t a l å r b i s p e n h a v d e v i r k e t v e d o p h æ n g n i n g s t i d s p u n k t e t , m e n s tilføjelsen,
g j o r t e f t e r b i s p e n s død, »XII« til d e t rigtige a n t a l år, ialt X X I I , som citeres i h å n d 210
s k r i f t e r n e Schive I I o g V , senere m å v æ r e f j e r n e t .
F e j l for »maj«, a n t a g e l i g galt
211
o p m a l e t v e d en tidligere r e s t a u r e r i n g , j f r . Schive II og V og † k i s t e p l a d e .
V. T h o r 212
lacius-Ussing p. 84ff.
J f r . L a s s e n i u s ' i P e t r i k i r k e ( D K . K b h . By I, 391), Moritz
H a r t m a n n s i H e i l i g e n h a f e n (V. T h o r l a c i u s - U s s i n g p. 64) og p o r t a l e n til L e n t e s k a p e l i
213
L ü b e c k (Die B a u - u . K u n s t d e n k m ä l e r L ü b e e k s I I I , 80).
P å e n t e g n i n g f r a o . 1750
( j f r . n o t e 58) ses to store, k o r s l a g t e f a k l e r ligesom på R o s e n q v i s t s n r . 34, der er en k o p i
e f t e r B r ä e m ; m u l i g v i s e r f a k l e r n e d a æ n d r e t senere, j f r . O c k s e n s epitaf n r . 39, der h a r
s a m m e f a k l e r som B r ä e m s (som d e t ligeledes er en k o p i af), eller det k a n d r e j e sig om
en f e j l t e g n i n g ? — På o v e n n æ v n t e t e g n i n g ses i ø v r i g t en † m u s l i n g e s k a l a n b r a g t på
214
215
p o s t a m e n t g e s i m s e n over d e t o s k j o l d e .
T h i s e t : S t a m t a v l e r I I , 40.
Indberetn.
216
om r e s t a u r e r i n g 1961 (NM). — V e d r . 1 8 8 0 - r e s t a u r e r i n g e n , se n o t e 47.
II, 2, p. 320.
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33 (p. 733—739). 2 1 7 V. Thorlacius-Ussing p. 88—94; j f r . F r . Beckett
i A a r h u s , 1905, p. 141f. og sidst Povl Eller, i D a n s k K u n s t h i s t o r i e , II, 1973, p. 326.
218
Undersøgelse og i n d b e r e t n . sept. 1974 ved Birgitte Bøggild J o h a n n s e n og H u g o
219
220
J o h a n n s e n (NM).
J f r . H e r t e l II, 2, p. 328.
Identifikationen af personerne
b e k r æ f t e s af P. P o u l s o n : Bibliotheea Aarhusiensis seu Biographia episcoporum Aarhusiensis a n t e et post r e f o r m a t i o n e m , 1725, der o m t a l e r baronessens s t a t u e i m i d t e n ,
»til højre« b a r o n Constantin og »til venstre« b a r o n Rodsteen. — F r . B e c k e t t og V. Thorlacius-Ussing m.fl. h a r m e n t , at g e n s t a n d e n for friherreindens ø m m e o p m æ r k s o m h e d
er Marselis og ikke R o d s t e e n t r o d s den iøjnespringende aldersforskel hos m æ n d e n e og
det mere n a t u r l i g e forhold, at enken s t ø t t e r sig til sin nulevende m a n d . J f r . i øvrigt
221
redegørelsen for ændringen af kompositionen p. 737f.
J f r . også A r t u s Quellinus
d. Yngres g r a v m æ l e over feltherren H a n s Schack i T r i n i t a t i s kirke ( D K . K b h . By II,
330), h v o r en a n t i k r u s t n i n g p r y d e r b a g g r u n d e n . — A n t i k inspiration synes også at
h a v e ligget bag anvendelsen af og u d f o r m n i n g e n af det »klenodie«, dvs. den medaillon,
som er o p h æ n g t foran på C o n s t a n t i n Marselis' h j e l m i lighed m e d romerske feltherres t a t u e r s brystmedailloner. Venligst m e d d e l t af Jørgen Steen J e n s e n , Den kgl. Mont222
og Medaillesamling, NM.
J f r . friherreindens pompøse ligbegængelse ( o m t a l t i
Schive II og beskrevet hos H e r t e l II, 2, p. 332ff.), der brod m o d forordningen og v a k t e
223
Disse figurers placering
a n s t ø d i s a m t i d e n ; H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 32, nr. 59.
på oprindelig plads, ifølge en tegning fra o. t750, i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4° (Kgl.
Bibl.), k a n muligvis h a v e b i d r a g e t til den i note 220 a n f ø r t e tolkning. 2 2 4 Fr. B e c k e t t ,
225
j f r . n o t e 217, a n t o g , at Minerva her forestillede T a p p e r h e d , f o r t i t u d o .
J f r . Skeels
i Auning, Gøjes i H e r l u f s h o l m , Vittinghofs i Odense S. K n u d s a m t L e n t e s og Wincklers
i L ü b e c k S. Marie (V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren T h o m a s Quellinus, 1926, og
226
Die B a u - u n d K u n s t d e n k m å l e r Lübecks, II, 377).
J f r . tegningen o. 1750 (note
227
223) og A b i l d g a a r d V, 1770, p. 32f., samt H e r t e l ovfr.
R A . D a K a n c . J y s k e Reg.
228
1699—1702. Nr. 21 Fol. 4 4 8 v . I n t e t indlæg i sagen.
Såvel beløbets rigtighed som
m o n u m e n t e t s f u l d f ø r e l s e s t i d s p u n k t b e k r æ f t e s af P a u l u s Poulson, 1725, ovfr. cit. — Beløbet 6450 rdl., som anføres af V. Thorlacius-Ussing, må s t a m m e f r a en yngre Schive229
230
a f s k r i f t , j f r . note 58.
Schive I og II.
Også ud over t i d s p u n k t e t for betalingen
EPITAF NR.
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Fig. 605 606. Billedhuggeren Thomas Quellinus' underskrift og segl (med lægens, Philip Hacquarts) på brev af 20. april 1706
vedrorende friherreinde Sophia Elisabeth
Carisius' stambesiddelse (jfr. epitaf nr. 33)
( n o t e 230, p. 950). — The sculptor Thomas
Quellinus' signature and seal (with that of
the physician Philip Hacquart) on letter of
the 20'th of April 1706 concerning Baronesse
Sophia
Elisabeth
Carisius'
entailed
estate
(sepulchral tablet no. 33) (note 230, p. 950).

N.E. 1974

a f m o n u m e n t e t h a r Quellinus h a f t e n ret n æ r k o n t a k t m e d f r i h e r r e i n d e n . S a m m e n m e d
d o c t . Philip H a c q u a r t h a r b i l l e d h u g g e r e n som v i t t e r l i g h e d s v i d n e u n d e r s k r e v e t o g m e d
sil signet forseglet (fig. 6 0 5 — 6 0 6 ) et b r e v i K ø b e n h a v n 20. a p r i l 1706, h v o r m e d f r i h e r r e inden f o r e t o g æ n d r i n g e r i d e t 1703 o p r e t t e d e s t a m h u s b r e v . I b r e v e t sikredes r e t t e n til
f r a s a l g af »et h u n d r e d e og nogle t ø n d e r h a r t k o r n « til a f b e t a l i n g af æ g t e p a r r e t s fælles
gæld, o p s t å e t v e d k ø b af en g å r d i K o b e n h a v n ( R A . D a n . K a n e . J y s k e reg. 1703—06.
231
I n d l æ g n r . 80).
I I , 2, p. 3 2 9 f .

232
E P I T A F I E R NR. 3 4 — 4 7 (p. 740—752).
J f r . P e r s H i s t T . 5. r k . V I , 177 og 9. r k . I,
233
208 — Schive II.
J f r . H o f m F u n d . II, 49. — M a r i a J e n s d a t t e r b l e v senere gift
234
I h o v e d s a g e n af eg, af lind er dog h æ n g e s t y k k e t s s k r i f t f e l t m e d r a m m e og
Fæth.
akantusblade, t o p s t y k k e t s dødningehoved og vinger, storgesimsens guirlande og skrift235
ovalens r a m m e (indberetn.).
Muligvis g a l t o p s a t v e d e n tidligere r e s t a u r e r i n g .
236 En ringere k o p i af R o s e n q v i s t s epitaf (og B r ä e m s ) findes i Sødring k i r k e , R a n d e r s
237
a m t , over s o g n e p r æ s t Niels Secher, † 1768, og h u s t r u , † 1775.
I n d b e r e t n . om for238
undersøgelse 1961, om r e s t a u r e r i n g 1966 (NM).
1882 e r s t a t t e d e s e n k e l t e dele af
n y s k å r n e , a f f y r , således v e n s t r e f a k k e l s f l a m m e o g s m å v a s e r n e s konsoller, n u a t t e r for239
n y e t i eg.
J f r . Schive I I , H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I , 332, Å r b Å r h S t . 1936, p. 88f.,
240
n r . 3 1 9 — 2 0 og 1937, p. 99, nr. 457.
Vedr. b e s t a l l i n g e n som k i r k e s k r i v e r f r a 1687,
241
se H e r t e l I, 2, p. 4 0 f f .
H å n d s k r e v e t »Fortegnelse over d a n s k e og n o r s k e Officerer
m e d F l e r e f r a 1648—1814, s a m l e t og u d a r b e j d e t f r a 1888 1907 af . . I. G. W. og K a y
Hirsch«. X I . (Kgl. Bibl.). 2 4 2 T r e af englenes a r m e og to v i n g e r b l e v n y s k å r e t . ( N o t a t
243
v e d r . f o r u n d e r s ø g e l s e n n o v . 1960 v e d G. B a u m b a c h (NM)).
I n d b e r e t n . dec. 1961
244
(NM).
J f r . Pers HistT. 5. rk. VI, 1 7 3 . — J . A . M . v a r en af byens 24 m æ n d , H ü b e r t z :
245
246
A k t s t y k k e r I I I , 203.
J f r . Schive II, h v o r d ø d s å r e t e r u u d f y l d t .
Jfr. HofmF u n d . II, 4 7 f . o g n o t e 4 5 ( u n d e r året 1 7 5 0 ) . — D e i h æ n g e s t y k k e r n e s i n d s k r i f t o m t a l t e
t o † g r a v s t e n o v e r T h o m a s Nielsen, h u s t r u o g son, b l e v ifølge r e g n s k a b e r n e p å l a g t gra247
v e n 1673 ( n o t e 109).
Epitafier bl.a. i Sonder-Kongerslev, Ålborg a m t , Grenå, Harr i d s l e v o g S t ø v r i n g , R a n d e r s a m t , H v o r s l e v , V i b o r g a m t , Sdr. G a l t e n o g S k a n d e r u p ,
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248
Århus amt.
P å v i s t af G. N. Kristiansen i r e s t a u r e r i n g s i n d b e r e t n . juli 1971 (NM).
249
R e s t a u r a t o r e n k o n s t a t e r e d e , at de øverste linier på de to h j e r t e f o r m e d e hængeplader v a r o m m a l e t af den oprindelige maler, antagelig fordi denne opdagede, at den forst
250
251
a n v e n d t e s k r i f t t y p e f y l d t e for meget.
Ligeledes citeret hos Schive II.
Jfr.
252
253
Cramer I.
H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 135.
R e s t a u r a t o r e n s opmålinger (NM)
254
255
af begge epitafier viser, at målene på cm er ens.
H o f m F u n d . I I I , 140ff.
Ind256
b e r e t n . juli 1971 (NM). I 1920'rne er t i l f ø j e t 16 b l o m s t e r om skriftfeltet.
Af
de f ø r s t n æ v n t e 100 rdl. skulle r e n t e n gå til vedligeholdelse af deres begravelse og til
den » m o n u m e n t s t e n s inskription, som enken h a r ladet sætte« (note 109, u n d e r å r e t
257
1745; jfr. H o f m F u n d . II, 58).
Oversættelsen af i n d s k r i f t e n korrigeret af dr. phil.
258
H. D. Schepelern, Frederiksborg.
LA Vib. Å r h u s bispearkiv. Rilag til d o m k . s
259
rgsk. 1700—88 (C 3.2308—16).
I n d b e r e t n . om forundersøgelse og r e s t a u r e r i n g
260
261
262
april og dec. 1961 (NM).
Abildgaards dagbog V, 22.
II, 1, p. 125.
Gravverset, der ender m e d et latinsk distichon, er gengivet hos C. M a d s e n : Beskrivelse etc.
263
264
1888, p. 50f.
J f r . H o f m F u n d . II, 53f.
I n d s k r i f t e n , der er r e k o n s t r u e r e t efter
h å n d s k r i f t e t Cramer I (1752), er oversat af dr. phil. H. D. Schepelern, Frederiksborg.
Vedr. personalia jfr. K i r k e h i s t . Saml. 4. rk. I, 499ff. og 5. rk. I, 494ff. og IV, 783ff.
265
Cramer I har dog »27« år og d ø d s d a t o e n »8. juni«, h v o r de citerede tal tydeligt læses
266
på epitafiet.
En sen kopi findes tillige i Sødring, R a n d e r s a m t , epitaf over sogne267
p r æ s t Niels Secher, † 1768.
F a r v e r n e gengivet efter A b i l d g a a r d s beskrivelse i dag268
bogen V, 48.
J f r . H e r t e l II, 1, p. 78: E p i t a f i e t »er o p f o r t i en m o d e r n e Smag 1764,
269
27 0
af sort og h v i d t M a r m o r m e d Urne osv. . . . « .
J f r . Abildgaard.
Indberetn.
271
272
om forundersøgelse 1961, om r e s t a u r e r i n g 1968 (NM).
H e r t e l II, 239.
Inds k r i f t e n suppleret efter Chr. Heilskov: G r a v s k r i f t e r etc., i J y S a m l . 3. rk. V I , 381 f.
273
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s domk. Kopibøger 1859 90 (C 617.3—5).

274
F O R S V U N D N E E P I T A F I E R (p. 752—753).
I n d s k r i f t e r n e gengivet efter h å n d s k r i f t e t
E p i t a p h i a o. 1620 og m e d de senere datatilf øj eiser på epitafiet f r a h å n d s k r i f t e t Monum e n t e r o. 1656, s a m t f r a R h u m a n n I og II, jfr. i øvrigt Resen p. 52ff., M a r m o r a Danica
II, 112f., A b i l d g a a r d s dagbog V, 30, P e r s H i s t T . 8. rk. I, 177ff. og ÅgT. 276f., 279.
275
276
R h u m a n n og A b i l d g a a r d h a r : 32 år.
Vilh. W o r m blev 1608 r å d m a n d og er også
betegnet som s å d a n i E p i t a p h i a ( b e k r æ f t e t af Abildgaard), m e n s R h u m a n n ff. videre27 7
fører en yngre rettelse i E p i t a p h i a : f o r d u m borgemester, til egne mss.
Breve af
278
279
25. j u n i og 22. nov. 1603 (note 45).
II, 2, p. 151 f.
Abildgaards dagbog V, 30.
280 j o r g e n Steen J e n s e n : Polske begravelser i Å r h u s og Kolding 1659, i Å r b Å r h S t . 1967,
p. 72—81 (med afbildninger af de to v å b n e r ) og Tillæg, smst. 1968, p. 41 f. Heri b e h a n d les kulturhistorisk s a m m e n h æ n g , beskrivelse, t y d n i n g etc., hvortil henvises een gang
281
for alle.
J f r . l i t t e r a t u r h e n v i s n i n g e r n e hos Jørgen Steen J e n s e n ovfr. s a m t Hertel
II, 2, 133f.

(p. 754 817). Indledning og nr. 1
12 (p. 754—765). 2 8 2 Oversættelse f r a
latin af vanskelige passager er f o r e t a g e t af dr. phil. H. D. Schepelern, F r e d e r i k s b o r g
283
284
slot.
P. 35.
Den fyldige illustrering af g r a v s t e n s m a t e r i a l e t , der er et af de
rigeste i landet samlet i een kirke, må b l . a . b e t r a g t e s som en eksempelsamling, hvortil
285
k a n henvises f r a a m t e t s l a n d s b y k i r k e r .
E k s e m p l e r på begge forhold opregnes i
d o m k i r k e n s regnskaber, m e n omtales k u n i t e k s t e n , n å r stenen enten er b e v a r e t , eller
286
der n æ r m e r e er r e d e g j o r t for i n d s k r i f t eller u d s m y k n i n g (jfr. †gravsten).
RA.
287
D a K a n c . R. 162. 1651 60. 12. aug. 1651.
1718/19 og 1798 (note 109), 1758 og
288
1773 ( s i d s t n æ v n t e år dog k u n fra kirkegården) (note 258).
LA Vib. Å r h u s bispe289
arkiv. D o m k . s rep. 1769 -77 (C 3.502).
LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k .
GRAVSTEN
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V . M . I960

Fig. 607—608. Drager i indskriftsfriserne på gravsten. 607. Fra nr. 7, o. 1500 (jfr. fig. 483), over biskop
Ejler Madsen (Bolle). 608. Fra nr. 6, o. 1482 (jfr. fig. 482), over biskop Jens Iversen (Lange) (p. 758).
•— Dragons in the inscription friezes on tombstones, p. 758. 607. From no. 7, ca. 1500 (cf. fig. 483), to
Bishop Ejler Madsen
(Bølle).
608. From no. 6, ca. 1482 (cf. fig. 482), to Bishop Jens Iversen (Lange).

290
S y n s f o r r e t n . 1823—1900 (C 617.20).
M i n i s t e r i a l t i d e n d e 1885, a f d . B. p. 875ff.
291
292
D e t Særlige K i r k e s y n s a r k i v , 2. f e b r . 1923, 29. f e b r . 1924 og 20. m a r t s 1958.
Tegninger findes af Chr. Z e u t h e n 1868 (NM), af J. K o r n e r u p i n o t e s b o g I I I , 205 og 207
(NM), a f J . B . Løffler 1885 (NM), j f r . s a m m e : D a n s k e G r a v s t e n e f r a M i d d e l a l d e r e n ,
293
1889, t a v l e V, 25 og X, 55, s a m t af J. Ø l s g a a r d 1897, i A a r h u s 1905, p. 150.
I forb i n d e l s e m e d r e s t a u r e r i n g e n 1880 h a v d e s t e n e n e v æ r e t u d t a g e t , m e n b l e v g e n a n b r a g t
s y m m e t r i s k ( L A Vib. B y g n . i n s p e k t o r a t e t . B g s k . f . d o m k . s y d r e rest. 1877—81 ( B
294
295
239.119)).
J f r . F r . B e c k e t t : D a n m a r k s K u n s t I , 1924, p . 241.
H a n s t e d (Vor),
L i s b j e r g (V. L i s b j e r g ) , L y n g b y (Hasle), H a r l e v ( F r a m l e v ) o g Gjesing ( R a n d e r s a m t ) .
296
J f r . J. B. Løffler, i Å r b O l d k H i s t . 1887, p. 113 og A b i l d g a a r d s d a g b o g V, 4 og t e g n i n g
297
1770 (NM).
I n d s k r i f t e n s u p p l e r e t e f t e r Cornelius H a m s f o r t s bispeliste i S B D V I I ,
298
299
213.
R e s e n p. 49.
J f r . b i s p e n s segl n r . 732 og 733, i H e n r y P e t e r s e n : D a n ske gejstlige Sigiller, 1886, D a n s k e M a g a z i n 4. rk. I, 353 s a m t k a l k m a l e r i n r . 8 (p. 394ff.)
300
301
i t i l k n y t n i n g til a l t e r n r . 34 (p. 87).
D K . K b h . A m t IV, 2016.
Åbent brev
u d s t e d t e s h e r o m af l e k t o r H a n s T h y g e s ø n , p r i o r , b r o d e r Oluf A n d e r s e n af S. Nicolai
k l o s t e r i Års, l e k t o r P e d e r H e n n i n g s e n og b r o d e r C h r i s t e n af V o r F r u e k l o s t e r s m s t s .
s a m t h r . A n d e r s D u u s a f Møllekær ( R h u m a n n I o g I I , t r y k t h o s P a u l u s P o u l s o n : Bibliot h e c a A a r h u s i e n s i s seu B i o g r a p h i a e p i s c o p o r u m A a r h u s i e n s i u m a n t e e t p o s t r e f o r m a 302
t i o n e m . 1725).
R A . D a K a n c . B. 160. 1572 1650. I n d l æ g til 13. f e b r . 1641 v e d r .
303
Oluf P a r s b e r g s a n s ø g n i n g og 8. m a r t s 1649 v e d r . J ø r g e n M a r s v i n s a n s ø g n i n g .
Schive
I og I I , j f r . P. P o u l s o n o v f r . cit. — Også b l y k l u m p e r , f o r m o d e n t l i g f r a b r a n d e n 1642,
304
305
blev f u n d e t her.
A b i l d g a a r d s d a g b o g 1770 V , 24.
D e t Særl. K i r k e s y n s p r o t .
306
27. a u g . 1892, 24. aug. 1893, 14. j u n i 1910.
T e g n e t ø, dvs. o m e d f o r k o r t e l s e s t e g n
= obiit, er også a n v e n d t på v æ r k s t e d e t s sten i V e s t e r v i g k i r k e ( D K . T h i s t e d II, 652)
ligesom på d e t n æ r t b e s l æ g t e d e g r a v s t e n s b r u d s t y k k e f r a 1481 i Slesvig d o m k i r k e ( D i e
307
K u n s t d e n k m ä l e r des L a n d e s S c h l e s w i g - H o l s t e i n II, 624f.).
Indskriften gengivet
hos R h u m a n n I og I I , den sidste d e s u d e n m e d en s k e m a t i s k t e g n i n g , k o p i e r e t af R e s e n
308
p. 49.
F r . B e c k e t t , i A a r h u s 1905, p. 150, f o r m o d e r , at f r e m s t i l l i n g e n s n a r e r e s y n e s
g j o r t til en ( v e r t i k a l t a n b r a g t ) m i n d e t a v l e , et e p i t a f . — At b i s p e f r e m s t i l l i n g e n skulle
v æ r e e t a r b e j d e f r a B e r n t N o t k e s h å n d , således som f o r e s l å e t a f Chr. Axel J e n s e n o g
n æ v n t n e d e n f o r i t e k s t e n , i m ø d e g å s af E r i k M o l t k e i: B e r n t N o t k e s A l t e r t a v l e i Å r h u s
309
D o m k i r k e og T a l l i n t a v l e n , 1970, p. 279 ff.
J f r . k a l k m a l e r i e r p. 432, 434, 446.
310
D a g b o g V, 22 og p å s k r i f t på t e g n i n g f r a 1770 (NM), jfr. p l a n af l a n d e m o d e s a l e n af
C. T h . W a l t h e r 1880 (i d o m k . s a r k i v ) . T e g n i n g d e s u d e n af M a g n u s - P e t e r s e n 1887 (NM)
311
b e r e g n e t til L ø f f l e r : G r a v s t e n etc., fig. 115.
I n d s k r i f t e n g e n g i v e t hos A n n e K r a b b e
s a m t , m e d t e g n i n g , hos R h u m a n n I og II, k o p i e r e t af R e s e n p. 4 8 f . (her også om sagn e t , se ndf.). — T e g n i n g 1770 af S. A b i l d g a a r d , j f r . dgbg. V, 51 (NM) og M a g n u s - P e 312
313
t e r s e n , i L ø f f l e r : G r a v s t e n etc. fig. 127.
C . A . J e n s e n : G r a v s t e n I, 3 7 f .
Jfr.
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Fig. 609. Gravsten nr. 11, middelalderlig, indsat i soklen i sydmuren til sondre vestkapel (p. 764). —
Tombstone no.

11,

mediaeval,

let into the plinth

in the south wall of the southern west chapel.

også g r a v s t e n e n over P e t e r P a r t z o w 1497 i F l e n s b o r g N i k o l a i k i r k e (Die K u n s t d e n k m ä l e r
der S t a d t F l e n s b u r g , 1955, p. 194 og fig. 91), h v o r t i l C. A. J e n s e n h a r h e n v i s t , og som
314
må være fra s a m m e værksted.
J ø r g e n S t e e n J e n s e n , i Å r b Å r h S t . 57. b d . , 1964.
p. 110, n o t e n . S a g n e t tillige g e n g i v e t hos H e r t e l I I , 1, p. 83; j f r . Å r b G l B y . 1946, p. 51.
315
316
J f r . f o t . 1908 ( N M ) ; D e t Særl. K i r k e s y n 2. f e b r . 1923.
M a r g r e t e Bolle, en b r o d e r d a t t e r a f b i s k o p E j l e r M a d s e n Bolle, v a r h o f m e s t e r i n d e h o s d r o n n i n g K r i s t i n e (Thi317
s e t : S t a m t a v l e r V, 258).
F l g n . a f b i l d n i n g e r findes af s t e n e n : a n o n y m , o. 1750, i
Kgl. Bibl. ( T h o t t 1448, 4°), S. A b i l d g a a r d 1770, j f r . d g b g . V, 50 (NM), k o b b e r s t i k af
G. V. B a u r e n f e i n d , i T. de K l e v e n f e l d : N o b i l i t a s D a n i a e [1777], t a v l e 1, t e g n i n g af Mag318
n u s - P e t e r s e n 1887 (NM) til L ø f f l e r : G r a v s t e n etc. fig. 126, j f r . p. 3 6 f .
Jfr. HistT.
319
12. r k . IV, 27.
Alle t r e x ' e r i å r s t a l l e t 1531 s y n e s t i l f ø j e t ; C. A. J e n s e n : G r a v s t e n
I, 49 m e n e r dog, at d e t f ø r s t e x er oprindeligt og s t e n e n følgelig f r a t i d e n mellem 1510—20.
320
Indskriften gengivet hos Anne K r a b b e , i E p i t a p h i a , Monumenter, R h u m a n n I og II
e t c . ; s t e n e n a f t e g n e t o. 1750 i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4° (Kgl. Bibl.). 3 2 1 J f r . også
322
p. 430.
J f r . d e s u d e n a l t e r i n d s t i f t e l s e r og k a l k m a l e r i e r , p. 83—87, 394, 399, 403, 430.
323
324
A b i l d g a a r d s dgbg. V , 5 0 f . o g p å s k r i f t p å s a m m e s t e g n i n g a f s t e n e n (NM).
På
A b i l d g a a r d s t e g n i n g f r a 1770 (NM) læses i n d s k r i f t e n ». . . q(ui) obiit m dii p r e c a . . .«,
der k o m m e n t e r e s : »Nogle b o g s t a v e r af d e t sidste o r d p r e c a m i n i v a r aldeles udslidt« —
en læsning der dog er højst t v i v l s o m . R h u m a n n I og II gengiver k u n i n d s k r i f t e n s i n d l e d 325
ning.
R u n a m o og R u n e r n e , 1841, p. 2 0 7 f . T e g n i n g e n (NM) af b o m æ r k e t lidt af326
vigende.
J f r . Chr. H e i l s k o v , i A r k i v f. Genealogi og H e r a l d i k , Å r h u s 1909, p. 125f.
327
B r e v a f 28. a u g . 1863 f r a k i r k e v æ r g e n N . H . F u l l i n g til k a m m e r r å d S t r u n c k (NM),
j f r . W a l t h e r s d g b g . o k t . 1881 ( n o t e 293). S t r u n c k skulle i o v r i g t selv h a v e o p d a g e t sten e n 1847 »i f u n d a m e n t e t af d e n m u r p i l l e på k i r k e n s n o r d r e side, der er n æ r m e s t korskirken« ( N K S 179 5 , 8°, 10, v e d A n t . P e t e r s e n ) .

328
13—24 (p. 765—774).
E p i t a p h i a (o. 1620), M o n u m e n t e r , R h u m a n n
I og I I , Schive II, A b i l d g a a r d s dgbg. V, 23 (NM) gengiver den slidte i n d s k r i f t ; t e g n i n g
329
af S. A b i l d g a a r d 1770 (NM).
J f r . S. H. P o u l s e n : D a n s k e Messeboger f r a R e f o m a 330
t i o n s t i d e n , 1959, p. 4 0 f .
Ifølge W a l t h e r s p l a n af l a n d e m o d e s a l e n 1880 ( d o m k . s
331
arkiv) lå stenen ved sydvæggen i inderste rum.
P å s t e n e n s t å r k u n »156«, i d e t
s t e n h u g g e r e n synes a t h a v e g l e m t 0 ' e t . D e t p å A b i l d g a a r d s t e g n i n g f r a 1770 (NM)
v i s t e »156°« er en m i s f o r s t å e l s e af å r s t a l l e t 1560, idet sidste t e g n er et skilletegn i lig-
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hed m e d de øvrige i i n d s k r i f t e n a n v e n d t e . D ø d s å r e t 1560 er imidlertid s a m s t e m m e n d e
med årsbogsoptegnelse (Kirkehist. Saml. 5. rk. I, 549), j f r . K a n c B r e v b . 14. dec. 1560,
21. og 22. febr. 1561. — M a r m o r a Danica's fejlagtige d a t a ( f f , 87) s t a m m e r rimeligvis
fra de ældre h å n d s k r i f t e r , der gengiver i n d s k r i f t e n , E p i t a p h i a , M o n u m e n t e r , R h u m a n n
332
I og II etc. — G r a v s t e n e n s v å b n e r o m t a l t af Anne K r a b b e 1607.
J f r . C. A. J e n sens redegørelse for de arkivalske belæg vedr. Gert v a n Groningen ( I I , 41 47) og h a n s
k a r a k t e r i s t i k , såvel af v æ r k s t e d e t som af dets p r o d u k t e r , gravstenene, m e d en indgående analyse af disses enkelte k o m p o n e n t e r (p. 47ff.). 3 3 3 Allan Tønnesen, i Å r b Å r h S t .
334
335
1970, p. 69ff.
Det Særl. K i r k e s y n s ark. 4. juli 1924.
I n d s k r i f t e n suppleret
efter E p i t a p h i a , j f r . i øvrigt A n n e K r a b b e , M o n u m e n t e r , R h u m a n n I og Abildgaards
336
dgbg. V, 6, m e d skitse, og V, 40 (NM), h v o r skriften omtales som »aldeles udslit«.
Jfr.
337
fig. 152, K ø b k e s maleri 1830, h v o r p å t u r i s t e r b e t r a g t e r J u e l s sten.
Indskriften
suppleret efter M o n u m e n t e r , i øvrigt a f s k r i f t i A n n e K r a b b e , E p i t a p h i a , R h u m a n n I
338
339
og II.
K a n c B r e v b . anf. d a t o , j f r . A a r h u s 1905, p. 137.
I disse h å n d s k r i f t e r
340
står m a n d e n s d ø d s d a t a u u d f y l d t , her suppleret efter Schive II.
J f r . supplerende
341
personalia i P e r s H i s t T . 5. rk. IV, 54ff., h v o r e f t e r J H L . døde 11. juli 1682.
Muligvis f r a 1575, da T R . »godvilligt« overlod sognepræst, magister Bonde Jensen sit k a n t o r 342
embede ( K a n c B r e v b . 28. jan. 1575).
J f r . tegning af S. Abildgaard 1770 (NM) og
343
dgbg. V, 44, s a m t E p i t a p h i a og R h u m a n n II.
J f r . A n n e K r a b b e , E p i t a p h i a og
344
Monumenter.
B j ø r n Andersen til Stenalt, B j ø r n s h o m etc. v a r 1572—80 l e n s m a n d
på Å r h u s g å r d ; E r i k Bjørnsen v a r eneste son i andet ægteskab m e d K a r e n Friis af Hesselager (Thiset: S t a m t a v l e r I, 227—229). — Axel el. Absalon U r n e til Søgård etc., død
345
1577, v a r gift a n d e n gang m e d Birte K n u d s d a t t e r R u d , død 1573.
I dagbogen V,
19 (NM). - Tillige på tegning f r a o. 1750 i h å n d s k r i f t e t T h o t t 1448, 4° (Kgl. Bibl.).
1747 v a r et »bellete af steen« blevet fæstnet med lim ved den »nore indgang ved altret«
(note 258), antagelig det lille relief, som m å s k e senere er blevet stjålet s a m m e n m e d det
346
a n d e t af H e r t e l o m t a l t e (jfr. p. 674).
J f r . M o n u m e n t e r , R h u m a n n I, Abildgaard V,
347
19 og H e r t e l II, 1, p. 38.
I n d s k r i f t e n suppleret efter A n n e K r a b b e , den første til348
lige efter E p i t a p h i a og M o n u m e n t e r .
I S. A b i l d g a a r d s dgbg. 1770, V, 17 med skitse
349
p. 21 er h o v e d p a r t e n af v å b n e r n e a f t e g n e t , m a n g e v a r dog udslidte.
Knud Hardenberg † 1564 el. — 6 5 i svensk f a n g e n s k a b ; Mette U r n e boede 1568, e n d n u ugift, i Odense,
j f r . T h i s e t : S t a m t a v l e r V I , 2 1 5 . — I n d s k r i f t e n gengivet hos A n n e K r a b b e og i E p i t a p h i a .
350
I E p i t a p h i a k a l d e t »medicus«, læge; P H . h a r antagelig virket som embedslæge, idet
h a n b l . a . aflønnedes som k a n n i k ved Å r h u s d o m k . , jfr. K a n c B r e v b . især 24. febr. og
351
352
14. april 1599.
I n d s k r i f t e n gengivet efter E p i t a p h i a .
J f r . gravsten over Th.
353
F a s t i i Ålsø ( R a n d e r s a m t ) ( C . A . J e n s e n : Gravsten nr. 682, T. 93).
Hertil må
bemærkes, at skønt døden som forkrænkelighedssymbol nok er stenens dominerende
m o t i v , velkendt i perioden, er dog også h å b e t om genopstandelsen anslået på stenen
ved fremstillingen af sjælenes genopvækkelse ved englenes lyd (jfr. Å r b O l d k H i s t . 1901,
p. 301ff. og b l . a . K a t h l e e n Cohen: Metamorphosis of a D e a t h Symbol, Berkeley-London, 1973, p. 96, 130ff.). 3 5 4 R h u m a n n - r e g e s t .

25—65 (p. 775—804). 3 5 5 Ifølge rgsk. 9. dec. 1680 v a r konen død n æ v n t e
356
år (note 109).
1677 overtog J e s p e r Eskesøn et gravsted m e d to sten, som h a n s
m o r f a r , R a s m u s Christensen, h a v d e ladet lægge, en stor og en lille, »endnu saa godt som
nye«; antagelig v a r den ene den her b e h a n d l e d e , den a n d e n †gravsten nr. 36, p. 824.
Eskesøns h u s t r u blev n æ v n t e år nedsat der (LA Vib. Å r h u s bispearkiv. Rgsk. 1687—
357
1711 (C 3.2287)).
I n d s k r i f t e n suppleret efter R h u m a n n I og I I ; »Paterna«, dvs.
358
palmesøndag.
I n d s k r i f t e n resumeret efter R h u m a n n I og II 1666, jfr. M a r m o r a
359
D a n i c a II, 1 14.
J f r . tillige g r a v s t e n i Å r h u s Vor F r u e , Lisbjerg (V. Lisbjerg) og
360
f r a g m e n t over Oluf Pedersen i Den gamle By.
H u s t r u e n bisattes der 1721 (note
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109).
Sidste h u s t r u , der 1760 ægtede a p o t e k e r e n i Horsens, G o t t f r i e d S c h m i d t ,
døde 30. april 1779 og begravedes i Horsens klosterkirke ( Å r b Å r h S t . 1944, p. 44f.).
362
Da stenen 1758 v a r h j e m f a l d e n , købtes den af J e n s Søndergaards arvinger (note
363
364
258).
Ifølge A b i l d g a a r d s dgbg. V, 59.
I n d s k r i f t e n suppleret efter E p i t a p h i a ,
365
der ligesom R h u m a n n I og II tydeligt angiver 3. h u s t r u s n a v n som tilføjet.
Så366
ledes også 1810 (Hertel II, 2, p. 153).
K i r s t e n L u n g e bisat 17. aug. i R a n d e r s
S. Morten, senere o v e r f l y t t e t til Århus, jfr. k r y p t . ; se Eske Brocks dagbog udg. af J e n s
367
H o l m g a a r d og Wilh. S. Skeel: Optegnelser om Familien Skeel, 1871, p. 184.
N. C.
Friis' d a t a suppleret efter R h u m a n n I og tingsvidne af 18. aug. 1625 (LA Vib. Å r h u s
368
bispearkiv. D o m k a p i t l e t II. (1298)—1681)); j f r . Å r b Å r h S t . 1944, p. 231.
Perso389
370
nalia, jfr. Å r b Å r h S t . 1944, p. 27.
N æ v n t u n d e r 1680 (note 109).
Jfr. bl.a.
g r a v s t e n over sognepræsterne Poul J e n s e n H a r r i t s l e v i J e l s t r u p ( H j ø r r i n g a m t ) og Pe371
der Jørgensen, † 1613, i Fons (Odense a m t ) .
Den udslidte i n d s k r i f t r e s u m e r e t
372
efter begravelsesprotokollen 1745 (note 81).
1780 blev stenen v u r d e r e t i forbindelse m e d begravelsens hjemfaldelse (note 45). 3 7 3 Begge døde 79 år gamle, h a n 1803,
jfr. H e r t e l I, p. L X I I I , H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I, 339, og E r h v e r v s h i s t . Å r h . 1961—62,
374
p. 51.
N æ v n t som skænket af J e n s Antonisen og h u s t r u i i n v e n t a r i e t 1827 (note 9).
375
Den udslidte i n d s k r i f t r e s u m e r e t efter E p i t a p h i a (o. 1620), R h u m a n n I og II og
376
suppleret af Schive II.
Ifølge begravelsesprotokollen 1745 (note 81) døde h a n
377
378
1753, h u n 1761.
J f r . G r u n d f ø r (V. Lisbjerg), m e d s e k u n d æ r indskrift.
Jfr.
379
g r a v s t e n o. 1646 i S y s t o f t e ( D K . Maribo a m t II, 1334).
M. J. Riber, kgl. hofmedicus, forlenet m e d p r æ l a t u r ved Å r h u s d o m k . 20. j u n i 1619, j f r . 13. dec. 1637. —
380
19. m a j 1632 forlenet m e d vikarie smst. ( K a n c B r e v b . ) . J f r . R h u m a n n II.
1952
f l y t t e t ca. 1 m i forbindelse m e d i n d r e t n i n g e n af ny n e d g a n g til h ø j k o r e t s begravelser
381
(Særl. K i r k e s y n 11. m a r t s 1952).
I n d s k r i f t e n suppleret efter R h u m a n n I og II,
382
h u s t r u e n s dødsår dog ikke n æ v n t her.
Sten over sognepræst i Linå ( S k a n d e r b o r g
383
a m t ) ; j f r . t i l s v a r e n d e englehoved.
J f r . R å d m a n d Clemen J e n s e n Smagbier o g h a n s
384
E f t e r k o m m e r e , i Å r b Å r h S t . 1943, p. 101ff. og 1944, p. 60ff.
Hullet er f o r m o d e n t lig forårsaget af en uregelmæssighed i stenens s t r u k t u r , der k a n h a v e resulteret i en
forvitring, som stenhuggeren m å s k e h a r a f p u d s e t . Venligst oplyst af dr. phil. P. Graff385
Petersen, Mineralogisk Museum.
II, 341. Ifølge S c h y t t e p. 64, n o t e n , er sagnet
m e t r i s k b e h a n d l e t i F. S. Birchs P h a n t a s u s , en Samling af d a n s k e Folkesagn, A a r h u u s
386
1828.
J f r . g r a v s t e n nr. 8 i Slangerup ( D K . F r b . A m t II, 2100, der synes at h a v e et
387
tilsvarende symbol, s a m t i Å r h u s d o m k . nr. 30 (timeglas og stjerne)).
J f r . rgsk.sn o t i t s v e d Mergrete K l a v s d a t t e r s bisættelse 11. nov. 1673, h v o r v e d hendes a n d e n m a n d
b e k r æ f t e d e k ø b e t af begravelsen og den tilhørende sten m e d n a v n e på, b e t a l t for »hen388
389
ved 40 aar siden« (note 109).
I n d s k r i f t e n suppleret efter R h u m a n n I og II.
Jfr.
390
P e r s H i s t T . 11. rk. I I I , 110 og epitaf nr. 6.
J f r . endvidere s e k u n d æ r t a n v e n d t sten
over A r e n t A l t h a l t , i Å r h u s Vor F r u e , Besser (Samso), H o e d ( R a n d e r s a m t ) og F å r u p
391
(Sabro).
M a n d e r u p P a r s b e r g f. 1546, d. 11. nov. 1625, Ingeborg J u e l f. 1544, d. 29.
392
okt. 1615. A n n e B r a h e død 2. jan. 1633 og b e g r a v e t i Mørke kirke.
J f r . C. A. J e n sen: G r a v s t e n nr. 743, T. 98, Odense Vor F r u e , sten for J ø r g e n H a r t v i g s e n , d. 1596.
393 De y n g r e træk ved P a r s b e r g s r u s t n i n g er b l . a . lårtaskernes direkte fæstnelse til b r y s t pladen, den m a n g l e n d e lanserøst på b r y s t p l a d e n , s a m t den å b n e h j e l m . Venligst oplyst
394
af m u s e u m s i n s p e k t ø r K a y Nielsen, T ø j h u s m u s e e t .
J f r . s a m m e nr. 830, H o r b y
395
( H o l b æ k a m t ) , Peder R e e d t z , d. 1607.
Abildgaards dgbg. V, 18 m e d s a m t i d i g tegning (NM), H e r t e l II, 47; ifølge R h u m a n n - r e g e s t e n (efter 1691) b e f a n d t g r a v s t e n e n sig
396
i k o r e t , muligvis f l y t t e t 1699 (note 109).
J f r . K a n c B r e v b . 23. apr. 1632. — Tegning
397
af S. A b i l d g a a r d 1770 (NM), dgbg. V, 53f.
P. Saxe gift a n d e n gang 1623, konen
398
død 1654, j f r . P e r s H i s t T . 11. rk. I I I , 110 og H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 190.
Også
399
t o m t ifølge A b i l d g a a r d s tegning og dgbg. V, 1770, p. 47.
D a t t e r af slotspræst
Menelaus P a u l i og gift m e d r e k t o r J. K n u d s e n , f r a 1647 sognepræst i Å r h u s d o m k . ,
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400
m e n f r a 1653 professor i K b h . (Hertel II, 1, p. 75, 404f.).
I Å r h u s Vor F r u e to
s e k u n d æ r t a n v e n d t e sten, over K. J. Connis, d. 1758, og H. J. W i n t e r , d. 1726, samt
en n æ s t e n udslidt sten, endvidere i Hasle (Hasle), R a t h l o u s d a l (Hads), Sjelle ( F r a m 401
lev) og Vesterø (Læsø).
Ifølge Å r b Å r h S t . 1943, p. 109 begravet 27. aug. 1671.
402
403
Skifte efter J. L a u r s e n 1673, j f r . Å r b Å r h S t . 1939, p. 30.
Niels K j e l d r u p fik
borgerskab 1767, H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 340, j f r . E r h v e r v s h i s t . Årb. 1961—62, p. 51.

67—86 (p. 805—817). 4 0 4 Suppleret efter M o n u m e n t e r og R h u m a n n I.
406
J f r . K a n c B r e v b . 6. aug. 1629.
1762 v a r stenens i n d s k r i f t n æ s t e n ulæselig og
den m u r e d e begravelse så brøstfældig, at der v a r f a r e for, at stenen ville falde ned i
407
408
graven (note 258).
Beslægtet m o t i v i Vesterø på Læsø ( H j ø r r i n g a m t ) .
Ind409
skriften suppleret efter begravelsesprotokollen 1745 (note 81).
Jfr. ÅrbOldkHist.
410
411
1901, p. 305.
Gengivet i M a r m o r a Danica II, 89, j f r . R h u m a n n I og II.
Jfr.
412
v å b e n p l a d e på Å r h u s stiftsprovstebolig, J y S a m l . 3. rk. V I , 388.
Å r b Å r h S t . 1937,
p. 85 oplyser M a r g r e t h e C h r i s t e n s d a t t e r s dødsår og a n d e n m a n d s f u l d e n a v n : H a n s
413
Iørgensøn Strømensøn.
Ifølge rgsk. for 1700 (note 109) skulle Anders Poulsen
forneden på skipper Søren Sørensens ligsten h a v e l a d e t u d h u g g e sig og sin sal. kones
n a v n , »men skælmen vil ikke ud m e d skillingerne«. På g r a v s t e n e n er dog nu i n t e t spor
414
heraf.
Cecilie Uch, d. 1682, gift m e d sognepræst Claus Andersen T r o n d h j e m , j f r .
415
Å r b Å r h S t . 1946, p. 54. I n d s k r i f t e n suppleret efter Schive II.
LA Vib. Å r h u s
416
bispeark. Rgsk. f. Å r h u s d o m k . 1687- 1711 (C. 3.2287).
Et m å s k e f e j l h u g g e t »1«
417
ses f o r a n initialerne.
J f r . Mallings epitaf nr. 25—26, p. 718ff. 4 1 8 M. A. W e r n
419
Ifølge t e s t a m e n t e af 2. m a j 1694, noomtales her som M. A. Helboe (note 109).
420
teret u n d e r 5. juni s a m m e å r ; P e r s H i s t T . 8. rk. V, 187.
Stenen flyttedes 1729 i
421
forbindelse m e d orgelbyggeriet (note 185).
S a m m e , u f u l d s t æ n d i g e i n d s k r i f t af422
t r y k t i J y S a m l . 3. rk. V I , 380; j f r . H o f l m F u n d . II, 1756, 47ff.
Tilføjelserne meget
423
sjusket og groft gjort.
N æ v n t e år b e t a l l e s 4 rdl. for en gravstens pålæggelse.
424
425
Maren Mogensdatter død 18. m a r t s 1785; LA Vib. stolestadebog fol. 43 v.
Jfr.
H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 339, ÅgT. II, 33, Å r b Å r h S t . 1943, p. 124, og A n n a T h e s t r u p :
426
Eligerede borgere, p. 67.
Suppleret efter a f s k r i f t v e d Chr. Heilskov, i J y S a m l .
427
3. rk. V I , 381.
Fortegnelse 1817 (NM).
GRAVSTEN NR.
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(p. 818—829). 4 2 8 E n blot og b a r o m t a l e af en sten eller et
n a v n h a r n o r m a l t ikke b e r e t t i g e t til, at stenen er m e d t a g e t her, ligesom der k u n i et
enkelt tilfælde (nr. 11) er taget h e n s y n til de sædvanligvis k o r t f a t t e d e meddelelser om
429
sten på d o m k i r k e g å r d e n .
RA. D a K a n c . B 160. Indlæg til reg. og tegn. 8. m a r t s
430
431
1649.
J f r . DaMag. I, 350.
S. Abildgaards dagbog V , 1 2 , 5 6 s a m t tegning f r a
432
433
1770 (NM).
E. Sejr, i Å r b Å r h S t . 1926, p. 136ff.
I n d s k r i f t e n a f t r y k t hos H e r 434
435
tel II, 139.
Store R e s t r u p , Ålborg a m t .
Måske k a n de 3 x 2 b o g s t a v e r opf a t t e s som flertalsbetegnelse og således tolkes » m o n u m e n t a h æ c fecerunt« — således
som foreslået af dr. phil. H. D. Schepelern, Frederiksborg, der venligst h a r oversat
436
gravskriften.
En kirke af d e t t e n a v n kendes ikke, m e n Wiberg oplyser i sin præ437
stehistorie, at R. Sinning v a r p r æ s t i H j o r t s h ø j og Elev (I, 639).
J f r . Kirkehist438
Saml. 3. rk. V I , 591 og 6. rk. V, 407ff.
Således i M o n u m e n t e r , R h u m a n n h a r 74 år.
439
440
ÅgT. I, 316f.
LA Vib. Å r h u s bispearkiv. D o m k a p . s rgsk.bog 1642—50 (C 3.2219).
441
442
J f r . E. Sejr, i A a r h u u s S t i f t s b o g t r y k k e r i 1937, p. 17—27.
H. S ø g a a r d : R a s 443
m u s Pedersen T h e s t r u p s S t a m b o g , Å r h u s 1972, p. 82.
Ingen borgmester af d e t t e
444
445
n a v n kendes.
Abildgaards dagbog V, 44.
F o r f a t t e r og initiativtager til R h u 446
m a n n - h å n d s k r i f t e r n e ; jfr. Å r b Å r h S t . 1964, p. 106ff.
P e r s H i s t T . 5. rk. V I , 1 7 6 ;
Å r b Å r h S t . 1944, p. 32.
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447
448
G R A V F L I S E R (p. 830—838).
Specielt r e g n s k a b s g r u p p e n n æ v n t i note 109.
På
stenen læses sandsynligvis et 9-tal, men begravelsesprotokollen (note 81) angiver døds449
450
d a t o e n til 16. dec.
J f r . J y S a m l . 3. rk. V I , 381.
J f r . Å r b Å r h S t . 1937, p. 96,
451
nr. 450.
A n n a T h e s t r u p : Eligerede borgere i Å r h u s 1740—1837, Å r h u s 1964, p. 103.
452
453
J f r . R h u m a n n I og A n n a T h e s t r u p , op. cit. p. 105.
H o f f m e y e r I, 482 og A n n a
454
455
T h e s t r u p , p. 94.
Å r b Å r h S t . 1933, p. 166.
Å r b Å r h S t . 1935, p. 74 og A n n a
456
457
T h e s t r u p , p. 104.
Å r b Å r h S t . 1933, p. 170.
Å r b Å r h S t . 1933, p. 172 og Stole458
459
s t a d e b o g e n , fol. 6 r .
ÅgT. I I I , 138 og Wibergs præstehistorie I, 43.
Rhumann
460
II og W i b e r g 1, 17.
Stolestadebog fol. 70 r. — Det vides ikke, h v a d sidste b o g s t a v :
461
B, af initialerne » M . J . R . D . « h e n t y d e r til (Byfogeds?).
A n n a T h e s t r u p , p. 92.
462
463
464
H u n døde 1705, n o t e 109.
A n n a T h e s t r u p , p. 104.
Jfr. Hübertz: Akt465
466
s t y k k e r II, 335.
Å r b Å r h S t . 1943, p. 147.
»L.O.« s a m m e n s k r e v e t , så det k a n
468
læses: L Ø , L æ s s ø . 4 6 7 Stolestadebog fol. 52 r. og note 258.
P e r s H i s t T . 5. rk. IV, 81.
469
470
I n d b e r e t n . af Magnus Petersen i NM.
1715 h a v d e Maren P e d e r s d a t t e r betalt
4 rdl. for ( r e t t e n til?) at lægge fliser m e d b o g s t a v e r (note 109). J f r . Å r b Å r h S t . 1937,
471
472
473
p. 84.
Antagelig f e j l s k r i f t for G P D.
Å r b Å r h S t . 1944, p. 61.
Stole474
s t a d e b o g fol. 79, j f r . note 156.
Å r b Å r h S t . 1944, p. 63 og A n n a T h e s t r u p , p. 89.
475
J f r . Å r b Å r h S t . 1929, p. 205, stolestadebog fol. 97, H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 337 og note
476
477
478
109.
Stolestadebog fol. 480.
J f r . H e r t e l II, 4, p. 494.
Måske er fliserne
479
h u g g e t ud af den sten, som M . T . købte 1758 (note 258).
Stolestadebog fol. 51.
480
481
j f r . H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 336.
Stolestadebog fol. 97.
J f r . ÅgT. II, 24.

482
E F T E R M I D D E L A L D E R L I G E G R A V K A P E L L E R (p. 839—873).
De b e v a r e d e kisteplader
483
er redigeret af L a u r a B j e r r u m .
Disse særlige afsnit, b e n æ v n t »begravelser« er redigeret af Stig Hornshøj-Moller. Oplysningerne hertil er h e n t e t f r a de arkivalier og den
l i t t e r a t u r , der er o m t a l t i indledningen til a f s n i t t e t om g r a v m i n d e r p. 6 5 3 f . — V e d r .
de a n v e n d t e forkortelser må b e m æ r k e s , at i de tilfælde, h v o r h v e r k e n personens dødsd a t o , m a r k e r e t ved †, eller b e g r a v e l s e s d a t o : »begr.«, er k e n d t , h e n t y d e r den her a n v e n d t e
d a t o til den i regnskabsprotokollen i n d f ø r t e , da betaling i forbindelse m e d afdødes pla484
cering forelå.
H o f m F u n d . II, 86f., jfr. E r h v e r v s a r k i v e t . Å r h u s b y a r k i v , Aa 153,
485
486
9. dec. 1636.
Dagbogen V, 55, j f r . H e r t e l II, 105.
Ifølge forskellige oplysninger 1664 (note 125) og 1667 (note 45 og 125) h a v d e A n n e Friis ved sin død e n d n u
488
ikke b e t a l t det fulde beløb. 4 8 7 J f r . M a r m o r a Danica II, 1741, p. 103f.
J f r . ak489
490
varel af Chr. Z e u t h e n 1868 (NM).
H e r t e l II, 105, jfr. o v e n n æ v n t e akvarel.
Jfr.
491
H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 345f.
S a m m e I I I , 344f. — Et fotografi f r a 1908, i NM
(fig. 610), viser k r y p t e n s d a v æ r e n d e tilstand (jfr. fig. 74). U n d e r de k r y d s e n d e tøndehvælv, m e d l u f t h u l i o s t m u r e n , ses rester af t r e barokprofilerede †kister, de to forreste
af t r æ , gavlen af den bageste tilsyneladende af m e t a l og p r y d e t med en palmetliste for492
neden. På den forreste kiste ligger et k r a n i u m med en syet †hue s a m t en †sko.
Dag493
494
bogen V, 54f.
R A . General.-herald. Selskab. Specialia L. nr. 15. Lindenov.
Not a t e r nov. og dec. 1963 af Vitus Nielsen, i forbindelse m e d epitafiets nedtagelse (NM).
495
496
497
Skitse i A b i l d g a a r d s dagbog V, 36.
II, 245.
I skrivelse af 4. sept. 1840
h a v d e kancelliet m i n d e t d o m k i r k e i n s p e k t i o n e n om dronningens ord ved besøget i juli
s a m m e år, at D r a k e n b e r g s lig ikke b u r d e h e n s t å som hidtil, m e n n e d s æ t t e s i en begravelse (LA Vib.) Kirkeinsp. ark. Å r h u s d o m k . Vedk. kirkegård 1690—1903 (C 617.28—29).
498
J f r . begravelsesprotokollen (note 81).
I n d b e r e t n . m e d plan ved K n u d H o l m nov.
499
500
1965 (NM).
J f r . kisteplade over Otte Skeel, † 1645, i Å l u m , Viborg a m t .
Inv.
nr. 177. J f r . Helge Søgaard, i Å r b G l R y . 1946, p. 50, s a m t R h u m a n n I og Schive II og
501
epitaf nr. 11, p. 688.
Ifølge S c h y t t e p. 37 v a r C . H . b e g r a v e t her, h v i l k e t er overe n s s t e m m e n d e m e d i n d s k r i f t e n på epitaf nr. 45, men kistepladen f a n d t e s 1957 u n d e r
højkoret (ifølge venlig meddelelse fra a r k i t e k t Erik H ø y e r , S k ø d s t r u p ) , men kisten k a n
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Bodil Hauschildt 1908

Fig. 610. Lindenovs gravrum med kister (p. 958),

Lindenov's

sepulchral

chamber

with

coffins.

502
v e d tidligere lejlighed v æ r e f l y t t e t h e r t i l , j f r . i n d l e d n i n g e n p. 877.
Jfr. i øvrigt
Den ældgamle N o r m a n d s C. J. Drakenbergs Levnetsbeskrivelse, Ligpræken og Portræt.
V i b o r g 1774. U d g . af C. H. M a n g o r etc. F a k s i m i l i t r y k u d g . af E. E. J o h n s e n , A a r h u s
503
[1924],
F u n d a t s e n ( H o f m F u n d . I I , 4 1 f f . , j f r . Kgl. B i b l . N K S 415 b . 2°. D o k u m e n t e r a n g . Å r h u s d o m k . o g k a p i t e l ) d a t e r e t m a j 1640 o g f o r u d e n a f k a n s l e r e n u n d e r s k r e v e t a f h a n s s v i g e r f a r , H o l g e r R o s e n k r a n t z , o g h a n s svoger, J ø r g e n R o s e n k r a n t z .
J f r . k a n s l e r e n s b r e v af 28. juli 1656 til k a p i t l e t v e d r . m a g e s k i f t e af en g å r d m e d E r i k
504
R o s e n k r a n t z ( n o t e 125).
1. j u n i 1662 a f s t o d Mogens Friis på egne og a n d r e a r v i n gers v e g n e k a p e l l e t til d o m k i r k e n ( n o t e 125); j f r . P o u l R a s m u s s e n : Å r h u s d o m k a p i t e l s
505
506
j o r d e b o g I, 1972, p. 29.
H e r t e l I I , 1, p. 100f.
D e t Særl. K i r k e s y n , 8. dec.
507
1921.
T e g n i n g af k a p e l og g i t t e r s a m t f a r v e l a g t t e g n i n g af s a m m e , af H. S t o r c k
508
1863 og Chr. Z e u t h e n 1868 (NM).
B o g s t a v e t ses h v e r k e n på Z e u t h e n s a k v a r e l
fig. 552 eller på f o t . af H u d e f r a 1908 (NM). D e r h a r a n t a g e l i g s t å e t et »s«, s o m n æ p p e
h e n v i s e r til s l æ g t s n a v n e t S e h e s t e d , som k a n s l e r e n aldrig selv b r u g t e , m e n s n a r e r e til
509
sen i »Thomesen«.
Jfr. Albert Fabritius: Det Sehestedske Gravgitter i Aarhus
D o m k i r k e , i D a n m a r k s Adels A a r b o g 1956, 73. årg. Afsnit I I , p. 3 t f f . — I d e t a l j e n er
510
det n æ v n t e p r i n c i p for opstillingen i k k e g a n s k e g e n n e m f ø r t .
N o t e 289. E n r e s t a u 511
r e r i n g v a r f o r e t a g e t 1872 ( n o t e 273), nogle æ n d r i n g e r 1910 ( n o t e 11).
Rhumann
512
I og I I ; j f r . A b i l d g a a r d s d a g b . V, 39.
I n d b e r e t n . m e d skitser af k r y p t e n s p l a n , af
513
k i s t e r , beslag m . m . v e d P. L i n d e 1944 (NM).
E e t s t y k k e , i n v . n r . D 13400, i N M .
514
Ingen a f d e n e d e n n æ v n t e t e k s t i l f u n d f a n d t e s i k i s t e n . P u d e n v a r f y l d t m e d p l a n t e 515
dele, h v o r i m e l l e m h u m l e k n o p p e r o g l a v e n d l e r .
Tyven var domkirkens klokker,
Oluf C h r i s t e n s e n Ilder, der b l . a . h a v d e s t j å l e t s i r a t e r f r a l y s e k r o n e r ( j f r . o v f r . p . 602
m e d n o t e 420 (p. 648) s a m t H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I , 268). K i s t e b e s l a g e n e b l e v solgt til
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guldsmed J o h a n P l o m ( J o h a n Henriksen P l u m b , j f r . Boje I, 193). Venligst oplyst af
a r k i v a r H e n n i n g Paulsen, LA. Viborg, der h a r gennemgået Å r h u s r å d s t u e r e t s p r o t o k o l ,
516
20. aug. 1708.
I n d b e r e t n . 1944 ved E r n a Lorenzen, Den Gl. By. G e n s t a n d e n e h a r
517
inv. nr. 24 A - M : 4 4 .
J f r . E r n a L o r e n z e n : Folks Tøj i og o m k r i n g Å r h u s ca. 1675—
518
ca. 1850, Å r h u s 1975, p. 31f. og fig. 11.
J f r . H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 342ff. —
18. dec. 1775 blev s t a t h o l d e r i Norge, J a c o b B e n t z o n , bisat i Sehesteds kapel. Senere
»ved skibslejlighed ført til Kbh.«, h v o r h a n bisattes i H o l m e n s kirke (Hertel II, 1, p.
519
101f., jfr. D K . K b h . By. II, 193, nr. 5).
J f r . kgl. bevilling af 2. okt. 1660 til arvingernes ansøgning om opsættelse af hendes begravelse (RA. D a K a n c . I. 80, nr. 99,
520
J y . Reg. 1657—60, ingen indlæg).
P å s k r i f t på fotos i NM. Ifølge fotos før og efter
r e s t a u r e r i n g e n blev hele vestre fløjs nederste felt r e k o n s t r u e r e t , ligesom flere småblomster blev t i l f ø j e t efter model af de ø v r i g e . — 1 7 5 9 v a r foretaget en m i n d r e r e p a r a t i o n
521
522
ved k l e j n s m e d Søren Nielsen (note 237).
H o f m F u n d . II, 50ff.
J f r . J o h a n C.
523
KancBrevb. 5 2 4 S a m m e , jfr.
S u l k j æ r : S n e j b j e r g Sogn I, H e r n i n g 1925, p. 11f.
525
7. juli 1625, m e d indlæg.
I den 1629 d a t e r e d e f u n d a t s på et legat på 600 sl. dlr.
til h u s a r m e i Å r h u s , o p r e t t e t af Else Marsvin, findes ingen o m t a l e af kapellet ( H o f m 527
F u n d . II, 133ff.). 5 2 6 Kgl. Bibl. N K S 743 Fol. Kruse.
J f r . K a n c B r e v b . 28. o k t .
og 28. dec. 1 6 3 6 . — E l s e Marsvin og E n e v o l d K r u s e er b e g r a v e t i Marie Magdalene
528
kirke ( R a n d e r s a m t ) , n æ r deres gård, R y u m g å r d .
R A . D a K a n c . B. 160. 1572—
529
530
1650. Indlæg til reg. og tegn.
BA. D a K a n c . J y . Tegn. 1647, fol. 332.
Note
125; jfr. M o n u m e n t e r f r a o. 1656, h v o r e f t e r J ø r g e n Marsvin skulle h a v e kgl. b r e v på
531
d e t t e kapel.
J. M. døde 1671, h u s t r u e n 1692, begge b e g r a v e t i R ø r u p kirke, Odense
532
amt.
J f r . H e r t e l II,2, p. 326, Abildgaards dgb. V , 2 4 , E r h v e r v s a r k i v e t . Å r h u s by533
arkiv. Ac 9. D o m k . s rgsk. 1776—77.
11. m a r t s 1711 k v i t t e r e d e kirkeværgen for
m o d t a g n e 600 rdl. f r a b a r o n P e t e r R o d s t e e n for begravelsesstedet, tilsyneladende til
vedligeholdelsen; desuden b e t a l t e s 100 rdl. for baronessens ligs nedsættelse (note 8).
534
535
II, 327.
J f r . V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren T h o m a s Quellinus, 1926, p.
536
537
132.
J f r . G y l d e n k r o n e r n e s gitter f r a 1708 i Malling kirke (Ning hrd.).
Schytte
538
p. 22.
P o r t r æ t m a l e r e n s Dagbog (1793 1797). Memoirer og Breve udg. af J u l .
Clausen og P. F r . R i s t , V I , 1907, p. 4. Venligst m e d d e l t af Chr. Waagepetersen, K a l u n d 539
borg m u s e u m .
Måske identiske m e d de (fire) »Træ Corridorer«, der i i n v e n t a r i e t
540
1840 omtales som ubrugelige (note 45).
Muligvis den luge, som L y d r i c h snedker
541
1765 lavede til Marselis' begravelse (note 109).
W a l t h e r s dagbog 3. m a j 1880 (note
47). S a m t i d i g udførtes de to små t r a p p e r , der førte op til kapellet, og som f j e r n e d e s
542
1961.
Uldrich Mathisen billedhuggers r e p a r a t i o n k a n muligvis vedrøre kapellets
543
544
døre (note 185).
D e t Særl. K i r k e s y n s arkiv.
I n d b e r e t n . ved H u g o J o h a n n 545
546
sen og Vibeke Michelsen 1965 (NM).
M a r m o r a D a n i c a II, 106.
Cramer I,
547
jfr. H e r t e l II,331.
Niels Jørgen P o u l s e n : Michel og Nicolaj Schrøder. Et københ a v n s k g ø r t l e r v æ r k s t e d på Frederik den F j e r d e s tid (forventes t r y k t i Hist. Med. om
K b h . 1977). Heri omtales h å n d v æ r k e r n e s specificerede regninger, og der henvises til
548
paralleller til de udførte a r b e j d e r .
N o t e 109; jfr. Cramer I (der dog h a r 18. sept.),
549
s a m t M a r m o r a Danica II,106 og H e r t e l II, 334f.
Suppleret efter Cramer I, j f r .
550
J f r . H e r t e l II, 332 og H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 32f., nr. 59, der
H e r t e l II, 338f.
o m t a l e r b y f o g e d e n s klage til s t i f t a m t m a n d e n over bisættelsens formentlige b r u d m e d
551
begravelsesforordningen af 7. nov. 1682, der f o r b ø d overdreven luksus.
H e r t e l II,
552
332ff., jfr. Cramer I og Schive V i - T h u r a h .
J f r . k o r r e s p o n d a n c e aug. 1975 med
konsul H a r r i s , Å r h u s (i NM).

EFTERMIDDELALDERLIGE REGRAVELSER (p. 874—932). 5 5 3 Hertel I, 47 o m t a l e r 1810
»10 å b n e begravelsesvinduer m e d j e r n s t æ n g e r og ringe for neden ved jorden ud til kir554
kegården«.
LA. Vib. Å r h u s katedralskoles arkiv. Dok. vedr. skolens gods og tien-
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555
der. 1545—1793 (C 636—120).
R A . Min. f. kirke- og u n d e r v . v æ s . E k s p . k t r . f.
kirkev. Sager vedr. Å r h u s domk.s rest. 1860—1903. Skrivelse f r a W a l t h e r af 7. febr.
556
1870.
O m t r e n t m i d t i gulvet (i begravelsen nr. 1 el. 2) f a n d t e s et utilgængeligt
r u m , ca. 2,5 m d y b t og ca. 3,10 m l a n g t og 1,25 m b r e d t , m e d t r e f o r v i t r e d e kister, an557
tagelig f r a 1700-årene, ifølge de ulæselige †»blikkisteplader« (note 47).
J f r . p. 39
558
ovfr.
A f s n i t t e t om m u r e d e begravelser er redigeret i s a m a r b e j d e m e d Stig Hornshøj-Møller, der h a r u d a r b e j d e t listerne over ejerne s a m t over de g r a v s a t t e personer,
559
n æ v n t u n d e r : Begravelser.
J f r . R h u m a n n I, Resen p. 50f., i øvrigt Å r h u s Vor
560
561
F r u e , historik, note hertil.
II, 1, p. 44.
D e t Særl. K i r k e s y n . J. nr. 4/52 og
562
3/57 (NM). — Skitseopmålinger ved a r k i t e k t Jørgensen.
Hvælvingerne fyldtes
m e d g r o v b e t o n for a t k u n n e m o d t a g e t r y k k e t f r a den sandsækkesikring, der v a r byg563
get op o m k r i n g altertavlen.
R A . Godsarkiver. GI. E s t r u p . 1329—30. 1615. 14. I I I ;
564
j f r . Kgl. Bibl. N K S 4 1 5 b 4°. Dok. ang. Å r h u s d o m k . og kapitel.
Kgl. Bibl. N K S
565
fol. 743.
J f r . Die K u n s t d e n k m å l e r der Provinz B r a n d e n b u r g . I, 1. Kreis W e s t prignitz, 1909, p. 144 og Taf. 18: gravmælet over Philipp v o n Quitzow, † 1616, i kir566
567
ken i Kletzke.
Skitse af a r k i t e k t C. F. Møller, Århus.
Venligst oplyst af ar568
569
kitekt E r i k Høyer, S k ø d s t r u p .
J f r . fotos i Den gl. By.
Muligvis e n d n u
en d a t t e r , K a r e n J ø r g e n s d a t t e r Skeel, død som b a r n ; j f r . Optegnelser om Familien
570
I n d b e r e t n . om t i l s t a n d e n for restauSkeel ved Villi. Samuel Skeel, 1871, p. 227.
571
reringen, ved Vibeke Michelsen 1965 (NM).
Af t y p e ganske som de allegoriske figurer på stikket til ligprædikenen over Chr. B a r n e k o w , efter 1666 (Jørgen S t h y r : K o b b e r 572
stikkeren Albert Haelwegh, 1965, p. 180).
Kgl. Bibl. 4687 fol. Ligprædiken ved
573
Søren Glud, 1693.
D K . K b h . A m t p. 1864, 2109f. ( s a m t N M A r b . 1976), K b h . By
574
p. 143, 370, 335.
I n d b e r e t n . 1975 v e d K n u d H o l m og Ole Schmidt, NM.s konserveringsanstalt 2, Brede (NM), jfr. N a t i o n a l m u s e e t s A r b e j d s m a r k 1969, p. 185f., hvori
kort redegøres for kisternes k o n s t r u k t i o n , de f o r e t a g n e analyser og af f r e m g a n g s m å d e n
575
vedr. restaureringen.
I n d b e r e t n . ved J e t t e og Vibeke Michelsen 1975 (NM).
576
577
578
H o f m F u n d . 11,53.
H ü b e r t z : A k t s t y k k e r II, 191, note.
Begravelsesprotokollen m e d d e l e r : N o t a . H a n s Otteson graver, som her i b y e n kaldes klokker, ved ikke,
om denne g r a v er m u r e t eller e j ; thi den h a r ej v æ r e t oppe i h a n s tid, det er f r a april
1710 til nu 1745. Og som h a n h a r v æ r e t graver i 35 år, så h a r m a n i følgende meget be579
580
t j e n t sig af h a n s u n d e r r e t n i n g .
K a n c B r e v b . 16. apr. 1642.
Jfr. ÅrbÅrhSt.
581
582
1938, p. 128.
I n d b e r e t n . og tegninger af P. L i n d e 1952 (NM).
Indskriften
583
584
suppleret efter Schive II.
J f r . P e r s H i s t T . 6. rk. V,155.
K a n c B r e v b . 19. febr.
585
1641, j f r . R A . D a K a n c . B. 160. Indlæg til reg. og tegn. 13. febr. 1641.
P l a n af
586
k r y p t e n m e d angivelse af kisteplacering, i D e t Særl. K i r k e s y n j. nr. 4/52 (NM).
Jfr.
587
H e r t e l II, 49f.
H e r t e l II, 52, der dog h a r placeret personen u n d e r begravelse nr. 8.
588
J f r . K o n g Christian den F j e r d e s egenhændige Breve, udg. ved C. F. Bricka og J. A.
589
Fridericia, V, 1883—85, p. 405ff.
H o f m F u n d . II, 52, j f r . Kgl. Bibl. N K S 415 b.
2° og LA. Vib. Å r h u s bispearkiv. Rgsk. o.lign. vedr. k ø b s t a d k i r k e r 1626—1715
(C3. 2286). 5 9 0 23. sept. 1674; D a K a n c . J y . R e g . ; jfr. P e r s H i s t T . 6. rk. V,156. 5 9 1 H o f m 592
593
J f r . H e r t e l 11,1, p. 74.
Ifølge graver Ottosøns oplysning (jfr.
F u n d . II, 45ff.
p. 876) v a r n æ s t e n alle g r a v s t e n i d e t t e afsnit f l y t t e t o. 1709 i forbindelse m e d indret594
595
ning af †sakristi (jfr. p. 579).
Abildgårds dgb. V, 50.
C. M a d s e n : Beskrivelse
596
597
af A a r h u s D o m k i r k e , 1888, p. 56.
H o f m F u n d . II, 49f.
Ingen guldsmed Weghorst i Å r h u s omtales hos Boje. En H e n d r i c h W. og en M a r g r e t t e W. fæster stolestader henholdsvis 1716 og 1714 (LA Vib. K i r k e i n s p . a r k . Å r h u s d o m k . 1634—1863. D o m k . s
598
stolestadebog (C 617—22)).
Ifølge begravelsesprotokollen; H o f m F u n d . omtaler
599
600
ingen sådan f u n d a t i o n .
II, 1, p. 83.
O m t a l t i Schive II u n d e r Lydichsen.
601
Cramer b e m æ r k e r 1754 hertil: »Her er det så v i l d s o m t , at det er fast u m u l i g t nøje
at a f t e g n e h v e r t begravelse. J e g h a r derfor afdelt begge ender af denne korsgang i t r e
602
603
r a d e r begravelser«.
J f r . H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I , 104.
P e r s H i s t T . 9. rk. I,
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604
141.
H o f m F u n d . II, 53ff. 6 0 5 H u n er dog sandsynligvis b e g r a v e t i G r u n d f ø r
606
kirke (V. Lisbjerg hrd.).
En byfoged, P e d e r K r a b b e , n æ v n e s i Å r h u s 1533—37
607
(hendes f a d e r ? ) . A. T h i s e t : D a n s k e Adelige Sigiller L. L X I I I s. 3.
H o f m F u n d . II,
608
609
610
48f.
J f r . P e r s H i s t T . 5. rk. V I , 173.
H o f m F u n d . II, 53.
Inv. nr. 4 4 : 3 0 .
611
612
613
J f r . P e r s H i s t T . 6. rk. I I I , 26.
H o f m F u n d . II, 57f.
H o f m F u n d . II, 47.
614
615
J f r . P e r s H i s t T . 5. rk. IV, 65ff.
En r å d m a n d af d e t t e n a v n synes ikke k e n d t i
616
Å r h u s , j f r . A n n a T h e s t r u p : Eligerede Borgere.
I begravelsesprotokollen angivet
617
som †fliser.
E r h v e r v s a r k i v e t . Å r h u s b y a r k i v . Ae 3 (00034). D o m m e og breve d o m k .
v e d k . 1697—1704; a f t r y k t i E. D a m : A a r h u s L o v e a p o t e k 1596—1896. A a r h u s 1896, p.
618
619
95f., jfr. n o t e 415 ovfr.
J f r . Å r b Å r h S t . 1938, p. 128.
H e r t e l II, 1, p. 238;
620
således også b e n æ v n t i r e g n s k a b e r n e for 1743 (note 109).
J f r . E. D a m : Loveapo621
t e k e t p. 28ff., m e d fig. af gitteret 1895.
Børnene h a r enten v æ r e t J a c o b Gesius'
og er, som o m t a l t af Hertel, o m k o m m e t ved a p o t e k e t s b r a n d 1690, eller m å s k e snarere
J o h . G o t f r e d Gesius', der h a v d e 6 b ø r n , hvoraf 3 døde mellem 1718 og 1727 (jfr. Løvea p o t e k e t , ovfr. p. 35). 6 2 2 J f r . L ø v e a p o t e k e t ovfr. p. 31f. og H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I I ,
33, n o t e n , der refererer sagen. A p o t e k e r e n fik senere bøden eftergivet samt 1707 kgl. tilladelse til s a m m e k i s t e u d s t y r som h u s t r u e n , fordi h a n s f a d e r h a v d e v æ r e t sal. p r i n s
623
Christian V.s h o f p r æ d i k a n t og h a n selv a p o t e k e r i Å r h u s i 45 år.
K. S c h y t t e , g r u n d 624
planen p. 110, c.
I n d s k r i f t e r n e gengivet efter Hertel II, 240ff., med f e j l ; således
625
er biskop J a n s o n f. 2. okt. 1737, h u s t r u e n 21. j a n . 1752; gift 1771.
Jfr. PersHistT.
626
12. rk. IV, 199.
J f r . V. A. Secher: Meddelelser om slægten Secher (Sikker), 2. udg.
627
628
1939, p. 116.
RA. D a K a n c . J y . Tegn. 1696, nr. 10 og 11, m e d indlæg.
Schytte
629
J f r . Hertel I,
p. 19f., jfr. D a n s k Penning-Magazin No. 54. 1835, 10. okt., sp. 861.
630
49.
Ifølge Schive II blev bispindens inderste, b a y o v e r t r u k n e †kiste d. 22. j a n .
i n d s a t i »capitulet«, indtil y d e r k i s t e n v a r f æ r d i g ; bisættelsesceremonien foregik 19. febr.
kl. 14, begravelsestalen holdtes af mag. L. T h u r a . H e r e f t e r n e d s a t t e s kisten i begra631
velsen.
Ifølge Schive II h e n s t o d bispens lig f r a 24. m a j til 8. j u n i i »præsternes
kapel« b a g koret, h v o r e f t e r bisættelsen f a n d t s t e d ; talen holdtes af m a g . L. T h u r a efter
632
t e k s t v a l g t af b i s k o p p e n selv, j f r . epitafiet, nr. 32.
Biskoppens h u s t r u , A n n a Petersen, død 16. febr. 1743, blev 28. febr. indsat i egen begravelse, da sønnen, T h o m a s
Ocksen, allerede h a v d e i n d t a g e t den oprindelig til hende beregnede plads (note 109).

(p. 933f.). 6 3 3 Dr. J e n s Foss fik 26. m a j 1668 tilladelse til at flytte sin a f d ø d e h u s t r u s lig f r a R a n d e r s til Å r h u s d o m k i r k e ( P e r s H i s t T .
635
6. rk.
III,30). 6 3 4 Inv. nr. 185:33.
Inv. nr. 1522.
IKKE STEDFÆSTEDE KISTEPLADER

(p. 934—9 3 8). 636 J f r . biskop Niels Skaves g r a v s k j o l d i Roskilde dom637
kirke, D K . K b h . A m t IV, 1984.
T h i s e t : S t a m t a v l e r V I , 1 1 0 , j f r . D a n s k e Magazin
3. rk. III,100. 6 3 8 D K . K b h . A m t IV, 1862ff., jfr. V a a b e n h i s t . A a r b . V I , 1949—51,
p. 13ff. 6 3 9 F ü h r e r durch das Königliche Historische Museum zu Dresden, v o n M. v.
E h r e n t h a l . 3. opl. Dresden 1899. Mærket p. 287, jfr. p. 73, 86, 91. 6 4 0 J f r . ældre fot.
af Dresler, Å r h u s , i NM. 6 4 1 Beskrivelse og bestemmelse venligst v e d m u s e u m s i n s p e k 642
t o r K a y Nielsen, T ø j h u s m u s e e t .
S c h y t t e p. 85. 6 4 3 Ifølge b r e v f r a H e n r y P e t e r sen 1888 (i NM) h a v d e d a v æ r e n d e a d j u n k t , senere professor E d v a r d Erslev v e d h j æ l p
af disciple f r a k a t e d r a l s k o l e n foranlediget k å r d e n t a g e t op g e n n e m et g r a v r u m s v i n d u e
og h e r e f t e r placeret i m u s e e t (jfr. p å s k r i f t på f o t . (note 640); jfr. note 94). 6 4 4 Det
645
Særl. K i r k e s y n 7. j u n i 1943.
Jørgen Steen J e n s e n : Polske begravelser i Å r h u s og
Kolding 1659, i Å r b Å r h S t . 1967, p. 72ff. 6 4 6 II, 123. 6 4 7 J f r . H ü b e r t z : A k t s t y k k e r
649
I I I , 344f. 6 4 8 H e r t e l II, 53.
II, 178. 6 5 0 H e r t e l 11,107. 6 5 1 J f r . K a i Uldall:
Et Tilløb til d a n s k F a j e n c e f r e m s t i l l i n g i R e n æ s s a n c e t i d e n , i N M A r b . 1931, p. 44—54.
GRAVUDSTYR

NOTER TIL P.

963

911—940

652

I n d b e r e t n . og t e g n i n g e r af P e t e r L i n d e 1952 og H u g o J o h a n n s e n 1965 (NM).
G e n s t a n d e n e o p b e v a r e s h o v e d s a g e l i g t i N M , e n k e l t e i d e n lille m e l l e m g a n g u n d e r h ø j k o r e t og på ø v r e galleri i n o r d r e k o r s a r m ; d e s u d e n findes nogle få s t y k k e r i D e n gl. B y ,
653
inv. n r . 380.
V e n l i g s t b e s t e m t af H a n n e Frøsig, N M . s 3. a f d .

(p. 939—940). 6 5 4 7. n o v . 1815. L A Vib. K i r k e i n s p . a r k .
656
(G 614.33f).
F o r t e g n e l s e n i NM.
V. R i c h t e r : 100 A a r s D ø d s f a l d , O d e n s e 1905,
657
I I I , 1059, j f r . Å r b G l B y . 1933—37, p. 45.
J. L. Gieding og P. K a a r s b e r g fik begge
b o r g e r s k a b som k ø b m a n d i Å r h u s , h e n h o l d s v i s 1738 og 1744 ( H ü b e r t z : A k t s t y k k e r I I ,
658
337 og 338).
A. K a a r s b e r g fik b o r g e r s k a b i Å r h u s m e d »handel u d e n a l e n k r a m «
659
1776 ( H ü b e r t z o v f r . I I , 341, j f r . E r h v e r v s h i s t . Å r b . 1962, p. 52).
J f r . F u l l i n g s li660
661
ste o v f r . , i N M .
I n v . n r . 1759.
I n v . n r . 1 8 7 : 4 9 , j f r . Å r b G l B y . 1949, p. 55f.
662
med afbildning.
L A Vib. K i r k e i n s p . a r k . D o k . v e d r . k i r k e g r d . 1690—1903 ( G
617—29).
KIRKEGÅRDSMONUMENTER
655

Fig. 611. Topstykke til gitter foran Anders Lydichsens begravelse, fra 1666, i »nordre korgang« nr. 17.
Oprettet og suppleret silhouet af det deformerede gitter, tegnet af KdeFL 1976 (p. 906). —• Top
section

of

grille

in

front

of Anders Lydichsen's tomb, from
Drawing by KdeFL

1666, in
1976.

north ambulatory no.

11

(p. 906).
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Hammerschmidt 1976

Fig. 612. *Ophængningsled af smedejern til lysekrone, fra anden halvdel af 1600'rne. Nu i Den gamle
By

(p.

965).

—

Wrought-iron

chain-link for suspension

of chandelier,

from second half of

17th century.

TILFØJELSER

E f t e r redaktionens afslutning er i købstadmuseet Den gamle By fremdraget
forskellige genstande, som tidligere befandt sig i domkirken, men som henholdsvis 1896 og 1909 94 overførtes til Århus museum og herfra 1926 indlemmedes i Den gamles Bys samlinger.

TILFØJELSER
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* Alterklæder. 1) (Fig. 615). Størsteparten af et alterklæde af grønt silkefløjl,
italiensk arbejde fra slutningen af 1400'rne (jfr. p. 640, note 116f.). Antagelig
sammenhørende med den (p. 524) nævnte strimmel (fig. 291), der omtales som
formodentlig tilhørende en †liturgisk dragt. Strimlen, som snarest stammer fra
det hernævnte klæde, er muligvis identisk med det som nr. †3 omtalte (p. 487).
Alterklædet måler 9 9 x 1 5 5 , 5 cm incl. hver endes 1 cm brede æggkanter, der
har rester af grøn silketråd fra tilsyningen. Sammensyet af fem stykker; vævebredden 55 cm. Stoffet er stærkt falmet og noget slidt, især forneden.
2) (Fig. 616). Omtalt ovenfor som †alterklæde nr. 1 (p. 487, jfr. p. 511). Det
1634 skænkede klæde er syet af rødt, op- og uopskåret fløjl af italiensk oprindelse, fra o. 1500. (En parallel til monstret ses hos M. Dreger: Künstlerische
Entwicklung der Weberei und Stickerei. Wien 1904, II, tavle 211). Klædet
måler ca. 9 0 x 2 6 4 cm og er sammensyet af fem bredder å 54 cm; sammensyningerne er dækket af lodrette kniplingsborter i guld- og sølvtråd, og tilsvarende tråd er anvendt til de tre påsyede våbner med tilhørende initialer:
»HIS« (Her Iørgen Skeel), flankeret af hustruernes »FKL« (Fru Kirsten Lunge)
og »FIB« (Fru l y t t e Brock). Stoffet, der er meget slidt og falmet, er foeret med
rodt fløjl. Ingen rester af de i kilderne omtalte kapper eller frynser.
En *gobelin, omtalt ovenfor som †tæppe (p. 527), udført i Bruxelles i slutningen af 1600'rne, vævet af uld og silke, hovedsagelig i grønne farver; højden
310 cm, bredden 320, borten 26 cm. Gobelinen afbilder et landskab med et
jagtselskab i forgrunden, to ridende kavallerer og bagved lire gående personer,
tre mænd og en ung kvinde; i baggrunden en ruin og bjerge. I borten mangefarvede blomster og frugter, yderst en mørkeblå kant, hvorpå forneden en sign a t u r : B — B K . ABTS. P å bagsiden e r syet: »Dette Teppe e r foræret Aarhuus Domkirke af Bispinde Charlotte Birch den 1ste J a n u a r 1831«. Bestaureret 1927—28 af P. J. Holm. Inv. nr. A M 118—711.
* Timeglas, muligvis det ovenfor (p. 563) omtalte. Det består af fire timeglas
beregnet til at udløbe på henholdsvis 1 / 4 , ½, 3 / 4 og 1 time. Træstativet, med
polygonale låg- og fodplader, kan drejes om en vandret akse. Inv. nr. 380 DD.
* Stolestadegavl og -låge, antagelig stammende fra stoleværket 1587 (jfr. p.
565f.); i gavlens topstykke rester af englehoved (jfr. fig. 340). Egetræsmalet,
herunder lysegråt. På gavlkanterne en hvidmalet nummerering med bogstaverne Q P (jfr. gravkortet fig. 150). Inv. nr. 616.
Tre *ophængningsled til lysekroner, fra anden halvdel af 1600'rne, af smedejern (jfr. p. 600ff.), sandsynligvis fjernet fra kirken ved kronernes indretning
til gasføring 1887. 1) (Fig. 612). Ca. 60 cm langt. Stangen, der foroven ender
i et øje, forneden i en kraftig krog, har ved overgangen til et nedre, balusterformet led en krave, hvorover udspringer to gange seks rundjerns-volutbøjler,
der ved hjælp af et ringled samles om stangens øvre og nedre del. Mellem de
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to sæt grenede volutbøjler udrager fligede grene, hvorpå står seks dyr, udstanset i jernblik: hjort, dromedar, elefant, drage, løve og enhjørning. Sortmalet, hvorunder spor af forgyldning. Det veludførte og fantasifulde smedejernsarbejde, hvortil ingen parallel kendes, kan lige så lidt som de andre ophængningsled henføres til en bestemt lysekrone. Inv. nr. AM 380 S. 2) 42 cm
langt, med krog i begge ender af den runde midtstang, hvorom snor sig en
kraftig spiral. Fire fladjernbøjler endende i volutter er ved ringled samlet om
stangens ovre og nedre del; fra bøjlens midte udspringer et udstanset bladled.
Sortmalet, med forgyldning på fire blade. Inv. nr. AM 380 T. 3) Ca. 34 cm
langt, foroven endende i øje, forneden i krog. De fire vinkelstillede volutbøjler
har ved udspringet forskellige blade. Sortmalet. Inv. nr. 380 U.
* Topstykke til jordpåkastelsesspade omtalt ovenfor (p. 614), 1973 indleveret
til Den gamle By (jfr. ÅrbGlBy. 1973, p. 51—60). Stykket er en halvfigur af
engel, der foran sig holder en skriftrulle, hvorpå graveret med store skønskriftsbogstaver: »M. Frideric Nannestad. Martha Elisabet Wissing 1734«; på ligurens bagside er vægtangivelsen indprikket: »Vog 25 Lod 2 Q y2«. To gange
mesterstempel P P S i hjerte for Århusmesteren Palle Pedersen Schandorph
(Bøje, Tillæg nr. 3298).
* Kårde, o. 1700. Fæstet, med dobbeltkonisk knap, er omkring grebet beviklet med m e t a l t r å d ; håndbøjlen har midtpå en knop ledsaget af to mindre, parérstangen ender i et omtrent tilsvarende led. Klingen, med spidsovalt tværsnit, har blodrende med tre aflange gennembrydninger og flere gennembrudte,
mønsterstillede prikker. Totallængden 99,9 cm. Kården har formodentlig været anbragt oven på en kiste. Inv. nr. 380 V.
* Spillekort (fig. 617-18), fra anden halvdel af 1500'rne, rimeligvis udført i
Bonen. På den t y n d e papplade, 8 , 6 x 5 cm, ufarvede træsnit, på forsiden hjerterknægt, med f j e r s m y k k e t hat og klæde lagt op over højre arm. I det øvre
hjørne spejlvendte versaler »sip rinroma«, en forvansket (og forkortet) gengivelse af navnet »scipio romanus« (jfr. D. H o f f m a n n : Die Welt der Spielkarte,
Leipzig 1972, Taf. 46a). På bagsiden et krydsende diagonalmonster med rosetter (fig. 617) (jfr. O. Beisig, i Thüringische Studien, Altenburg 1936, fig.
1—2). Den nærmere bestemmelse af kortet er venligst foretaget af dr. D. Hoffmann, Deutsches Spielkarten-Museum e. V., Leinfelden bei Stuttgart. K o r t e t
er f u n d e t bag korstolene, antagelig anvendt til tidsfordriv af latinskoledisciplene (jfr. p. 634). GI. inv. nr. 1363.
Et sagn vedrørende kortspil i domkirken beretter, at der engang var tre
disciple, der spillede kort bag højaltret, da præsten gik på prædikestolen, men
at en sten fra hvælvingen faldt ned og slog dem alle ihjel. Stenen blev lagt op
på en bjælke bag altret, og hvis man fjernede den, blev den af ukendte kræfter
lagt derop igen (jfr. Thiele: Danmarks Folkesagn, p. 229f.).
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Vedrorende arkivalier og håndskrifter, hvortil haves fyldige u d s k r i f t e r i Nationalmuseet, se p. 39—41. Opmålinger og tegninger er n æ v n t i n o t e r n e til de respektive afsnit
og genstande. De historiske indledninger s a m t Træk af domkirkens forvaltning og Altrenes
og vikariernes historie v e d Poul R a s m u s s e n . Indberetninger og notebøger i N a t i o n a l m u s e e t :
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OG

KIRKEGÅRD

Indberetninger: C . A . J e n s e n 1909; H . M a t t h i e s s e n 1914;
Den gamle Ry). Notebøger: N. L. H ø y e n I X , 1830.
Undersøgelse og beskrivelse ved K j e l d de Fine Licht.

Th.
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1948 (til
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Indberetninger: H a c k K a m p m a n n 1917 (til Det særlige K i r k e s y n ) ; P. N o r l u n d 1918;
M. Clemmensen 1921; P. N ø r l u n d 1923; C. M. S m i d t 1924; H. Græbe og K j e l d de Fine
Licht 1969; J. H e r t z 1970. Notebøger: S . A b i l d g a a r d V, 1770; N. L. H ø y e n IX, 1830;
X V , 1833; J. J. A. W o r s a a e V I , 1862; C. M. S m i d t V I I , 1904; M . C l e m m e n s e n X,
1922—25; X I I I , 1926.
Undersøgelse og beskrivelse v e d K j e l d de Fine Licht.
KALKMALERIER

Indberetninger: P. N o r l u n d 1923—24; Ole Søndergaard 1924; E g m o n t Lind 1964;
Ulla H a a s t r u p 1967. Notebøger: J . K o r n e r u p X og X V I , 1867, V, 1878; Ole Søndergaard I — V I I I , 1921—24.
Undersøgelse og beskrivelse ved Vibeke Michelsen.
INVENTAR

Indberetninger: F. Uldall 1893 (klokker); C. A. J e n s e n 1905 (urskive); Eigil R o t h e
1907f. (urskive); N. J. T e r m a n s e n 1940 og 1959 ( h ø j a l t e r t a v l e n s malerier); Lucien Hecklen
1961 (orgelpulpitur); H u g o J o h a n n s e n 1964f. (dele af i n v e n t a r ) ; E. Moltke 1966 (højaltertavle, korstole). Notebøger: S. A b i l d g a a r d V, 1770; N. L. H ø y e n I X , 1830; Eigil
R o t h e V I I , 1906.
Undersøgelse og beskrivelse ved E. Moltke ( h ø j a l t e r t a v l e ) ; Ole Olesen (orgler); H a n s
Stiesdal ( t å r n u r e og urskiver); T u e Gad ( m i s s a l e f r a g m e n t ) ; Vibeke Michelsen (øvrigt
inventar).
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Indberetninger: D o m k i r k e i n s p e k t i o n e n 1830 (Peder Vognsens s a r k o f a g ) ; Magnus Petersen 1887 el. 1888 (gravflise); P. N ø r l u n d 1918 og 1920 (middelalderlige grave og Peder Vognsens g r a v ) ; C. C. H a n s e n og Fr. Gregersen 1918 (Peder Vognsens k r a n i u m og
skelet); C . A . J e n s e n 1920 (Peder Vognsens g r a v ) ; E r n a Lorenzen 1944 (tekstiler f r a
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og g r a v u d s t y r ) ; G. N. Kristiansen 1959—71 (restaurering af epitafier); C. B a u m b a c h
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Svend E l m h o l t 1964 (restaurering af epitafier); H u g o J o h a n n s e n 1964—65 (epitafier,
g r a v s t e n , gravfliser); s a m m e n m e d Birgitte Bøggild J o h a n n s e n 1974 (epitaf); K n u d
H o l m 1965 ( g r a v k r y p t ) ; Ole S c h m i d t 1970 og Else Ø s t e r g a a r d 1970 og 1974 (tekstiler
f r a P e d e r Vognsens g r a v ) ; P. Graff-Petersen 1973 ( d æ k p l a d e til Peder Vognsens grav);
K n u d H o l m og Ole S c h m i d t 1975 (kobberkiste). Notebøger: S. A b i l d g a a r d V, 1770; J.
K o r n e r u p I I I , 1880; M . C l e m m e n s e n X, 1922 25; Ole Søndergaard V I I , 1924.
Undersøgelse og beskrivelse ved J. Balslev Jørgensen (Peder Vognsens k r a n i u m ) ; A n e t t e
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Fig. 613. Århus domkirke set fra nordost. Laveret pennetegning af Jacob Kornerup 1858, udført
som f o r a r b e j d e til illustration i første udgave af Trap. P r i v a t e j e . — Århus Cathedral seen from northeast.

Washed pen and

ink drawing by Jacob Kornerup 1858, done as preliminary study for an
in the first edition of Trap's Description of Denmark.
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SUMMARY

INTRODUCTION. Århus, on the east coast of Jutland, is known by archaeologists
to have been a fortified city ever since the beginning of the 10th century when the
angular semicircular earth rampart (fig. 3: a-b-c-d) was constructed on the north
side of the mouth of the Århus river. In a report of the synod in Ingelheim 948 the
city is mentioned for the first time as a cathedral city. Definite information is not available until about 1060 when Århus is once again referred to as a cathedral city. At this
time Denmark was divided up anew into dioceses (this division holding good in the
main today). In the period following, a cathedral (fig. 3:2), dedicated to St. Nicholas,
was erected outside the city wall. Traces of this church, such as a three-aisled vaulted
crypt of boulders and calcareous-tufa, are included in the present Church of Our Lady
and are dealt with below p. 1019-37.
It is not to be wondered at that this relatively modest church in time was found
to be inadequate. It is however surprising and to some extent inexplicable, that when
the new and still functioning cathedral, dedicated to St. Clement, was to be built, it
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was sited in the middle of the city (fig. 3:1) near the coast (where a chapel may
formerly have been situated). According to papal briefs and local official documents
the erection of the church was begun by Peder Vognsen, who was a member of a
Zealand noble family and who held the see 1191—1204.
CHURCHYARD. The account of the history of the cathedral's construction is introduced by a chapter on the location of the church and the churchyard which up
to the beginning of the last century was situated around the church. The 45 m long,
brick-built bishop's palace, three storeys high, on the north side of the church (fig.
20:1) is discussed. Its main wing, running north-south, was erected in the latter part
of the 15th century and demolished about 1770. From a wing parallel to the church
the bishop's palace was connected to the transept of the cathedral by a two-spanned
bridge borne on arches (fig. 20:2; cf. fig. 54) which was demolished 1665. East of
the choir still stands the cathedral school, but only a few traces of its mediaeval buildings have been found (fig. 20:4). Before the Reformation a number of houses for the
chapter and priests of the cathedral stood on the south side of the church (fig. 20:3).
After the introduction of Protestantism 1536 and up to the sweeping changes in the
townscape of more recent times the buildings around the church were altered and
reconstructed, adapting to some extent to the "modernisations" that from time to
time were made to the exterior of the church. This situation is illustrated in fig. 21,
where the churchyard and its entrances are also shown (cf. fig. 26). The present conditions, in which a large square has been laid out on the south side of the church (fig.
27), are shown on the modern town plan in fig. 20.

ARCHITECTURE
THE ORIGINAL CHURCH (fig. 614 A and B). Within the present cathedral the main
sections of the original building can be isolated. It was built of red brick (cf. fig. 32—
34) with granite and brick bases in varying forms (fig. 31) after the foundations were
laid in the last decade before year 1200. Details revealed by archaeological investigations of the structure and written evidence from the 13th century confirm that the
construction, which in the usual mediaeval way was started in the east, went ahead
rather slowly. In fact, the church was never completed according to the first plan
which was revised as the building progressed. The drastic rebuilding in the late Middle
Ages does not prevent two main sections within the original church being detected:
the earlier east section containing the chancel and the transept with 2 x 3 east chapels,
and the later basilican nave. This grouping is expressed for instance in the size of the
brick material (mediaeval large brick, average size in east section: c. 3 0 x 1 2 . 6 x 8 cm,
in the west section: 27.5x13x8.6 cm) and the sizes and measurements, as shown in
the ground-plan (pl. 1 and 2). On the other hand it is to a lesser extent possible within
the two main sections to determine phases during erection. Each main section, their
components being obviously interdependent from the beginning, is therefore dealt
with in the account as a whole.
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East Section. The remains of the foundations (fig. 36 and 177) reveal that the main
choir was at least two bays long, but it has not yet been possible to determine the
length with certainty or find traces of the presumably apse-shaped end (cf. pl. 1). The
rabbeted pilasters, for example, give some reason for supposing that the choir was
vaulted from the beginning.
The transept of the church, just under 13 m wide and externally a good 51 m long,
is by its length and the associated east chapels exceptional for a cathedral of the period
around 1200; in the contemporary construction in Roskilde, in fact, the idea of a
three-aisled transept was abandoned, although building had already begun (Erik
Moltke and Elna Møller, Danish Churches: Roskilde Cathedral, Copenhagen 1956, p.
17—18). The closest parallel to the Århus form found in Denmark is the Cistercian
church at Esrom of the same age and it is on the whole in abbey churches that the
greatest similarity is found. The founder of Årh us Cathedral extended the chapter,
and this circumstance, together with an unsuccessful hope of having a local saint
canonised, may have been factors leading to the distinctive character of the groundplan.
A couple of plain pilasters decorated by recessed and engaged columns (pi. 3 and
fig. 37—39 and 46:3) indicate on the east wall of the north transept the tripartition,
which in the transept is interdependent with the row of chapels. This is also manifested by the three round-arched windows (fig. 46:2) in each section of the west wall.
That the sparse architectonic decoration is found almost exclusively in the north
transept provides a reason, together with other circumstances, for an assumption that
the transept was built from north to south. The walls, which apart from the bases
of the east wall (fig. 31:13) have a plane surface and are without divisions, indicate
that in the beginning there was no vaulting here.
The piers at the crossing, which were connected in pairs with archivolts, are in the
existing building badly reduced; originally they were rabbeted and presumably provided with a half column (fig. 40 and 42—45) very similar to those preserved in the
entrance arcades of the two middle chapels (fig. 62 and 67). Parts still standing include
rounded corners and corner members placed in such a way that they throw some light
on the relative chronology of the respective masonry (fig. 41).
At each end of the transept is a portal, the present form of which is the result of
repeated alterations and changes, the last at the time of restoration in the 1920's. The
south portal (fig. 47—50) is today the most authentic, while the north portal (fig.
51—54 and 179—80) in its external outline shows the contours of the secret passage
to the bishop's palace mentioned above. Both are bevelled on the inner side and externally provided with rabbets and enriched with corner members, but the size and
details now do not seem to correspond to the other dimensions of the cathedral. At
each end of the transept is a winding stair, the south one preserved (fig. 55), the north
one in a tower outside, which was demolished 1743, but reconstructed in the 1920's
(fig. 56, 57, 120).
The six east chapels, which evidently form an original link in the first building
programme of the church, are divided into two groups of three; all are 6—7 m wide
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and vaulted from the outset. Each group is sited in such a way that it forms a coherent,
symmetrical composition consisting of a larger chapel with apse in between two smaller
ones. Of the chapels the two nearest the choir have disappeared, while the four others
remain in an extensively restored, partly rebuilt form. Certainly four of the chapels
were connected with the transept by large open arcades (pl. 3).
The unpretentious southernmost chapel or annex, to which there is access from the
neighbouring one, may have functioned as a sacristy. The northernmost annex too
is characterised by simplicity (fig. 73—74), with the exception of the base of the southwest corner (fig. 75) which is connected with the base of the transept. The room has
been changed by secondary vaulting and the inclusion of burial vaults in the 1630's
(cf. below).
The middle chapel of each group is emphasised by being two bays long, by having
an apse (demolished 1702, rebuilt 1880—81 on preserved remains of bases, but the
presentation of the façade is uncertain) and by having richer architectonic decoration.
Moulded and fluted bricks are here employed in a way that indicates the influence of
the slightly earlier building in brick on Zealand (cf. Erik Moltke and Elna Moller, op.
cit., p. 17). In the south chapel (fig. 62—63) a bench-like structure in exedra is worthy
of note; on the basis of post-Reformation conditions it may be assumed that this was
the assembly hall of the cathedral chapter. In the north apse chapel (fig. 67, 69 and
72) details such as the articulation of the pilasters and the string-course of the arches
are richer than the corresponding elements in the south apse chapel (fig. 66:2 and 3).
Each severy has a pendent granite boss (fig. 70—71) of which parallels are found in
many Jutland churches and which are assumed to have come from France via Westphalia. One small part of the original façade of the apse which is still preserved shows
a flush row of arcades and a corbelled arch frieze (66:1).
During excavations in the choir in 1908 the foundations of the east walls of the
former chapels were found and thus confirmation of their original, almost square
plan. The relatively heavy walls, remains of high-set relieving arches on some of the
choir columns together with hewn-off masonry on the east facade of the north transept
(fig. 64—65) confirm that choir towers above the chapels had been started, at least
towards the north, but perhaps never completed. From the transept's stair-turret to
the north, mentioned above, a barrel-vaulted passage (with steps at its north end,
fig. 60—61; the course of the passage shown in pl. 3) leads inside the east wall to the
vaulted storey (now disappeared) above the north choir chapel.
West Section. When the east part of the church was finished some time apparently
passed before work was resumed on the basilican west section, which included a nave
three bays long and internally 9.2—9.5 m wide, two aisles six bays long and a west
sector that was to have contained two towers, planned but never carried out. In detail
it shows the influence of North German building activity, while the main form is
probably dependent on an earlier project. The nave's contemporary vaulting, now
disappeared, was borne on pilasters with half columns and corner members (fig. 76,
78, 183, cf. 184). In each clerestory above the relatively low, no doubt round-arched
arcades to the aisles (fig. 81), the nave was illuminated by windows over six metres
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high, set in pairs and presumably gently pointed-arched. Both inside and outside they
were decorated with rabbets and billets, most elaborately on the north side (fig. 77).
At the windows are. fluted bricks, and glazed courses produced a polychrome effect
(fig. 80, 82—83). In the originally vaulted aisles are traces of simpler windows grouped
in threes. In the south aisle and probably also in the north there was a rabbeted
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Fig. 614. Århus domkirke. Isometrisk fremstilling 1:1500 af stadier i kirkens bygningshistorie. —
Århus Cathedral. Isometric drawing 1:1500 of stages in the history of the church's construction; earlier,
reconstructed conditions are to some extent hypothetical. A.
The church seen from north-west after the
completion of the initial building phases at the beginning of the 14th century (cf. fig. 35). B. The church
seen from south-east in the form corresponding to A; also showing the start, bay by bay, of the south aisle's
reconstruction (cf. fig. 88). C. The church seen from south-east during reconstruction and extension in
the decades after the middle of the 15th century (cf. fig. 123). I). The church seen from north-west in its
fully constructed state at the end of the Middle Ages; in the foreground the secret passage to the bishop's
palace (cf. fig. 96). E. Similar to I) except that the tower had a spire from 1551 (cf. fig. 145). F. The
church seen from south-east in its Baroque form in the beginning of the 18th century (cf. fig. 147). G.
The church seen from north-west in its present form (cf. fig. 168—69).

portal (fig. 77:4) presumably in the second bay from the west, where the baptismal
font remained for some time after the Reformation. Unused toothing in the solid
masonry at the ends of the aisles ((ig. 182, remains of plinth: fig. 187) is important
evidence of the west towers which were never built; in the west gable wall of the nave
a group of three lancet windows was set as a temporary measure. The present windows were reconstructed on the basis of preserved remains in the 1920's (fig. 103).
ALTERATIONS AND ADDITIONS IN THE 1300's (fig. 614 B). There is no documentary evidence to establish the individual building phases chronologically, even
less to ascertain the date when the west end was abandoned. All things considered it
seems that the further extension of the church came to a halt in the first part of the
1300's, and the reason for this may have been that there was a fire about 1330, the
extent and damage of which we have no knowledge.
In the present transept various traces of vaulting can be seen (fig. 85—86, 89 and
109) which with two bays in each transept disregard the original tripartition. Probably
Danmarks Kirker, Århusamt
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this vaulting, to which must belong the remains of a cornice, preserved on the west
side of the north transept (fig. 90), was occasioned by the fire. The lower masonry
gallery in the north transept (fig. 84, 91), where the secret passage from the bishop's
palace had its exit, must also be ascribed to the 14th century; similarly a tripartite
window, which during restoration in the 1920's came to light in the second bay from
the east in the northern aisle (fig. 77:1 and 94). Finally a strange decorated niche
with a peephole in a walled-up window is in the bay furthest to the west in the same
aisle (fig. 92—93, cf. p. 978).
On the south façade of the nave are traces of roofs (fig. 186), which to some extent
must have obscured the clerestory windows. It is not clear whether this is evidence
of an attempted overall rebuilding of the nave or merely successive alterations to the
individual bays of the aisle.
EXTENSIONS AND RECONSTRUCTIONS IN THE 1400's (fig. 614 C and D).
The original, relatively low, cathedral was subjected in the course of the 15th century
to a radical reconstruction which both in length and height increased the size of the
building considerably. In 1407 the reigning queen, Margrethe, donated a large sum
of money, and the outcome was that building could start a few years after. In all essentials it was completed c. 1480. Many of the features which characterise the reconstructed church, now largely extant, both in regard to totality and details, point to
contemporary architecture in the Baltic Hanseatic towns as the most important
source of inspiration. However the cavetto moulded windows of the transept suggest
an influence from areas further west.
The extension, which was executed in brick (fig. 97 and 126), began in the west,
where the earlier plan with two towers was abandoned in favour of a middle tower
with two side chapels. Here the work progressed from north to south. The north chapel,
which is characterised by a stellar vault (fig. 92), functioned as an episcopal mausoleum in 1423. The west section was completed during Jens Iversen Lange's time as
bishop (1449—82). His family's armorial bearings (three roses) are recorded on the
west façade of the large tower (pl. 12) and on the gable of the south chapel (fig. 146;
the top storey was demolished in the 177()'s. The present condition, fig. 98—99). The
tower (fig. 101—102) was five storeys high, the two lowest being vaulted. The top
storey housed the bells and its belfry lights are remarkable for the openings divided
by a column, where the use of rounded arches
in line with other details in the
church — should be interpreted more as an archaic adaptation to the earlier building
than an expression of Early Renaissance. The tower room with a pointed-arched
portal (restored c. 1880, fig. 104) and large west window (fig. 132:2) is the church's
porch and had originally open side arcades in connection with both west chapels.
The first spire, which because of weakness was removed as early as 1547, apparently
was of the Late Gothic type common in North Germany, with a tall octagonal pyramid
above the four gables on the faces of the tower.
While the erection of the west section went ahead, there were plans for increasing
the height of the nave, and on the east side of the tower preparations for this can be
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recognised. When the building started, however, the walls were not taken up to the
level anticipated. A number of toothings indicate that the work came to a stop on
various occasions. By the rebuilding the basilican structure of the nave was maintained, and both the nave and the aisles were given pointed-arched windows (tig. 108),
which in the clerestories were furnished with moulded bricks to match the west portal
and the large window in the tower (fig. 111—112, 132:2—3). It was also these walls
that received the only decoration of the otherwise plain exterior in the form of a trefoil frieze below the cornice. Internally all aisles were vaulted, each with six bays:
cross vaulting in the side aisles, simple stellar vaulting with half-brick ribs in the
nave (fig. 110, 115 and 171). Here every other archivolt rested on a vertical extension
of the earlier pilasters (fig. 113), the rest on brackets of brick (fig. 114).
Perhaps even before the reconstruction of the nave was completed work was started
on the transept. The facades were crowned with simple recesses (fig. 119 and 122)
corresponding to those of the tower (fig. 101). The new windows of the transept ( 2 x 3
along each wall, a larger one in each gable wall, fig. 119-121) differ by their external
cavetto moulding from the rest of the church to such a degree, that the construction
in the transept must be regarded as a stylistic experiment, which however was not
adhered to during the last phase of the rebuilding, the choir. The crossing was vaulted
with a stellar vault a half-brick thick (fig. 235) while each arm of the transept was
given four cross vaults (fig. 124 and 170). In the vaulting of the transept there are in
all four circular openings (diameter c. 60 cm, cf. fig. 235), which may have been used
for Easter plays and similar occasions. During the reconstruction also the stairways
were increased in height (fig. 55) and in the transept was built an upper gallery (fig. 124).
The fact that three windows were set in the east wall of each arm of the transept
is one of the points which indicate that also a simple increase in height of the choir
was anticipated, and this was also started (fig. 122). Meanwhile those in charge of the
work changed the plans radically, bricked up, for example, both east windows nearest
the choir (fig. 121 and 128) and instead of going ahead with the increase in height a
considerable enlarging of the choir was put info effect. In details such as the external
moulding of the windows (fig. 129 and 132:1) a link was made with the nave and the
west section of the cathedral, but the total effect was to strike a new note which in
mediaeval Denmark was more colourful and grandiose than usual. The new threeaisled chancel, four bays long, with a polygonal east end is constructed as a Gothic
hall-church, where the liturgical choir is separated from the ambulatory by a brickbuilt chancel screen (fig. 125 and 134—135). The exterior is enlivened by rows of gables and a couple of soaring, round (stair)turrets (fig. 129—131, 133 and 165) on the
east side facing the sea. The effect of the façades is heightened by restrained decoration and the granite ashlars included in the masonry. Among the blocks are a few
ornamented ones (fig. 140—142) and also window lintels, which must all originate from
a demolished village church. The interior is covered with stellar and cross vaulting
corresponding to that of the other parts of the church. In the choir polygon there are
granite brackets (fig. 135 and 173) which may have been used previously in the church,
and four similar ones are still in the cathedral's store-room (fig. 95 and 173:5).
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With almost stark, simple forms in walls, columns, windows and vaulting a church
interior both festive and formal was achieved. The furnishings and decoration were
added in the decades from 1480 and up to the Reformation 1536 (cf. below). Relative
to this must be mentioned a rood screen from 1508 (fig. 136) which was placed in the
crossing at the entrance to the chancel (removed in the 177()'s).
POST REFORMATION PERIOD. The introduction in 1536 of the Lutheran church
service, and all pertaining to it, brought about great changes in all churches. Different
customs resulted in different needs and vice versa. But the various consequences of
this did not become apparent for several decades. For church buildings as such the
most important result of the Reformation was that church property, which produced
the wherewithal for building activities and maintenance, was confiscated by the king.
The outcome of this was felt everywhere, so that where no special circumstances were
valid, any thought of church extensions had to be abandoned, and very soon it proved
difficult to obtain financial means even for repairs. A depressed economy became the
principal theme in the history of churches in the centuries up to very recent times and
this predicament exerted a decisive influence time and again. Artistic and antiquarian
projects had to be sacrificed on the altar of harsh reality.
In Århus the situation was further accentuated by the fact that the city, which
in the Late Middle Ages may already have lost its former prominence, was now reduced
to not much more than an ordinary country town. Since 1850 it has once again become
a city of importance, and now is the second largest in Denmark.
The Post Reformation history of Århus Cathedral thus becomes an account of the
struggle against decline and an insufficiency of funds, but is at the same time an excellent example of more recent artistic currents, changes and attitudes towards an
mediaeval edifice.
The Cathedral's Second Spire (fig. 614 E). In 1547 the west tower's mediaeval, leaded
spire was taken down because of its infirmity. The king's architect, Morten Bussert,
was in charge of the erection of the new one, which was more or less the height of the
previous spire, but of different form (fig. 6). The reshaping of the brick tower's gables
and top brought about the octagonal plan of the spire which was retained during
subsequent changes up to the 1870's.
The Cathedral's Third Spire (fig. 614F). In 1642 the church was struck by lightning
and the large spire destroyed, although any further serious destruction was avoided.
In subsequent repairs it was only possible to build a much shorter spire (fig. 146).
Interments in the Church. During the century of the Reformation and on up to the
1700's the dominant position of the aristocracy was expressed in the establishment of
massive sepulchral monuments in many churches (cf. below). In Århus Cathedral,
where the mediaeval chapels were hardly utilised, there was an excess of space and
new buildings were therefore not put up, but several large monuments and tablets
were erected which are still a feature of the interior. Burial vaults and tombs under
the floor were provided, which in various ways gave some importance to the building.
Sepulchral chapels proper were established in the chapel annexes on the north side
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and will be discussed in the account of the church burials. Most of the infringements
and changes caused by the interments were removed during the recent restorations.
In 1692 the west chapel to the south was arranged as an assembly hall for the clergy
and closed to the church porch, while a door was made in the wall facing the south
aisle.
Rebuilding 1743—44. In this period the building required restoration which, under
the leadership of Nicolaus Hinrich Rieman, became predominantly a stylistic touching
up of the exterior. Rieman was a practising master builder who in Jutland was responsible for reconstructions and rebuilding in a heavy, provincial Baroque form.
Århus Cathedral was given shaped gables and new portals (fig. 148—149).
Repairs in the 1770's. A thorough restoration became necessary a generation later.
Opinions were divided as to the extent of the work, and the matter gave rise to a
voluminous correspondence between local authorities and the government in Copenhagen. One of the leading exponents of Early Neo-Classicism, the architect C. F. Harsdorff, advocated that the church should be preserved as far as possible in its existing
form. The work of restoration itself, supervised by C. J. Zuber, therefore consisted
mainly of removing deteriorating or damaged parts, principally roofs and roofing. But
a few unfortunate interventions were made which from an antiquarian point of view
are regrettable: the top storey of the chapel on the south side of tower was demolished
and in the interior the above mentioned rood screen was removed. The four east
chapels were roofed in pairs by a lean-to roof (fig. 160). By the alterations the exterior
of the church was given the aspect, typical of the time, of compact weight, and the
cubic effect of both the elements and the totality of the complex was well emphazised
(fig. 9, 11 and 613, pl. 5—8).
The Spires on the Choir Towers. In 1822 a gale destroyed the spire on one of the choir
towers, after which both were renewed by a local shipwright in the distinctive onion
shape seen in old photographs and drawings (fig. 11 and 24, pl. 6).
Restoration 1S67—82. About a century after the repairs influenced by Harsdorff it
again became necessary to restore the building. Most of the leading architects of the
country were involved in the preparatory phases of the work and M. G. Bindesboll,
F. Meldahl and N. S. Nebelong and others submitted plans (cf. fig. 157—158) which
demonstrated the artistic aims of the time. The execution of the work was assigned
to V. Th. Walther, who during its course made a number of observations of an architectural and archaeological nature. Fortunately a depressed financial situation
forceded him to effect only moderate and limited changes. On this occasion the three
portals were restored, partly walled-up windows re-opened, the west tower and the
choir towers provided with new spires (fig. 30, 163 and 165) while the east chapels were
restored with gables, independent pitched roofs and apses (fig. 159, 160, 164, pl. 12,
17 and 18).
Most Recent Work (fig. 614 G). Individual points in Walther's restoration programme,
e.g. repairs to the interior of the east chapels, had to be postponed to a later occasion
and were included in the work that was among the first to be undertaken when at
about the time of the First World War it was found possible to resume restoration.
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While Gothic stylistic forms had been the line of approach in the 1870's, about 1920,
when the architects Hack Kampmann and later Mogens Clemmensen were in charge
of the work, it was to a great extent the idiom of the original building that was the
guide. The portals of the transept were once again restored (fig. 166), the stair-turret
of the north transept rebuilt (fig. 120), the west tower increased in height and provided
with a new spire (fig. 100), and the transept and choir enriched with crow-step gables
(fig. 27). In the interior entrance halls were erected (fig. 167) using Baroque forms to
match the sepulchral monuments of the church. By these changes, which were completed c. 1930, the building took on the shape which it still retains.

MURALS
As in so many other churches in Denmark murals enhance the interior of the church;
in the case of the cathedral paintings the white lime has throughout been used as
ground colour. On the vaulting there is a simple, mainly ornamental, decoration, on
the piers and walls on the other hand the adornment is predominantly of narrative
content, with relation in some instances to one of the now disappeared (Catholic)
altars or to the liturgical functions of past ages.
Even in the church's earliest building phase the walls must have been embellished
with murals like the remnants (fig. 219) from c. 1420 (now re-plastered) found in the
west chapel furthest north. In the north aisle is a painting of two unidentified saints
from the 14th century (fig. 196—197) which has been preserved.
Almost all the rest of the cathedral's paintings date from the period after the extensive rebuilding of the church, i.e. from the latter part of the 15th century or the
beginning of the 16th. They were first uncovered in 1862, followed by restorations
1867—1872, 1896—98 and most recently 1921 24 (under the supervision of Ole
Søndergaard).
It was the four last Catholic bishops of Århus (cf. p. 377f.) who were responsible
not merely for the rebuilding and extension of the cathedral, but also the pictorial
decoration, furnishings and fittings of the interior, an undertaking that with the help
of heraldic devices and inscriptions can be recognised in various places in the building.
The paintings, thus roughly of the same age, are dealt with according to their position
in the building. The first main section of the description discusses the decoration of
the chancel screens (p. 385—393), and the murals in the arcades, on piers and walls
which are dealt with moving from east to west and from south to north (p. 394—414).
At the end of this section are discussed murals which are no longer extant (p. 414—
420). The related wall decorations in the south transept are decribed collectively
(p. 421—430). The second main section deals with paintings on the vaulting (p. 431
—459), and here a chronological sequence on the basis of inscriptions and coats of
arms is followed. The section ends with Post Reformation vaulting decoration now disappeared (p. 459).
The depictions on the chancel screens, from 1450—1500, have in the main perished.
However, on the south section's outer side is preserved a scene with the pentecostal
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miracle (fig. 198—199) which differs from the subject's usual iconography partly by
the absence of Mary in the circle of apostles, partly by the combination with the
Trinity. Not found elsewhere in Denmark is the decoration to the east of this, from
1500—1525 (fig. 200), depicting Heaven, Earth and Hell in three horizontal zones. In
the middle zone, the Earth, St. Gregory's mass is being celebrated, attended by priests,
young dandies and ordinary citizens (fig. 201); more traditional scenes of Hell are
portrayed below it (fig. 202). On the outside of the chancel screens to the north is a
picture of St. George and the Dragon (fig. 203, 205, 255; note 45 a), dated 1497, in
which the kneeling princess with the lamb is copied from an etching by the anonymous
master, I. A.M., from Zwolle, or from a source closely related to it. On the upper part
of the chancel screen are fragments of a Latin minuscule inscription (p. 392, fig. 204)
from the first decade of the 16th century, which mentions the church's patron saint,
St. Clement.
MURALS IN ARCADES, ON PIERS AND WALLS. Some of the murals in this
group were associated with the numerous altars which stood in the church during the
Catholic period (cf. 73—89). One decoration (fig. 17—18), of special significance to the
altar of the Holy Trinity (no 34, p. 87), shows the Trinity, the prophets Isaiah and
Jeremiah and the twelve Sybils. Its inscription from 1499 (p. 394ff.) mentions the altar's
founder, Bishop Niels Clausen, whose coat of arms can be seen between those of his
four predecessors who presumably donated to the altar. The pagan, named Sybils are
accompagnied by inscribed tablets (fig. 207) each with their own prophecy of the
coming of the Messiah (p. 396—399; note 95). Both the choice of motif and the presentation of the text point to a close association with contemporary Italian and French
art, while the schematic drawing with the applied colours shows the influence of
German block-printing. The workshop responsible for this work also produced the
m u r a l of t h e legend of St. Christine w i t h John the Baptist a n d John the Evangelist (fig.

211—214) from the first quarter of the 16th century. The legend is told in eleven
pictures beginning at the bottom in the west and ending at the bottom in the east,
depicted in the same simple block-printed way accompanied by short explanatory
texts (p. 407—410). The rosette borders coming from the same workshop are also
found in the very damaged mural of the miracle of St. Elegius (fig. 14) from c. 1500
as well as the contemporary severely damaged painting of male and female saints (fig.
215) placed in pairs on the east and west sides respectively of a niche in the south
wall of the chancel.
A mural from c. 1490, which, like many others in the church, has as its motif the
worship of Christ's body and wounds, together with the miracle of the communion,
is painted as in a tabernacle on an arcade pier on the south side of the aisle (fig. 15,
208—209 and 257). It shows Christ as the Man of Sorrows, revealing himself to Pope
Gregory the Great, and two small figures, probably the donor's patron saint and the
donor himself, a man belonging to the Jutland aristocratic Rosenkranz family, whose
coat of arms is to be seen with those of Bishop Niels Clausen and Bishop Ejler Madsen
Bølle. The same episcopal bearings are found on the contemporary painting of the
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Day of Judgment above the pictures of the popular hero Charlemagne and St. Agnes
(fig. 16). The latter, in keeping with German presentations, is clothed in the fashion
of the day, and not naked as reported in the legend. These pictures seem to have
functioned as wings to a now lost altar-piece. From the same workshop comes also a
painting of the Madonna with a Rosary (fig. 13 and 210) which is accompanied by a
minuscule inscription with the introductory words to an antiphon (p. 404). Another
mural, no longer extant, can be ascribed to this same workshop. It is a picture of
five named male and female saints (fig. 220) standing in a "tabernacle" on an arcade
pier on the north side of the nave.
A mural, about 2 m high, showing St. Michael weighing souls (fig. 206 and 256) from
the first quarter of the 16th century is linked by its technical execution (the rarely
used yellow colour and the shading) to the harshly restored figure of St. Clement. The
picture of the patron saint of the cathedral (fig. 195), out of proportion with the other
paintings of the south transept, has been the rallying point for processions in the
ambulatory (cf. fig. 109).
The walls in the south transept were covered between 1515 and 1521 by a monumental
mural which is only partly preserved on the west and south walls. The central figure
on the west wall (fig. 222) is an enormous St. Christopher (cf. fig. 194) whose halo and
one hand gripping a sprouting staff, as well as a small part of the Christ Child's mantle,
are the only things now visible. On each side of him stands a henchman (the face of
one newly painted, cf. fig. 194, 223) with sword (about 6 m long) and banner, and
above their heads twine tendrils of thistles around the remains of a row of six shields,
but of these only that of Bishop Niels Clausen can be identified. A Siren with a drinking vessel in her hand (fig. 225) decorates the stair-turret in the south-west corner,
while the window of the south wall is flanked by large shields surmounted by crowns
(fig. 55 and 224) belonging to King Hans' Saxon queen Christina (died 1521) and his
successor King Christian II's queen Elisabeth (crowned 1515). This enormous painting
must have been planned during Bishop Niels Clausen's period of office (up to 1520),
but was possibly influenced by his successor, Bishop Ove Bille, who was closely connected with the Royal House. It was executed by a workshop which as well as the
figures of St. Michael and St. Clement, mentioned above, also painted a man with a
crane's neck (fig. 226, 259; note 200, 204) on the south-west pier of the crossing. This
strange fantasy figure, based on a picture in Hartmann Schedel's Weltkronik from
1493, is also found in several other Jutland churches. A Niels Clausen coat of arms
supported by two men at arms (fig. 253), in an arcade to the north aisle, seems also
likely to have been made by this group of painters.
THE DECORATIONS ON THE VAULTING (fig. 110, 115, 124, 134, 232) all over
the church are mainly very simple, on the ribs merely chevrons, stripes or tendrils,
on the reinforcing ribs traced quatrefoils alternating witli cross patterns, checks and
sometimes tendrils (fig. 246) with a few figures here and there. Only the crown of the
vaults in the choir and the ambulatory were decorated with large-leafed (fig. 249) or
pointed-leafed (fig. 250 251) rosettes, respectively. Large figured ornamentation is
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found only in the crossing bay (fig. 235), in some severies of the transept vaulting (fig.
124, 232) and in the choir polygon (fig. 135). The development of the rib motifs together
with the placing of the bishop's arms and inscriptions provide a basis for an approximate dating, which seems to suggest that the vaults were decorated soon after their
completion.
The work was begun in the nave, where it runs from east to west. In the east severy
of the vault furthest to the east is the coat of arms belonging to the initiator, Bishop
Jens Iversen Lange (cf. fig. 110), repeated in the second bay to the east (fig. 230) but
in this instance with helm and foliage and accompanied by a minuscule inscription
(p. 432), which reports that the bishop was responsible for the erection of the vaults
1477.
The vaulting of the south transept (fig. 232) was decorated from north to south according to the position of the episcopal coats of arms; the work was started in Jens
Iversen's time and completed in Ejler Madsen's. In one of the severies can be seen
the arms of Århus diocese charged with a lamb bearing the banner of the cross (fig.
232), which is also used in other parts of the cathedral (fig. 235, 239, 252). The severies
are furthermore embellished with unicorns, lion and horse (fig. 234, 261; note 234),
fantasy flowers and figures from the popular fable about the fox and geese (fig. 233;
note 237), known elsewhere in the diocese.
The stellar vaulting of the crossing bay (fig. 235) has the date i480 in minuscule in
the east severy, the major painting of which, Judgment Day, was painted over with
what was probably a Pietá (fig. 236). During the last restoration this, however, had
to give way to a new painting based on the original. the other severies with the arms
of the diocese (fig. 239), the patron saint St. Clement (fig. 240), a bishop and various
episcopal arms, were painted as the see changed bishops. The scrolls on the reinforcing
ribs include men (fig. 262), animals and minuscules (m, n, p).
The cross vaultings of the north transept (fig. 124) were decorated all at the same
time soon after their construction had been completed, and we know from an inscription (p. 444, fig. 241) that work was finished in 1487 by Bishop Ejler (Madsen Bølle)
"while the terrible plague raged". Found here also are fantasy flowers, geometrical
figures and men with lettered shields (fig. 242, 244) as well as the arms of the bishop
(fig. 243), and this latter is set again above his (lost) tomb (cf. tombstone no. 7, p.
758ff.) in the bay furthest to the east of the north ambulatory (fig. 250).
The vaults in the choir and polygon (fig. 134 135) were decorated last. Bishop Jens
Iversen seems however to have marked the conclusion of his extensive building programme with his arms (since plastered over) in the choir polygon (fig. 260). His successor Ejler Bølle's armorial bearings are set together with the arms of the Realm and
a Rosenkrantz coat of arms (fig. 254) in the choir, which indicates that the decorations
here were completed c. 1482. Bishop Niels Clausen on the other hand seems to have
been responsible at the beginning of the 16th century for the somewhat heavy embellishment of the choir polygon with Christ as judge of the world between Mary and
.John interceding for mankind (fig. 247—248, 263).
The bays of the vaulting in the aisles were also decorated, but because the above
Danmarks Kirker, Århus amt
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mentioned fire in 1642 among other things caused damage, only a single saint sitting
in the calyx of a flower (fig. 245) has been left worth preserving. Some paintings such
as door-frames to the choir towers (fig. 133, 218) were still executed in the last quarter
of the 16th century and in the 17th century. Decorations, no longer extant, on the
plates covering the circular openings in the vaulting of the transept and bays of the
crossing may perhaps date from an earlier period (cf. fig. 240). As late as the beginning
of the 19th century a gilded picture of the sun with "Jehovah" written in Hebrew, a
sun and moon and presumably a dove were mentioned in this connection. Stars were
painted on the vaults (fig. 152) in the 18th century.

FURNITURE
While no important articles of furniture date from the earliest, Catholic, times, the
cathedral still houses today some of the furniture with which it was fitted after the
extensive reconstruction at the close of the 15th century. Most important is the high
altar-piece (fig. 265) from 1479, according to its inscription (p. 489) donated by Bishop
Jens (Iversen), who thus set the seal on his magnificent project for extension and
embellishment. The altar-piece, Denmark's largest, is Late-Gothic and the only one
that has always remained in its original place. It was produced by the Lübeck master,
Bernt Notke, and is a so-called pentaptych, a cabinet with four wings, the inner winged
compartments having carved figures of the church's patron saints (fig. 266), the Twelve
Apostles (fig. 270—271) and several small saints set on columns (p. 490, fig. 267—269).
The outer, flat wings have paintings of the history of Christ's Childhood and Passion
(in the Lent position) (fig. 273—274), and St. Clement, John the Baptist, the Madonna
with Child and St. Anne as well as the donor (fig. 275) with his patron saint John the
Evangelist (in the Advent position). The top compartment with relief of Mary's
crowning in Heaven and flanking kneeling figures of the donor and an angel (originally
with the former's coat of arms) has on the inside of the wings paintings of the Angel
of the Annunciation and St. Michael (fig. 272) and on the outside the tutelary saints
Sebastian and Anthony, who provide protection from the plague. Bernt Notke, whose
activity as a painter in general is established in the archives, was undoubtedly responsible for the paintings on the Århus altar-piece, but it is a matter of discussion
(cf. Erik Moltke: Bernt Notkes altertavle i Århus domkirke og Tallintavlen, I—II,
1970) whether he as contractor may have entrusted the carving etc. to another master
(or others?). The only other documented altar-piece from Notke's workshop is in the
Church of the Holy Spirit in Tallin, Estonia, from 1483.
The altar's oldest accessories in the form of altar silver and candlesticks have been
lost, but in the Baroque period were replaced by new ones (fig. 277—282), made by
Århus masters and mainly donated by wealthy citizens of the city. However, a number
of the vestments are preserved which were used at the various liturgical ceremonies.
These are principally fragments of two copes, both made in the Mediterranian area,
one (fig. 285; note 94, 97) from the 13—14th century, of green silk brocade with pattern wefts of gilded leather, the other (fig. 286; note 100—102), from the 14—15th
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Fig. 615. *Fragment af grønt fløjls alterklæde, italiensk arbejde fra 1400'rnes slutning. Nu i Den
g a m l e By (p. 965).

—Section

of green velvet altar-cloth.
century.

Italian workmanship from the end of the 15th

century, of dark brown silk brocade with a pattern in gold thread in which is included
Kufic characters for Allah above half-moons. Two items which belong together, made
of gold brocade with red velvet nap, are Italian workmanship. One is a cope (fig. 283)
the other a chasuble (fig. 294), presumably donated by Bishop Niels Clausen, whose
coat of arms is to be seen on both articles and who on the clipeus of the cope (fig.
284) is shown kneeling before his patron saint(?) St. Christopher. The embroidery both
here and on the orphreys (fig. 289) was produced in a North German workshop in the
first quarter of the 16th century. Various orphrey fragments (fig. 287—288) of vestments no longer extant may have come from the same period and area. Bishop Jens
Iversen seems likely to have donated a purple velvet chasuble (fig. 290, 293), of Italian
workmanship, from the second half of the 15th century, the embroideries of the cross
on the back, including St. Clement with the arms of Jens Iversen (fig. 290), coming
perhaps from North Germany. A fragment of a chasuble (fig. 296, note 111) of dark
green wool with a dark blue pall embroidered with flowers and appliqué work suggests
on the other hand Norwegian origin. Some (more recent) textiles must be mentioned:
63*
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pieces of an altar-cloth (fig. 615; note 116) of green silk velvet, presumably of Italian
workmanship, having several known parallels; remains of another cloth (p. 965, fig.
616), assumed also to be of Italian origin. The last-named altar-cloth and a chasuble
(fig. 295, 297; note 114) are of purple brocade with scattered flowers, donated 1634
by Mistress Jytte Brock, widow of Jørgen Skeel, member of the Royal Council. Other
donations, 1706, by Baron Peter Rodsteen of Constantinsborg, are a chasuble of dark
green velvet with the donor's armorial bearings in silver thread (fig. 300) and a bishop's
cope of grey silk damask with silver and gold broche work (fig. 298), one of the socalled "bizarre" patterns originating in the East but copied in France and Italy. There
is also a Brussels tapestry made in the first half of the 17th century and donated 1831
to the cathedral, where it was used for a short time as an altar-cloth.
A mediaeval bronze speaking-trumpet (fig. 303) is supposed to have been used for
proclaiming the words of Judas (Matthew 27,4) on the night of Good Friday (from
a gallery in the north transept). Two signets (fig. 301 -302; note 132, 139), from 1300
1350 and c. 1450 respectively bear the seal of the cathedral and that of the Brotherhood of Vicars.
To the mediaeval fittings of the choir belongs the seven-branched, brass candelabrum 3.42m high (cf. fig. 76, 304—305; note 155), which according to its inscription
(p. 530) was ordered by Bishop Niels Clausen and cast by Dirick Kron Lübeck., There
are three other such large candelabra within the area of the old Kingdom of Denmark,
in Lund, Ribe and Viborg, but the most closely related to the Århus candelabrum is
a group in North and East Europe. This same bishop completed the furnishing of the
chancel with cupboards (inscription p. 533, fig. 306 -308), stalls (fig. 309—312) (possibly started by his predecessor Jens Iversen), choir door (fig. 313—314) and a rood
screen, demolished 1776—77, with pulpit (inscription p. 542, cf. fig. 136). From the
parapet of the latter are preserved Christ as judge of the world between Mary and
John (fig. 320), six saints (fig. 319, 321) and four Fathers of the Church (fig. 316—318),
which stood in niches above the supporting granite columns. The original choir door
with Bishop Jens Iversen's coat of arms was replaced in 1643 by a wrought-iron door
(fig. 315), which is now flanked by brass-plated wooden pillars donated in 1697 by the
wealthy burgomaster Mikkel Mikkelsen Malling (cf. fig. 152).
The bronze baptismal font from 1481 (fig. 324), originally set up to the extreme west
of the south aisle, was according to its inscription (p. 546f.) donated by Bishop Jens
Iversen and cast by the Flensborg master Peter Hansen, who produced similar fonts
for the Church of Our Lady in Haderslev and St. Nicholas Church in Flensborg (DK.
SJyll. p. 2921). The brass baptismal basin (fig. 325) from 1625 is of Netherlands workmanship, the silver basin (fig. 326) dates from 1696, but was altered in 1721 by an
Århus master.
A font canopy from 1612 (fig. 327, 323) and a partly removed font enclosure from
1697 were donated by wealthy citizens. The church's crucifix (fig. 329) from c. 1685
is thought to have been carved by the Århus master Rasmus Christensen.
The pulpit, 1588, (fig. 330) with pertaining stairway and canopy (fig. 333, 337) is
ascribed to Mikkel van Grønningen, a woodcarver of Netherlands origin, who lived
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Fig. 616. Midtparti af rødt fløjls *alterklæde, italiensk arbejde fra o. 1500, med våbner for Jørgen
Skeel og hustruer, Kirsten Lunge og Jytte Brock. Sidstnævnte har skænket klædet til kirken 1634.
Nu i Den g a m l e By (p. 487 og 965).
Middle section of red velvet altar-cloth, Italian workmanship
from c. 1500, with the armorial bearings of Jørgen Skeel and his wives, Kirsten Lunge and Jytte Brock.
The latter donated the cloth in 1634.

and worked in the district around the Rosenkrantz family's main estates, Rosenholm
and Skaføgaard. The pulpit's carvings show scenes from Christ's life as well as the
Fall and the Whitsum miracle (fig. 331—332, 334). Hanging from the base of the
pulpit are life-like heads of cherubs (fig. 335—336) and on the columns are representations of Christ and the Twelve Apostles besides five planets in the form of Roman
gods, based on Virgil Solis' model. On the arcade pillar behind the pulpit is a bronze
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hand (fig. 338) holding an anchor (attribute of St. Clement or Faith), assumed to be
contemporary with the pulpit's erection. Most of the cathedral's pews were made at
the time of the restoration in 1867—71, but contain also remains from a set from
1587 (fig. 339—340); bench ends with lions' and angels' heads and the names of Jutland nobility connected with the church (cf. below).
The galleries erected in the 18th century along both sides of the nave (fig. 347) were
removed during the 1867 restoration. The present large organ was built in 1730 by
Arp Schnitger's pupil Lambert Daniel Kastens, whose contract involved the building
of an instrument with 42 stops distributed over three manuals and pedal board (p.
581); only a few of Kastens' registers were left after the rebuilding in 1876 by J. A.
Demant and in 1927—28 by Th. Frobenius & Co. (specifications p. 584 -587, survey
of the organ's present specification including the organ-builder's name and date of
building for each register, p. 588f.). The instrument's façade (fig. 350, 352 -354) dates
from 1730—36, with wood-carvings by Ulrich Mathissen and his son, like those of the
console (fig. 351). A smaller organ, built in 1970 by Bruno Christensen and Sons,
Terkesbøl, with a façade designed by Rolf Graae and Arne Karlsen, has been set up
in the extreme west arcade between the choir and the south ambulatory.
The cathedral's collection of paintings has for the most part been obtained in more
recent times. It includes two portraits (fig. 357 358) of Count H. Fr. Fædder-Charisius and his wife, thought to be by the painter Hans Hansen and hung in the Marselis
chapel with other portraits (now lost) of Baron Marselis and his wife, who endowed
the chapel. 18 pictures of bishops are hung in the diocesan conference room. The oldest,
of Bishop Johan Braem (fig. 359), by H. C. Willrich, who worked in Århus about 1690.
The rest is more recent, by among others the painters Jørgen Roed, F. Vermehren,
Herman Vedel, Stanley Cursiter and S. V. Petersen.
The wealthy citizens of the 17th and 18th centuries contributed to the lighting of
the church in the form of chandeliers (fig. 360—369) and candlebrackets placed above
their tombs. A candlebracket from 1588 (fig. 370) and one from 1682 (fig. 372 373)
are probably of Lübeck origin, while the candlebracket (no. 3, fig. 371), from the end
of the 17th century, has Swedish analogies.
The votive ship (fig. 374) hung in the north ambulatory was donated in 1720 by
ten citizens and two young men, and was carved by a local shipbuilder, with a famous
man-of-war as model.
In the time of Bishop Ove Bille (1520 36) the cathedral had a timepiece, which
is thought to have been destroyed in the fire of 1642. Its clockface (fig. 375—376, 378)
has been preserved, and this was originally placed on the west wall of the nave, having
carved minuscule numbers, the arms of the bishop's father and mother and other
ornaments. There are similar clocks in, for example, Roskilde Cathedral (DK. Kbh.
amt, p. 1746) and the cathedral of Lund in Scania. During the fire in the tower in
1642 all the large bells (p. 622ff.) melted and only the smallest, no †1 from 1300(?),
dedicated to St. Agnes, was saved. In the next decade no †2, †3 and †4 were cast as
replacements, but all
together with the one saved
were later recast. The cathedral's oldest bell is now the small (unserviceable) one (no. 1; fig. 380) from c. 1300,
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Fig. 617—618. "Spillekort. Træsnit fra anden halvdel af 1500'rne, antagelig udført i Rouen. Fundet
b a g k o r s t o l e n e , nu i D e n g a m l e By (p. 966). — Playing card. Woodcuts from second half of
century, presumably made in Rouen.
Discovered behind the choir stalls.

16th

cast by Morten and moved after the fire mentioned above from its original place in
one of the choir towers to the west tower. Here hang also the cathedral's own bells,
recast in the 18th century (no. 4; fig. 383 and no. 5; fig. 384), as well as several from
other churches, now unfit for use, one from 1493 (no. 2; fig. 379) dedicated to the
Virgin Mary, and one from 1505 (no. 3; fig. 381—82) cast by Per Didriksøn(?), originating most likely from St. Olave's Church, Århus, as this patron saint is seen on
the bell. Three of the bells were cast 1893—94.
Some smaller objects, found on various occasions in the cathedral, are now housed
either in the local museum "Den gamle By" or in the two galleries of the north transept,
which has been made into a kind of museum. Among these objects are some fragments
of a missal (fig. 385), presumably written at the close of the 13th century, with texts
from "preparata ad missam" and from "missa de angelis". A playing card (fig. 617-18)
from the second half of 16th century and some balls, from the end of the 18th, were
probably left behind in the church by the grammar-school boys.

988

ÅRHUS

DOMKIRKE

SEPULCHRAL

MONUMENTS

The cathedral houses one of the largest collections of sepulchral monuments in the
country. Only some of the mediaeval tombs have been examined (tig. 394—396). The
monument of Bishop Peder Vognsen is the most interesting. The burial of the founder
of the church, who died in 1204, was during the mediaeval rebuilding of the church
moved to the south-east corner of the choir. The brick-built sarcophagus (fig. 398
399), unnamed until 1833, more closely investigated 1918, has a trapezoid lid of orthoceratite limestone from Scania. In the larger of the two compartments of the sarcophagus was a small lead coffin (fig. 400) containing the bishop's cranium (fig. 403—
404, measurements p. 663 and 942) and bones (fig. 397) wrapped in pieces of silken
material (fig. 405—406, 602; note 35—38), samite interwoven with gold of (Near)
Eastern origin, presumably from the 12th century. The pattern is divided into bands
with birds and lions alternating; on the reverse side are remains of an inner lining,
a linen-woven flax material. On the top of the coffin was a lead plate (fig. 660; note
26—28) with the bishop's epitaph from 1204. Like corresponding plates with inscriptions to princes and church dignitaries in Ringsted, Sorø, Ribe and Løgumkloster
this plate follows a burial custom used in Germany.
A large number, in all 47, of sepulchral and memorial tablets is preserved, mainly
from the 17th century. The majority of the earlier sepulchral tablets is executed in
sandstone and limestone and made to embellish aristocratic tombs, but the more
recent ones for prominent citizens are carved in wood, sometimes with painted portraits. The cathedral's oldest sepulchral tablet preserved is however the triptych, made
in wood to look like an altar-piece (fig. 407—409), with paintings of the immigrant
family Worm, who most likely had the tablet made in the Netherlands, perhaps in
their home-town Arnhem. An unnamed tablet (fig. 415; note 73), from 1585, can
probably be ascribed to the same family. Its decorative stucco details could be casts
taken from a Netherlands household altar-piece of a type that as imported articles
was used in various ways in Denmark; an exact parallel to the frieze is to be found
on a tablet from Malines.
The oldest aristocratic sepulchral tablet, set up in 1576 to Erik Podebusk, Member
of the Royal Council (fig. 410—13; note 65) and presumably originally meant to be
a free-standing tomb, had during preparation to be changed to a wall-tablet in accordance with a Royal Charter of the same year which limited the ostentatious display
of the nobility, including that of sepulchral monuments. The tablet was made in a
Copenhagen workshop which was also responsible for works in Ringsted, Lund Cathedral and Hornslet.
A carved tablet (no. 6; fig. 416—417; note 55) is related to works in the churches
in Tranebjerg and Onsbjerg on the island of Samsø. Its paintings are presumably by
Laurits Andersen, who was painting in Ribe and Århus c. 1600. An Ålborg workshop,
which provided the tablets for churches in Tisted and Ålborg (Budolfi), most likely
carved the Heitwinkel tablet (no. 8; fig. 418—419). Its painting of Judgment Day was
done after a popular engraving by J. Sadeler following an original by Christopher
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Schwartz, a source used for other works in the cathedral (cf. p. (684, 687). The choir's
large portal sepulchral tablet (no. 9; fig. 420, 427—428), set up in 1633 to Jørgen
Skeel, Member of the Royal Council, and his two wives, was made in the same workshop as a tablet in Astrup church (Ålborg County) and the now damaged tablet (no.
(†)10; fig. 430, 423—424) from c. 1637, to Laurits Lindenov and his two wives. Both
Skeel and Lindenov added elaborate wrought-iron lattices to their monuments (fig.
421—422); they were made by the Royal smith Caspar Fincke, whose "signature",
hammer and key (fig. 570), is seen on the Skeel tablet among other places. The same
master produced the lattice for Laurids Ebbesen's tablet (no. 11; fig. 554) from c. 1639.
The extensive carved works (no. 12; fig. 429 and no. 13; fig. 431—134), the cathedral's largest, are from the same workshop as the simple one, from 1655 (no. 16; fig.
439); all have paintings of the respective families, the latter with the traditional pose,
sons behind the father and daughters behind the mother, the deceased infants in front.
One Århus burgomaster, Rasmus Nielsen, may have ordered his sepulchral tablet (no.
14; fig. 435—436) from the Copenhagen woodcarver Henning Salgen (Selgen), who
made the baptismal font in Sorø Church and a Slagelse sepulchral tablet (DK. Sorø I,
70 and 211) (which shows by its great similarity to the Århus tablet that both had
a common source). The same workshop seems to be responsible for the other large
sepulchral tablet in the Århus Cathedral choir (no. 17; fig. 441, 444, cf. fig. 37), from
1656, to Otte Skeel, Member of the Royal Council, and his wife, to whom there is a
versified Jutland inscription. The Court Chancellor of King Christian IV and Frederik
III, Christen Thomesen Sehested, had a monument (fig. 446) set up c. 1656, which has
now been reduced to an inscribed tablet and a fine portrait of the Chancellor and his
wife (fig. 445); two female figures in sandstone (fig. 442—443) were either included
as a part of the sepulchral tablet or were set up at the entrance to his sepulchral chapel
(cf. tig. 561).
A bishop's tablet (no. 19; fig. 447) served probably as model for both the mutilated
Thestrup tablet (no. (†)22; cf. fig. 453) and a tablet in Holme (Ning parish). They are
of a type, characteristic of the latter half of the 17th century, in which the tablet
principally has the form of a frame around a large pictorial painting of the person
who commissioned it. At the same time the religious motifs of the earlier period recede
into the background, gradually to disappear altogether. The open-work frame around
sepulchral tablet no. 21 (fig. 449, 438) was made in a workshop which by its choice
of models is close to the woodcarver Peder Jensen Kolding's circle. Its family painting
is evidence of an artist who had to adapt himself to the family's desire for modernisation
of the picture shortly after its completion (fig. 452). Sepulchral tablet no. 25—26 (fig.
457, 456) contains double portraits of one of the cathedral's benefactors, Mikkel Mikkelsen Malling and of his brother, both with wives, set in a frame carved by a local
woodcarver, Rasmus Christensen (cf. Århus, Church of Our Lady).
Towards the end of the 17th century portrait painting gave way to draped epitaphs
surrounded by allegorical effects, as in no. 28 (fig. 463, 462) from a workshop which
produced tablets for churches in Lyngå (Sabro hundred), Randers St. Martin's and in
the bishop's monument no. 29 (fig. 464) (from another workshop). The more expensive
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stone tablets are sometimes copied in respect of execution and painting in wood, (cf.
no. 27; fig. 448 etc.) a cheaper material. The tablet no. 32 (fig. 167, 177; note 208)
is an example from 1702 of a sculptured work in marble, sandstone and wood, attributed to Thomas Quellinus. This type of memorial (later followed by a number of works
also in wood) was continued for a considerable period in the cathedral (no. 34, 39 and
41; tig. 467—470, 476—479). Also tablet no. 31 (fig. 465—466; note 201) is ascribed
to the well-known Copenhagen sculptor Thomas Quellinus (cf. fig. 605—606), whose
characteristic cherubs recur in several other places. One of his greatest works is the
Marselis-Rodsteen sepulchral monument (no. 33; fig. 471—473; note 217) in the family
chapel in the cathedral's north west chapel, executed 1702—04 on the order of Baron
Constantin Marselis' widow, Sophia Elisabeth Carisius. The memorial seems planned
only to contain the baroness and her first husband, but had to be changed during its
execution as a result of her marriage in 1703 to Peder Rodsteen (who was to be added
to the main group) (fig. 473). The monument is closely related to a number of the
master's earlier works, in Auning, Herlufsholm, St. Canute's in Odense and St. Mary's
Church in Lübeck.
The large oak sepulchral tablet no. 36 (fig. 393; note 247), set up in 1727, comes
from a very productive workshop (characterised by its putti) which was responsible
for both the close copy (no. 37; fig. 475), for no. 34 (fig. 469) and for a number of works
in Jutland country churches. At the end of the 18th century — and in step with the
city's reduced economic position — the erection of large tablets ceased in favour of
simple inscribed epitaphs.
TOMBSTONES. The cathedral's existing 86 tombstones
perhaps only a small
number of the many that once covered the floor of the church
have nearly all been
moved from their original position. The three oldest, from the Romanesque Period
(fig. 480), for example, are included in the outside wall of the chancel and the inscribed
stone (no. 4) from c. 1306 to Bishop Jens Assersen is used as the top of the altar-table.
Another four mediaeval bishops' tombstones are preserved: no. 5 (fig. 481) with a
linear sculptured figure of Bo Mogensen, died 1423, corresponding to the stone in
Roskilde Cathedral to Bishop Peder Jensen Lodehat, died 1416. No. 6 (fig. 482, 608)
c. 1482, to Jens Iversen (Lange) (initiator of the cathedral's extensive reconstruction),
made in the same workshop as no. 7 (fig. 483, 607) to Bishop Ejler Madsen (Bølle)
(and to Bishop Svend in Øm Abbey) and also the fourth, the cathedral's largest tombstone, no. 9 (fig. 498), c. 1500, with a low relief of Bishop Niels Clausen, died 1531.
The master who made this stone most likely cut no. 8 as well (fig. 484—485) (with
the noble married couple) and also a stone to a canon (no. 10; fig. 486—487). The
figured stone (no. 13; fig. 489) from c. 1557, to Århus' first Lutheran bishop, shows
the limited financial capacity of the clergy after the Reformation. The tombstones for
the nobility in the 16th century, on the other hand, indicate a period favourable for
this class. Imported limestone from Gotland and Namur provided the material for a
productive workshop, probably situated in Århus, which supplied the finely carved,
figured stones no. 14 (fig. 490), no. 15 (fig. 522), no. 16 (fig. 493), the inscribed stone
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no. 18 (fig. 498) to a canon and no. 19 (fig. 494) on the order of Erik Podebusk, Member
of the Royal Council, who thus added a stone over the tomb itself to his memorial
mentioned above. This is also the case with the fine tombstone for children (no. 20;
fig. 495), which set upright originally functioned as a sepulchral tablet, while a tombstone, now lost (no. †23), lay below. From the same workshop comes also the handsome
figured stone (no. 21; fig. 492) to the widow Mette Urne. An unusual skeleton motif
is found on the stone to a doctor (no. 23; fig. 496) possibly a model for stone no. 69
(fig. 497) to the wealthy citizen Anders Lydichsen (cf. tablet no. 13).
Many of the stones in the cathedral have been used not only twice but several
times, thus no. 26 (fig. 499) from c. 1608, coming from the same workshop as no. 23,
25 and 29, was given a second inscription from c. 1651 in the bottom panel. A more
striking example is the stone (no. 28; fig. 500) made originally for a bookseller, Jacob
Abel, died 1610, and his wife, but used again both in 1699 and 1755. The decoration
of the stone was based on a model by J. Sadeler taken from Marcus Geeraerts, used
on several other tombstones (nos. 57, 60—63; fig. 500—503, although these were made
in another workshop). The stone mentioned was not only provided with new inscriptions
in the years stated, but had the portraits "modernised" 1699 (fig. 526—527), a procedure
which was also used in the case of stone no. 50 (fig. 505).
A number of worn-down tombstones represent married couples of the clergy and
citizenry of the 17th century in very stereotype poses (no. 30; fig. 504, no. 32, 38—40,
47, 49 50, 55; fig. 506—509, and no. 53; fig. 536). Some of them have evangelists
set in circles in the corners after a common model, also used on the stone to a captain
no. 52 (fig. 516). A late imitation of the aristocratic tombstone mentioned before is
the stone from c. 1626 (no. 51; fig. 523) to King Christian IV's former Lord Chamberlain of the Household, Manderup Parsberg and his wife. Another type of figured stone,
in which female angels or virtues flank large epitaphs, is represented by no. 31, 48,
58—59, 64 and 79 (fig. 518—521, 528—529), several of these from the same workshop
(no. 58—59, 64). The blue-black Namur limestone is used for stones no. 37 and 56
(fig. 510—511; note 400) with the sculptured frames around the inscription, the latter
stone after a model which is also copied on tombstones both in the Church of Our
Lady, Århus, and in the country generally. Among the more recent stones too can be
found examples of a common source (no. 67; fig. 531, with stones in the Church of
Our Lady, Århus and 141st (Hasle hundred), and no. 76—77; fig. 533). To sum up,
it must be concluded that workshops to a great extent worked from models which
cannot always be identified.
Tombstones now lost, which were placed inside the cathedral, are discussed p. 818—
829, in so far as their inscriptions and appearance are known from manuscripts and
other archive material. Among these can be mentioned no. †ll (fig. 543) to the headmaster of the Grammar School, the humanist Morten Børup, died 1526, and a stone
from c. 1616 (no. †40), known from a drawing from 1770 which shows its common
origin with a stone still preserved (no. 33; fig. 544—545).
Memorial stones (p. 830—838), often made from older tombstones, are preserved in
large numbers from the 17th and 18th centuries. With their letters and names they
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serve to indicate the site of the grave (fig. 546—550); only a few have figured decoration,
e.g. no. 5 (fig. 547) and 54 (fig. 551).
POST-MEDIAEVAL SEPULCHRAL CHAPELS. Practically all traces of the
cathedral's mediaeval sepulchral chapels have now disappeared. Even the post-mediaeval chapels are in a bad state of preservation, yet something of the fittings of five
of them from the 17th and 18th centuries can still be seen. In the 16th and 17th
centuries the nobility preferred to acquire burial places in the chancel, which however
was the area that was mostly subject to alterations because of changes in the form
of the service. Several annexes, which after the Reformation were not made use of,
now started to house the memorials of The aristocracy. The five (partly) preserved
chapels are enumerated chronologically, with their fittings such as lattices, tablets,
coffins, coffin-plates etc; the pertinent sepulchral tablets having been discussed in a
special section above. The siting of the chapels is shown on the plans fig. 150 and 572.
The Lindenov chapel (p. 810—843) (fig. 552), with crypt (fig. 610), conveyed by deed
in 1637 to Mistress Anne Friis, widow of Laurits Lindenov of Oregaard, Royal Bailiff
of Aarhusgaard. A wrought-iron gate (fig. 553) from 1637, was made by Caspar Fincke
(cf. lattices in the Ebbesen chapel and those in St. Canute, Odense and Nyborg).
The Ebbesen chapel (p. 843—847) and crypt, furnished c. 1639 for the Commanding
Officer of Skanderborg Castle, Laurids Ebbesen of Restrup, with wrought-iron gate
(fig. 554) from the same year, made by Caspar Fincke (cf. above).
The Sehested chapel (p. 847—854) and crypt (fig. 572) endowed 1640 for the Royal
Chancellor Christen Thomesen Sehested of Stovgaard; wrought-iron gate (fig. 556, 561,
571) from 1650, which also serves as genealogical table, as the arms of the parents of
both the chancellor and his wife are included in the latticework. Various items (of
clothing) from the 17th century have been removed from the coffins (fig. 557—560).
The Hutfeld chapel (p. 854—857) with crypt; the furnishing was originally initiated
c. 1655 by the widow after her husband, the Livonian Hartvig Sas of Tanderup, had
died in 1652, cf. coffin-plate (no. 1; fig. 563), but in 1696 it was taken over by an assessor in the department of the Exchequer, Jasper Nielsen Hutfeld, burgomaster of
Århus. The wrought-iron gate (fig. 562), presumably from c. 1655, had a top section
added in 1696.
The north west chapel (p. 859—873) was erected in 1420 as a sepulchral chapel for
Rishop Ro Mogensen (cf. mural now lost, fig. 219 and tombstone no. 5). It may have
been changed to a library after 1561, but divided into two chapels c. 1639, one being
furnished for Laurids Ebbesen (see above), the other and larger to the following:
The Marselis chapel (p. 859—873) with crypt, acquired 1702 by Sophie Elisabeth
Carisius, Baroness of Marselisborg, who was given Royal permission to erect a sepulchral monument (cf. above) to her deceased husband, Baron Constantin Marselis. A
sandstone portal (fig. 564) with wrought-iron lattice gives entry to the chapel, the
floor of which, the level of the crypt having been raised, lies above the normal floorlevel. The external ventilation opening of the crypt had a sandstone decoration with
painted armorial bearings (fig. 565). Constantin Marselis' coffin (fig. 566—567) from
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1699, bears decorations in the form of coats of arms and allegorical figures in sheet
copper. Peter Rodsteen's coffin and coffin fittings were made by Copenhagen craftsmen who produced work for other well-known members of the nobility (cf. p. 866;
note 547). The other coffins in the crypt (fig. 568 —569), of which some are covered
with leather or fabric, are more modest. Two dismantled chapels or interments (p.
929—933), furnished 1696 and 1735 respectively by Bishop Johannes Braem and
Bishop Johannes Ocksen, have sandstone decorations around the external ventilation
openings (fig. 594—595).
POST-MEDIAEVAL INTERMENTS (p. 874—929) in the form of special (vaulted)
crypts, brick-built tombs for one or more coffins or merely for inhumations, are noted
in the cathedral's burial register from 1745 (cf. fig. 592). This also contains a groundplan (fig. 150) with a list of numbered graves, the order of which is followed in the
present section. With each grave is mentioned the owners, the people buried, and
preserved or lost coffins and coffin-plates etc. Of the burial chambers in the chancel
(cf. fig. 572, no. 1—13), mainly belonging to nobles and church dignitaries, at least
seven were vaulted and provided with air-holes. In burial chamber no. 1 (p. 878ff.)
there are nine angel caryatids in sandstone (fig. 574) from the first quarter of the 17th
century, presumably intended for the support of coffins. An elegant copper coffin (fig.
575—576; note 573) for Christen Skeel Jørgensen, nicknamed "the Rich" has on the
pediment a bust, a decoration used on coffins for the most prominent persons of the
time; King Frederik III and his queen set the fashion. The coffin-plates and fittings
(fig. 583—591), mainly from the chancel, show examples of the brass-work of the
period. Some preserved iron doors, wrought-iron lattices or wrought-iron top-sections
(fig. 596, 611) are still evidence of how on the church floor the various tombs were
separated. The ban of 22nd February 1805 on burials inside the church put an end
to this form of inhumation, which had gradually obstructed movement and caused
foul air.
Among grave appointments (p. 934—938) should be mentioned a sword (fig. 597)
made by Clemens Meigenn, Solingen; a similar one is to be found on King Christian
IV's coffin in Roskilde Cathedral.
Only a small number of churchyard monuments (p. 939f.) are preserved, as burial
in the surrounding area of the church was discontinued as early as 1813. A metal
slab for a tomb of cast iron with an inscription from 1787 was presumably made at
a Norwegian ironworks.
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INVENTAR
noter p. 637-652
OVERSIGT

483

Alterbord
Alterbordsplade
†Alterbøger
Alterdisk
† Alterduge
Alterkalke
Alterklæder
†Alterklæder
Alterkrucifikser
Alterskranke
Alterstager
†Alterstager
†Altersølv
†Altertavler

486
486
510
505
487
504, 506
486, 965
486
511
530
509
510
504, 507, 508
489

Belysning, oversigt
Berettelsessæt
†Berettelsessæt
†Bibel
Bispebilleder
†Bispemaleri
Blyplade med indskrift
†Bogstole
Bolde
»Brevkammeret«
Degnestol
Døbefonte
†Døre og
Dørfløje
Dørlås
Dåbsfade

dørfløje

600
507
508
510
597
600
634
532
034
578
538
546
574
564, 573
634
550

Fonte
Fontehimmel
(†)Fontelukkelser

546
551
552

Gobelin, (†)tæppe
†Gravsøger

527, 965
614

»Hjælpedåben«

Hynde
Højkorets udstyr
†Håndklæder

568
530
551

Jydepotter, fragmenter

636

Kandelaber
Kirkeskib
Kister
(†)Kister
Klingpung
Klokkeknebler
Klokker
Klokker, o m s t ø b t e
Klokkestol
†Klokkestol
Kongestol
†Kordør
Korgitter, -skranke
Korkåber
†Korkåbe
†Koromgangsgitre
Kororgel
Korsidedør
Korskabe
Korskranke
Korstole
†Korstole
Krucifiks
Krukkefragmenter
† K æ p til v æ k n i n g

530
611
569
570
572
627
622
627
633
633
568
540
540
512
526
544
591
538
532
540
535
538
555
636
573

†Lektorieprædikestol
†Lektorium
†Ligbårer
Liturgiske d r a g t e r
(†)Liturgiske d r a g t e r
† L u k k e d e stole
Lysearme
†Lysearme og lyseskjolde
Lysekroner
†Lysekrone

542
541
613
512
524, 526
569
608
610
602, 965
607
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†Lyseplader
†Lysesakse
Lyseskjolde
†Lysestager, af t r æ
Løsfund
Malerier
»Malmhånd« med a n k e r
Messehagler
Mindetavler
Missalefragmenter
†Monstranser
Oblatæske
Orgeldispositioner
Orgelfaçade
Orgler
Orgelpulpitur
Orgelværker
†Orgelværker
†Pengeblokke
Pengebøsser
†Pengetavler
Portrætmalerier
†Portrætmalerier
Prædikestol
†Prædikestole
†Prædikestolsomhæng
†Præstekammer
Præstemaleri
†Pulpiturstole, l u k k e d e

611
611
610
510
634, 966
596
564
518
594
634
508
505
581, 584f, 588
590
581
590
581
591
571
573
572
596, 860
597
556
563
564
564
600
580

†Skriftestole
Smedejernsdør
Smedejernsgelænder
Smeltedigel
(†)Spade
Spillekort
Stole, lose
Stoleværk
Sygesæt
†Sygesæt
»Syvstagen«

538
540
575
634
614, 966
966
538, 568
565, 965
507
508
530

Tekstiler
(†)Timeglas
Tommestok
†Tralværk
(†)Tæppe
Tårnure
†Tårnurværker

512, 527
563, 965
636
540
527, 965
618
619

†Urklokker
Urskive, gotisk
Urskiver

620
614
620

Vinkande
†Vægskjold
Vævevægt

505
611
636

Æ s k e til skriveredskaber

565

GRAVMINDER
Ruder
Rumindretninger
D e t »gamle kapitel«
Landemodesalen
†Præsteværelse
†Sakristi
Tårnrum
Råbere
Sagn
†Sakristi, i n d r e t n i n g
Salmenummertavler
†Salmenummertavler
Sidealtertavle
†Sidealtertavle, figurer
Signeter
†Skabe
† S k a t t e (kors, kæde)
Skosål

634
575
578
575
578
579
579
529
613, 966
579
594
594
503
503
528
571
507
636

noter p. 941-963

Indledning

653

Middelalderlige

grave

m.m.

noterp.941-943

Begravelser i korsskæringen
Begravelser i n o r d r e v e s t k a p e l
Begravelser i k o r o m g a n g e n
P e d e r Vognsens gravmæle
Historik
Sarkofag
D æ k s t e n , blykiste
Blyplade m. indskrift
Skeletdele, k r a n i u m
Tøjrester
†Relikvie
Oversigt

655
756
764
657
657
057
659
660
661
663
664
664
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Epitafier

ug

mindetavler

noter p. 943—952

Bevarede
Forsvundne

666, 771
752
Gravsten
noter p. 952-958

Bevarede
Forsvundne
Gravfliser

754
818
830, 937

Eftermiddelalderlige
gravkapeller
med krypter
noter p. 958-960

begravelser

noter p. 960 962

Indledning
K o r e t nr. 1—13
»Søndre korgang« nr. 1—17
»Bag koret« nr. 1—11
»Nordre korgang« nr. 1- 17
»Store korsgang« nr. 1—55
»Store« el. »mellemste gang« nr. 1
»Lille« el. »smalle karlegang« nr. 1
»Lille« el. »smalle kvindegang«
nr. 1—13

»Tværgangen u n d e r orgelværket«
nr. 1—8
»Under tårnet« nr. 1—4
Nedlagte »kapeller« el. begravelser. . .
Gesius'
Jansons
Bräems
Ocksens
Gitre og døre 898, 906, 922, 924, 929f.
Kister
passim f r a
†Kister
passim f r a
Kisteplader
passim f r a
† K i s t e p l a d e r og -beslag . . passim f r a
Ikke stedfæstede kisteplader

926
929
929
923
926
929
931
932
878
878
881
878
933

Gravudstyr

Indledning
839
Lindenovs
840
Ebbesens
843
Sehesteds
847
Hutfelds
854
N o r d r e vestkapel
857
Marselis
859
Gitre og dore af s m e d e j e r n (540), 686,
842f., 848, 854, 860
862
Mindetavler
840, 856
P o r t a l - o g v i n d u e s d e k o r a t i o n e r . . . . 859f.
passim fra 863
Kister
†Kister
passim f r a 843
Kisteplader
passim f r a 845
† K i s t e p l a d e r og -beslag . . passim fra 842
F u n d i kister m . m
764, 850, 880, 893
Portrætmalerier
860
†Gueridoner
860
Sagn
759, 774, 788
Eftermiddelalderlige
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874
877
898
901
903
906
25 914
13 918
921

noter p. 962-963

†Gravskjold
Kårder
†Faner
†Bustning
Gravfliser el. - r a m m e r
Kistebeklædning
Kistebeslag

934
934, 966
934, 936
936
937
938
937

Kirkegårdsmonumenter
noter p. 963

Gravplade
†Muret begravelse
†Kisteplader og -beslag

939
940
939f.

N O T E R M.V.
Til i n v e n t a r
Til g r a v m i n d e r
Tilføjelser
Kilder øg henvisninger

637
941
964
967
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968
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Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. — Section of copper
engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from the north (cf. p.
50, fig. 5). The former Dominican monastery, which has been a hospital and a Home for the Aged since ca. 1540,
can be seen adjoining the church. At the top of the picture is Århus River and no. 36 in the plan shows one of the
city's main thoroughfares, Vestergade.

VOR FRUE KIRKE
TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

E

n generel omtale af de ældre gejstlige og bymæssige forhold i Århus findes p. 51 ff. I Hellig Niels'
levnedsbeskrivelse berettes1, at bisp Svend (1156—1191) ikke ønskede den hellige mand begravet i
det trækapel, som Niels selv havde udset sig, men derimod i S. Nicolai kirke, som dengang var stiftets
domkirke. Herudover omtales S. Nicolai kirke eller kloster i få middelalderlige kilder, blandt andet 1203
(p. 52), 12922, 14853 og 15044.
Den 12. november 1541 bestemte kongen, at »sortebrødreklostret i Århus med hvad huse, »planner«
(flade områder), bygning og abildgård, som findes norden og vesten S. Nicolai kirke og desligeste det
vandløb, som der kommer igennem muren fra S. Karine gård, med alt andet af klostrets gårde og
haverum i sin længde og bredde, som det nu er forefundet, herefter til evig tid skal blive et almindeligt
hospital for syge og fattige«5. Da dette hospital den dag i dag har til huse i middelalderlige
klosterbygninger ved den
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nuværende Vor Frue kirke, kan der ikke herske tvivl om, at denne kirke er identisk med de
middelalderlige kilders S. Nicolai. Endelig kan man henvise til de argumenter, som findes i selve
bygningen: kalkmaleri af S. Nicolaus i skibet (fig. 2), hvælvslutsten i koret (p. 1060), samt altertavlens
S. Nicolaus-fremstilling. De levn af murværk samt den treskibede, hvælvede krypt, som er fundet i og
ved Vor Frue kirke, støtter legendens meddelelse om, at S. Nicolai kirke på Niels' tid var domkirke6. På
tysk område var søfartshelgenen S. Nicolaus meget dyrket, allerede inden hans relikvier 1087 overførtes
til Bari fra Anatolien7.
Da Peder Vognsen havde påbegyndt opførelsen af Århus' nuværende domkirke, overdrog han ved
testamente af 11. november 1203 S. Nicolai kirke til det af ham stiftede kapitel, som skulle indkorporere
kirken i et af kannikepræbenderne (p. 52). Sognerettigheder overførtes antagelig til den nye domkirke8,
mens selve bygningen senere overlodes dominikanerordenen.
Det første danske dominikanerkloster blev grundlagt i Lund 1223 af broder Salomon, som var født i
Århus9. Klostret i Århus oprettedes muligvis 1239, samtidig med klostre i stiftsbyerne Viborg, Odense
og Slesvig10, men omtales første gang 1246 i anledning af udsendelsen af munke fra Århus til Reval11.
Året inden optrådte provincialprioren Absalon som mægler i en strid mellem Århusbispen og kapitlet12.
Bisp Tyge af Århus havde et nært forhold både til kongehus og dominikanerorden13 og spillede en
fremtrædende rolle under 1200-tallets kirkekamp, hvor han ikke overholdt interdiktet (1266—75). Byens
dominikanere påberåbte sig derfor et paveligt priviliegium om, at ordenen i et stift, hvor interdikt ikke
respekteredes, kunne udføre alle kirkelige handlinger. At dominikanerne brød interdiktet blev påtalt
1266, og den pavelige udsending, kardinal Guido, bandlyste 1267 både bisp Tyge og dominikanernes
provincial-prior Åge14. Trods dette afholdtes ordenens provincialkonvent 1272 i Århus15.
De spændte kirkepolitiske forhold og den fordel, dominikanerne kunne drage heraf, kan have bidraget
til et økonomisk opsving for klostret i Århus. Dette er antagelig en medvirkende årsag til at opførelsen af
den nye teglkirke kunne gennemføres netop i denne periode (jfr. p. 1059).
De sparsomme skriftlige kilder til dominikanernes kirke kan suppleres med oplysninger blandt andet
fra de bevarede kalkmalerier. Vigtigst her er indskriften i skibets vesthvælv, som oplyser, at ridder Stig
Andersen Hvide til Bjørnholm sammen med sin hustru Tove skænkede hvælvene (omkring midten af
1300-tallet) (fig. 2). Man kan videre formode, at navnene i de fragmentarisk bevarede skjoldefriser i
koret også antegner klostrets donatorer, malet ligesom i en »sjælebog« (bog, hvori man optegnede personer, som skulle mindes i bestemte messer, f.eks. på deres dødsdag16). Mellem navnene fra 1300-tallet
optræder junker Valdemar, Stig Andersen Hvide med familie og Erik Nielsen Rosenkrantz.
På skibets østhvælv fortæller en indskrift, at prædikebroder og prior Thomas Jensen 1490 lod arbejde
udføre 17.
I senmiddelalderen har klostret tilsyneladende været velhavende, herpå tyder blandt andet tilføjelsen
af sideskib (p. 1060) og tårn (p. 1066), altertavlen, samt korets og sakristiets udmalinger med nu
forsvundne kalkmalerier.
Med brev af 11. december 1529 kundgjorde Frederik I, at hvis det skulle ske, at sortebrødrene i Århus
forlod deres kloster, overlod han dette med tilliggende og bygning, huse, kirke, have, abildgård og
teglgård til Ove Bille og følgende bisper til Århus at nyde som fri ejendom til Århuskirkens sæde til
evig tid18. Overtagelsen er antagelig sket umiddelbart efter; i alt fald fik Ove Bille allerede 7. januar det
følgende år kvittering på 100 lod sølv, som klostret skulle aflevere til kongen19. Bygningerne overlodes
øjensynligt byens helligåndsstiftelse, for da kongen 1540 overdrog Helligåndsgården til superintendent
Mads Lang, var gården øde, og Lang skulle svare jordskyld og rente til hospitalet i Århus20 (jfr. p. 56).
Ved det ovennævnte brev af 12. november 1541 meddel-
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Fig. 2. Vor Frue kirke. Skibets vesthvælv, vestkappen. Den aldrig overhvidtede indskrift om Stig Andersens
(†l369) og hans hustru Toves stiftelse af hvælvene er i syd flankeret af den knælende stifter, i nord af hans
våbenskjold med hjelmtegn (Hvide). Tekstlinierne er malet under en fremstilling af den tronende Nicolaus, kirkens
værnehelgen. Fotograferet inden rensningen (p. 1109). — The church of Our Lady. West bay of the nave, the west
severy. The inscription about the foundation of the vaults by Stig Andersen (†1369) and his wife Tove has never
been white-washed. To the south the kneeling founder, to the north his coat of arms with crest ( The Hvide family).
The inscription is painted under a picture of the enthroned Nicolaus, patron saint of the church. Photographed
before the cleaning.

tes, at Christian III nu har bestemt, at klostrets bygninger »herefter til evig Tid skal blive til et
almindeligt Hospital« for Århusområdet21.
Efter at hospitalet således var blivende installeret i de forladte klosterbygninger, gennemførtes nogle
økonomiske og personelle dispositioner, hvis nærmere omstændigheder unddrager sig vort kendskab22.
Imidlertid kan disse foranstaltninger være årsag til, eller måske blot en medvirkende faktor bag det
bemærkelsesværdige forhold, at den bygning, som hidtil — ifølge de gennemgåede kilder har været
benævnt prædikebrødrenes, sortebrødrenes eller S. Nicolai kirke, antog navnet Vor Frue kirke23;
tilsyneladende første gang nævnt i kongeligt brev 6. december 155824.
Altre. I den nuværende kirke er bevaret det murede, middelalderlige alterbord i koret. Herpå står den
sengotiske højaltertavle, hvis mange helgenfremstillinger mere synes at være en samling af kirkens
værnehelgener end udtryk for hovedaltrets egen helgenindvielse. I krypten fandtes formentlig et eller
flere oprindelige altre i øst (p. 1022), og ved udgravningen fremkom omtrent midt i rummet spor af et
sekundært alter (p. 1038).
† Altre. At dømme efter kirkens navn må der have eksisteret et alter for S. Nicolaus25. Eksistensen af
et Mariaalter i dominikanerkirken sandsynliggøres af, at købsvendelauget i Århus, som var et Jomfru
Maria-gilde, 1418 havde givet midler, mod at provincialprioren Raimundus lovede gildesbrødrene del i
ordenens gode gerninger26. Endvidere tyder konventets og priorens segl (fig. 3) på, at kirken rummede et
alter for Jomfru Maria
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(jfr. nedenfor). Et alter for den hellige Domenicus fandtes formentlig også i dominikanernes kirke (jfr.
også altertavlens Domenicus-figur).
I brev af 28. oktober 1485 erklærer prior Thomas Jensen, at Peder Michelsen i Skjoldelev har givet
sølvpant til klostret for 300 mark. Herfor modtager han og hans hustru Cecilie, deres børn og forældre
blandt andet tre evige messer for deres sjæle, »een om mandagen for alle kristnes sjæle, een om tirsdagen
for S. Anne, een om fredagen for Jesu Christi Vundes«27. Formentlig har disse messer været afholdt ved
altre viet til: Alle Sjæle28, S. Anna (jfr. også altertavlens fløjmaleri af Anna selvtredie) og Kristi Vunder.
Muligvis har dette sidste alter stået i sakristiet (jfr. kalkmalerier).
I søndre sideskib findes et kalkmaleri af altertavlekarakter. Det forestiller de to domikanerhelgener,
Petrus Martyr og Thomas af Aquino(?). Også her kan man sammenligne med altertavlens udskårne
fløjfigurer af disse helgener.
Møntfund. Ved kryptens frilæggelse og ved andre lejligheder i forbindelse med kirkens restaurering
1955—61 fremdroges adskillige mønter, nogle i samlede fund, andre spredt, og atter andre som resultat
af gulvlags harpning29.
To seglaftryk (fig. 3) fra dominikanerklostret i Århus er bevaret på brev af 28. oktober 143830. Begge
stempler er efter bogstavtyper31 og ikonografi32 godt og vel 100 år ældre end anvendelsen 1438. Seglene
har peripatetiske minuskel-indskrifter: »S(igillvm) con-ventvs fr(atrv)m predicator[vm in] Arvs«
(»prædikebrødrenes konventssegl i Århus«) og »S(igillvm prioris arvsiensis ord(inis) p(re)d(icatorvm) in
Dacia« (»segl for den århusianske prior af prædikeordenen i Dacia«). Både konventets og priorens segl
viser fremstillinger af Maria og tilbedende gejstlige. På konventsseglet ses en tronende, sidevendt, kronet
Maria, som holder barnet på skødet. Foran knæler en (eller to?) gejstlig med tonsur og kutte. Han bærer i
hænderne en kalk med en oblat over. Hen over scenen er en stjerne, som ved en Kongernes tilbedelse.
Priorseglet viser foroven en fremstilling af Maria himmelkroning. Kristus med bog holder højre arm hen
mod Marias kronede hoved, muligvis for at sætte kronen på hende. Scenen foregår under en rundbuet
trekløverbue med arkitekturdetaljer over. Under en trekantgavl med en trekløverbue knæler en
profilstillet gejstlig.
TRÆK AF KIRKENS FORVALTNING
Efter at Vor Frue kirke var blevet en selvejende købstadskirke, forvaltedes den på samme måde som
de fleste andre bykirker; det var kongen og hans kancelli, der i sidste instans traf afgørelserne. Nærmest
under kancelliet stod den myndighed, der i nyere lovgivning kaldes kirkedirektionen. Oprindelig var det
almindeligvis stiftslensmanden, men ved kongeligt brev af 19. juni 158233 bestemtes, at forretningerne
skulle overgå til den lokale lensmand, fra 1662 amtmanden. Ved forordning af 23. august 1672
oprettedes stiftsøvrigheden, bestående af biskop og stiftamtmand i forening (jfr. p. 71-2).
Kirkeordinansen 1539 og senere kirkelig lovgivning tillægger provsterne tilsynspligt over for kirkerne. I
Århus var sognepræsten ved domkirken sædvanligvis provst for Hasle herred, mens sognepræsten ved
Frue kirke var provst for Ning herred; uagtet Århus å danner skel mellem de to herreder, og kirken ligger
nord for åen, henregnedes Vor Frue sogn til Ning herred. Efter domkapitlets nedlæggelse (p. 71) fulgte
man den praksis, at den ældste af de to i Århus bosatte provster vikarierede for biskoppen og førte protokollen ved landemoderne34. Ved oprettelsen 1812 af Århus nordre amtsprovsti lagdes Hasle og Ning
herreder under samme provst; to år efter overførtes Frue sogn i gejstlig henseende til Hasle herred35.
1826 nedlagdes amtsprovstiet, hvorefter de to herreder og Århus købstad udgjorde et særligt provsti36.
1829 forenedes Hasle herred og købstaden med stiftsprovstiet (p. 72).
For såvidt som højere instanser ikke havde reserveret sig dispositionsret over kirkens formue og
indtægter, tilkom denne ret den myndighed, der i nyere lovgivning kal-
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Fig. 3. To seglaftryk på brev fra prior Oluf i Århus' prædikebroderordens kloster til Århus by, 28. oktober 1438.
Seglet for konventet, a, og seglet for prioren, b, har Maria-motiver. Begge nu forsvundne stempler var formentlig o.
100 år ældre (p. 1006 ). — Two impressions of seals on a letter from prior Oluf of the Dominician convent in
Aarhus to the city of Aarhus, dated 28. October 1438. The seal of the convent, a, and the seal for the prior, b, show
Mary-motifs. The seals themselves, now disappeared, were probably about 100 years older.

des kirkeinspektionen. I Århus, der beholdt sin magistrat, var det indtil 1807 borgmestre og råd, der
fungerede som inspektion for Frue kirke. Dog var det vistnok til tider kun de i sognet boende
magistratsmedlemmer, der reviderede kirkens regnskaber37. Ved kancellibeslutning 7. marts 180738
indtrådte sognepræsten som medlem af inspektionen, og ved kgl. anordning af 24. oktober 1837 fik
borgerrepræsentanterne ret til af deres midte at indvælge et medlem. Efter loven af 26. maj 1868 bestod
købstædernes kirkeinspektion af sognepræsten, byfogeden og et byrådsmedlem. Kirkeloven 1915
overdrog bestyrelsen til det samtidigt oprettede menighedsråd samt et byrådsmedlem, efter loven af 30.
juni 1922 menighedsrådet alene.
Beslutninger vedrørende kirken administreredes af kirkeværgerne, der tillige førte kirkens regnskab.
Den ældre lovgivning fastsatte værgernes antal til to, men i tiden efter 1655, fra hvilken Frue kirkes
regnskaber er bevaret, synes her aldrig at have været mere end een.
I forbindelse med den seneste istandsættelse, der begyndte i 1940'rne (p. 1078), henlagdes Frue kirke
under det i medfør af lov 1861 oprettede Særlige kirkesyn.
OM FUNDET AF KRYPTEN
Hverken fra arkitekten eller andre, der var beskæftiget med kirkens restaurering 1865 ff. (p. 1075),
foreligger der bemærkninger om iagttagelser vedrørende teglbygningens forgænger eller andre
observationer, man måtte have gjort under arbejdet, da bl.a. begravelser under gulvet blev ryddet39. Det
samme gælder i forbindelse med indlægning af varmekanal ved århundredskiftet40. Rasmus Berg var i
sin Vejledning for Besøgende, 1904, den første, som henledte opmærksomheden på, at den eksisterende
bygning indeholdt partier af ældre murværk41. Et par år senere udsendte Vilhelm Lorenzen i
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samarbejde med arkitekten Cosmus Bræstrup en monografi om Vor Frue Kirke og Hospitalet i Aarhus42,
hvor opmærksomheden henledtes på den rundbuede portal og det omgivende kampestensmurværk i
kirkens nordside.
Samtidig med at klosterbygningernes tilstand på forskellig måde søgtes bedret i 1940'rne, forberedte
menighedsrådet en istandsættelse af kirken. Arkitekt Aksel Skov forestod den restaurering, der indledtes
omkring 1950 (p. 1078); vinteren 1951—52 bankedes puds af skibets nordfaçade43. Da man 1955 —
jævnsides med udarbejdelsen af et endeligt projekt — inde i kirken gravede i korets sydside efter
eventuelle spor af det oprindelige gulv, viste der sig rester af ældre murværk. Ligesom den tidligere
iagttagne, blændede åbning udvendig på bygningens nordside røbede dette murværk, at der under koret
eksisterede levn af en forgænger til den nuværende kirke44.
Nationalmuseet indledte herefter en udgravning, der i alt væsentligt gennemførtes i sommer- og
efterårsmånederne 1955, og som resulterede i en fuldstændig frilæggelse af den siden så velkendte krypt.
Med overvindelse af en række økonomiske og praktiske vanskeligheder, herunder problemet med at
skaffe tilstrækkelige mængder af egnet frådsten45, lykkedes det 1956—57 at genopbygge krypten46, som
under navnet S. Nikolai kirke indviedes 10. november 195747. Ved rekonstruktionen blev grænsen
mellem bevaret og nyt murværk angivet med en markant fuge. Samtidig med kryptens åbning blev Vor
Frue kirke atter taget i brug.
For Nationalmuseet var undersøgelserne og kryptens genopførelse blevet forestået af Carl Georg
Schultz, der i vid udstrækning overlod det daglige tilsyn til sin assistent, Svend Søndergård. Schultz var i
midten af 1950'erne bebyrdet med arbejde, bl. a. foregik omfattende gravninger i Fyrkat48, og samtidig
plagedes han i perioder af alvorlig sygdom. Under disse forhold blev ikke alle iagttagelser ført til
protokols. Allerede et års tid efter kryptens indvielse døde Schultz uden at have nået at udarbejde en
redegørelse for arbejdet i Vor Frue kirke og kloster49.
I dag er situationen den, at der fra kryptfrilæggelsesarbejdet og de samtidige undersøgelser og
supplerende sonderinger i og omkring kirken blot foreligger et særdeles fragmentarisk
beretningsmateriale50. En række væsentlige problemer, som udgraveren og hans assistent, der døde 1967,
formentlig ville have kunnet klare på grundlag af personlig erindring, må nu henstå eller søges belyst ved
hypoteser, indtil nye undersøgelser kan sættes i værk. Disse omstændigheder må haves i erindring under
læsning af redegørelsen p. 1019—39.

Fig. 4. Vor Frue kirkeplads. Akvarel af Frederik Visby i Den gamle By, Århus. — Watercolour by Frederik
Visby, painted as a reminder of the untidy condition prevailing in the area south of the Church of Our Lady after
interments were discontinued at the beginning of the 19th century, and before improvements were carried out at the
time the church was restored in the 1860's.

BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD
Vor Frue Kirke ligger i et bykvarter, der siden middelalderen har været tæt
bebygget og i dag hører til den gamle del af Århus. Resterne af det forhenværende
klosters haver yder et væsentligt bidrag til bydelens fysiognomi i et område, hvor
omfattende fornyelser af den ældre husmasse er gennemført i de senere år (jfr p.
1018).
Da den første stenkirke rejstes på stedet, var situationen ganske anderledes: Uden
for den befæstede by (jfr. p. 47 ff.) befandt sig en lav sandbanke på åens nordside i et
iøvrigt lavtliggende terrain, der periodevis må have været temmelig fugtigt. 1966 og
senere er der ved udgravninger i kirkens omegn konstateret aflejringer efter en
begyndende forstadsbebyggelse fra tidligste middelalder1.
Nuværende Vestergade har fra begyndelsen været en betydningsfuld forbindelse
mellem byen og det frugtbare opland og videre ind i Jylland; gaden bevarede sin
betydning helt op i forrige århundrede2. Denne hovedfærdselsåre,
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der udgik fra vejknudepunktet ved Immervad foran Borgporten, har uden tvivl spillet
en afgørende rolle ved valg af grund til kirkens opførelse. De relativt mange runesten,
der tid efter anden er fremdraget i eller ved Frue kirke (jfr. p. 1042 og p. 1071), har
formentlig været opstillet ved landevejen3 og i tilknytning til det stærkt befærdede
vadested over åen4.
Kirkeområdets udstrækning i den første tid kan ikke fastslås, men det omtrentlige
omfang angives vel af det senere klosterareal, der har ligget inden for den nuværende
Grønnegades bue5. På vestsiden rejste sig senere i middelalderen S. Karens gård
(p.48, fig. 3, 7). Utvivlsomt har Vestergade til alle tider angivet kirkeområdets grænse
mod syd6. Udstrækningen mod øst kan ikke nærmere bestemmes, men
sandsynligheden taler ikke for, at arealet har nået helt frem til Lilletorv (jfr. p. 1012).
Om hegning og anvendelse af dette område i kirkens første tid og i det meste af
klosterperioden savnes underretning bortset fra, at en undersøgelse 1955 foran
kirkens vestgavl afslørede murrester (fig. 5,4), som udgraveren opfattede som levn af
hegnsmur, samt at en begrænset gravning 19747 ca. fire meter syd for
sideskibsportalen blotlagde begravelser, hvoraf de tidligste kunne være fra tiden
omkring år 1300. Af det kongelige brev af 12. november 1541 om hospitalets
oprettelse (p. 1003) fremgår, at grunden foruden kirke og kloster rummede huse,
abildgård og haver; i lyset af den senere situation må de fleste bygninger have ligget
vest og nord for klosteret. Christian III's bestemmelse om at klosterkomplekset skulle
anvendes til hospital, betød en formel adskillelse mellem kirken og anlæggets andre
fløje. Det grundstykke, der skulle benyttes til Vor Frue kirkes begravelser, må ved
samme lejlighed være udskilt fra hospitalets ejendom.
Ældste afbildning af Frue kirke og dens omgivelser er Århusprospektet fra tiden
omkring 1640 (p. 51, fig. 6), og kun lidt yngre er den mere detaljerede fremstilling i
Resens atlas (fig. 1 og p. 50, fig. 5). Her gengives Frue kirkegård som et hegnet areal
på kirkens syd- og østside, mens hospitalets haver strækker sig mod nord og vest
inden for en randbebyggelse mod Vestergade og nuværende GrønnegadeKlostergade. Kirkegården begrænses af mure på østsiden og langs Vestergade; fra
sidstnævnte stræknings vestre ende forløber en mur mod nord og forbinder sig med
vestre klosterfløjs sydgavl. En mur fra klosterets østfløj (at dømme efter forholdene i
forrige århundrede stod muren i virkeligheden ud for kirkens tårn) strækker sig frem
til kirkegårdens østre hegnsmur og aflukker begravelsesområdet mod nord. I disse
mure tegnes tre indgange: To mod Vestergade og een mod den trekantede husmasse
nordøst for klosteret. Gadenavnene i dette kvarter var i ældre tid skiftende: Resen
benytter den ubestemte fællesbetegnelse Bag Klosteret8, der senere afløstes af navnet
Tangen for strækningen mellem Guldsmedegade og Klostergade, mens de to
smågader nærmest
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klosteret, på henholdsvis syd- og vestsiden af den trekantede bebyggelse, kaldtes
Frue Kirkesti eller Frue Kirkerist9 (jfr. fig. 5).
Når jordskyldsbogen 1562 nævner klostermuren10, øges sandsynligheden for, at
hele området var indhegnet allerede i middelalderen; dele af muren kan efter
reformationen være overtaget af kirken for at indgå i kirkegårdsmuren. Mod
Vestergade har der eksisteret en teglstensmur af sædvanlig art, hvoraf rester i form af
markstenssyld og nogle få munkestensskifter kom for dagen i 1930'rne, da man
nedrev kirkepladsens søndre randbebyggelse11.
På Frederik II's tid blev en kirkegårdsmur tilhørende Vor Frue sogn nedbrudt, og
stenene anvendt til møllens forbedring, mens sognemændene fik det løfte, at
kirkegården skulle blive forsynet »med anden lukkelse muret mellem stænger«; 1583
modtog lensmanden Jacob Seefeld kongeligt pålæg om at besørge kirkegården, der da
lå »under fæfod«, indelukket »med god og varig bygning«12. Det er omstridt, om
denne sag drejer sig om gravpladsen omkring kirken13, og der foreligger ikke
efterretning om, hvordan det gik med den hegning, Seefeld skulle drage omsorg for.
Imidlertid er det bemærkelsesværdigt, at Frue kirkegårds søndre mur, eller dele af
den, i omtaler i kirkens ældste regnskabsbog udmærker sig ved et skru eller skur
(udhæng eller tag), der tilsyneladende har været støttet af bukhoveder (skråbånd), og
at dette og muligt andet træværk i muren i perioden tjæres hyppigt14. Disse
omstændigheder giver anledning til formodning om, at hegningen har været af en
beskaffenhed, der havde behov for afdækning. Det kan have været den
bindingsværkskonstruktion15, som i sin tid var lovet sognemændene.
Efter nedstyrtning 166714, da hullet i første omgang lukkedes med et læs torn og
nogle stave, blev muren repareret med »3250 gamle, store mursten«, som var købt i
Kalundborg. Endnu 1724 anføres »skrå fjæle, som sidder på den søndre side af
kirkegårdsmuren«16. To år efter gennemførte murermester Anders Sørensen fra
København (jfr. p. 336) en større istandsættelse af hele kirkens ringmur, der
afdækkedes med tre rader tagsten17.
De øvrige notitser om småreparationer18 på kirkegårdens hegnsmure yder ikke
bidrag til deres beskrivelse. Bedst kendt er den vestre mur, som kan være identisk
med den mur mod klosterhaven, hvoraf halvfjerde favn (godt 6,5 m) blev ommuret
1700—0l19. Næsten hele strækningen fra klosteret til Vestergade, hvor der på
indersiden nærmest gaden sås to spareblændinger (den nordre tilmuret), var i behold
ind i dette århundrede20 (fig. 4 og 6 B) og forsvandt samtidig med opførelsen af
Dansk Kvindesamfunds hus 1929—30.
Når talen er om kirkegårdens hegning, må det imidlertid fremhæves, at Resens
skildring (fig. 1) angiver en slags idealtilstand. I alle tilfælde omkring 1670 var der
mod Vestergade og vist også på østsiden bygget i kirkegårdens skel. Her skal ikke
nærmere redegøres for de mange huse og mennesker, der
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levede som gravpladsernes naboer; kun skal det bemærkes med henvisning til
realregistret til Århus bys skøde- og panteprotokoller 1683—9321, at en række
beskedne boder strakte sig langs Vestergade mellem kirkegårdens to indgange. Ejerne
betalte i 1680'erne jordskyld til kirken14. En sag 168522 om bebyggelse af en tomt i
kirkegårdens sydøstre hjørne, hvor der havde stået en kapellan-residens, er
symptomatisk for de ivrige bestræbelser, som randbebyggelsens beboere til stadighed
udfoldede for at udvide deres ejendom på kirkegårdens bekostning. Eksempelvis skal
videre anføres, at borgmester Christen Basballe 171816 ved vestre rist erhvervede en
ejendom, som han hidtil havde lejet23, og i handlen indgik de mursten, som var i den
tilhørende strækning af kirkegårdsmuren. Ved denne og andre lejligheder solgte
kirken (desuden) hugne kampesten24. 1731 købte urmager Jacob Darmstætter en
strimmel jord og bevilgedes året efter trappe og udgang til kirkegården25.
Kirkegårdens indgange. De tre indgange, der angives på Resens prospekt (fig. 1),
var hovedadgangene; herudover har der fra hospitalsområdet eksisteret døre og
gennemgangsmuligheder, som ikke skal nærmere bestemmes26. Udgange fra kirken
omtales under bygningen. Det fremgår af jordskyldsbogen 156227, at et par af
indgangene, hvoraf den ene kaldtes Closter røst, var forsynet med de †riste, der skulle
holde kvæg væk fra kirkegården. Når jord og møg havde fyldt hullet, hjalp
foranstaltningen ikke, og en sådan tilstand er vel baggrunden for, at natmanden 1670
måtte fjerne en hest, der havde brækket benet i risten14.
Ved nedrivning 1935 af Vestergade 22 fandtes levn af den murede grube, der har
tilhørt sydsidens vestre rist28 (fig. 5,5). Denne indgang var kirkedøren nærmest og har
været kirkegårdens hovedadgang, normalt benævnt vestre rist, en enkelt gang omtalt
som den store29. Om »den port for kirkegården«, der 1687—88 fornyedes og
tjæredes14, sad her, er usikkert. Samtidig med murens ovenfor omtalte istandsættelse
1726 forfærdigede Laurits snedker indkørselsport17; 175930 nævnes stakitport, der
maledes rød og hvid. Indgangen indeholdt vist en fodgængeradgang ved siden af
køreporten, og en efterretning fra 1778, da Johan Meyer udførte port med stakitlåge
og tre piller31, må angå denne indgang og betyde, at en muret portal, som den der
vises på Resens prospekt, var blevet nedbrudt.
Den anden indgang i Vestergade benævntes fortrinsvis østre rist32, nogle gange
søndre33 og undertiden karakteriseredes den ved ejeren af huset østfor (Morten Hvas
)34. Der foreligger efterretninger om reparationer og oprensninger af risten35; muligvis
var en stakitport, der 1762 udførtes af Johan Meyer og maledes af K. M. Bruun36,
beregnet til denne indgang. Østre rists murede portal var 1794 kirkegårdens sidste og
»kun til tab og aldeles ingen ziir«; samme år blev den nedbrudt af murermester N. J.
Schandorff og afløst af piller37.
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Fig. 5. Kvarteret omkring Vor Frue kirke ved midten af 1800-tallet, og i dag (1974), 1:1200. Tegnet af KdeFL på
grundlag af bykort 1855 (F. J. Salomon) og 1870 (V. F. A. Berggreen & Budtz Müller), udateret grundplan af
klostret for ombygningen (NM), klosterplan 1858 (J. Kornerup), plan med kirkegårdsmur og rist 1935 (Th.
Basmussen, DgB) samt Stadsingeniørens karrékort D 299, D 528, E 4351 og H 307. De nuværende gadelinier er
angivet med grøn farve; stadig eksisterende huse er krydsskraverede. 1. Vor Frue kirke. 2. Den ældre hospitalskirke.
3. Nuværende hospitalskirke. 4. Ældre †kirkegårdsmur (p. 1010). 5. †Rist i indgang (p. 1012). 6. †Sprøjtehus (p.
1017). — The district around the Church of Our Lady about the middle of the last century and as it is today. The
present streets are shown in green. The wings of the former monastery have changed a great deal compared to the
condition the drawing depicts, and of the houses in the surrounding district only those marked with cross hatching
are preserved. 1. The Church of Our Lady. 2. The earlier hospital chapel. 3. Present hospital chapel. 4. Remains of
earlier churchyard wall(?). 5. Entrance in a more recent churchyard wall, no longer extant. 6. Demolished building
where fire-engine was housed.

Indgangen i den korte mur ved klosterets østfløj, der må være udgangspunkt for det
ovenfor nævnte gadenavn Frue kirkerist, er utvivlsomt den, der i 16 og 1700-tallet
betegnes nordre rist38, sikkert tillige »risten på kirkens norderDanmarks Kirker, Århus amt
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H. Anderson Ebbesen o. 1920

Fig. 6 A. Vor Frue Kirkeplads. Bagsiden af den i 1930'rne nedrevne husrække mod Vestergade, set fra nordvest (p.
1016-17). - The former churchyard bordered on the street Vestergade by houses
demolished in the 19S0's.

ste side«, hvis jern fornyedes 1661 efter polakkernes hærgen14. Muligvis er denne
indgang også identisk med »risten bag klosteret«, hvor der 1688—89 gjordes ny
ramme og sattes tre små egebarconner (stolper) samt fire lægter for at hindre
»uforskammede folk deres slemme forsæt«14. Som Resens afbildning viser, var
indgangen udstyret med portalhus med trappegavle, før »hvælvingen« fjernedes 1791
og erstattedes af to murede piller39, der formentlig afdækkedes med bly40.
Ligesom ved andre kirker (jfr. ovenfor p. 120) har det samlede kirkegårdsområde
været opdelt i flere sektioner, der i store træk fremgår af regulativ 169641: De fattiges
jord øst for kirken42, hospitallemmernes vestfor43, mens stykket her imellem, arealet
syd for kirken, må være det, der blot benævnes Frue kirkegård. De dyreste,
overvejende murede begravelser44 fandtes i kirkens del af klostergangen, hvor der
1686 henstod tre ligbårer45. I klostergården (korsgangen?) er fundet levn af
middelalderlige begravelser46.
Adskillelsen mellem de enkelte afsnit må have fremgået af de brolagte stier, der
strakte sig fra østre og vestre rist til kirkedøren og nævnes første gang i
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Fig. 6 B. Vor Frue kirkeplads. Den vestre †kirkegårdsmur (p. 1011), set mod Vestergade. — The west enclosing
wall of the churchyard, demolished 1929, seen from the north. In the background Vestergade
with houses which are no longer extant.

anledning af en reparation 166614. Pikkeren måtte jævnligt udbedre brolægningen for
at skaffe kirkegængerne tørskoet over det morads, kirkegården udgjorde i regnvejr47.
Der har til angivelse af grænser yderligere været opstillet stakitværker: 1687
indhegnedes nogle »unyttige steenepladzer«, året efter bekostedes »sprinkelværk«
ved østre rist14, og »ræchetræer« ved to riste repareredes 172116. Fra 1700-tallet
foreligger omtaler af rækværker, der blev nyopsat, malet eller repareret; særlig i
århundredets første årtier har der været stor aktivitet48; sidste melding (179937) angår
14 fag, der gjordes blågrå med hvide hoveder. Det må fortrinsvis have drejet sig om
indhegning af større områder, men 1759 omtales17, at provst Pingel har købt og
indhegnet sig et stykke af kirkegården. Kirkegårdens almindelige tilstand kan ikke
have afveget væsenligt fra den tilfældige og snavsede uordentlighed, der kendes
andre steder fra (jfr. p. 119 med henvisninger). Fra sidste del af forrige århundrede
har Frederik Visby fastholdt situationen, fig. 4. Udtjente ligsten flyttedes tid efter
anden ud fra kirken49 og henlå, til de genbenyttedes eller sammen med andre
materialer solgtes på auktion50. Fra midten og sidste halvdel af 1700-tallet er
65*
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Fig. 7. Vor Frue kirke. Pennetegning af Jacob Kornerup 1858 (NM). — Church of Our Lady. Pen
and ink drawing of the south side 1858.

mange efterretninger om fliser51, ligsten52 og gravtræer53, der indlagdes på kirkegårdens gravsteder. 1726 nævnes lindetræer17, der vist stod øst for koret.
Om et †kalkhus, der første gang nævnes 167214 og blev nedrevet 172517, er identisk
med den lille bygning, som Resen (fig. 1) gengiver nær nordre rist, er usikkert; i så
fald kunne denne rist være den samme som risten ved kalkhuset, der omtaltes 171616.
I alle tilfælde var der til dette materialskur, 1730 kaldet »klackhuus«17, kun brugt 320
tagsten, og det har derfor været af beskeden størrelse. Huset bør vist ikke forveksles
med den kalkkule, der 1692—93 anlagdes ved kirkeporten14; her er uden tvivl tale om
den kule, som fandtes ved udgravninger 1955 foran kirkens vestgavl, hvor den havde
forårsaget ødelæggelse af et ældre fundament (p. 1033).
† Benkiste forfærdigedes af snedkeren Johan Meyer 176436.
†Halsjern opsattes 1687 på en egestolpe med et bræt, hvorpå maleren havde gjort
bogstaver14.
Efter at man omkring 1810 var ophørt med at begrave på kirkegården, indtraf
ligesom ved andre købstadskirker en bemærkelsesværdig rådvildhed med hensyn til
anvendelse og dispositioner for det frigjorte areal. Der kom planer
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Fig. 8. Vor Frue kirke og kirkepladsen set fra sydsydvest. - The Church of Our Lady. Photograph
of the south side ca. 1938.

om at fjerne de gamle ligsten; det var imidlertid vanskeligt at vedligeholde mure
og låger eller forhindre, at kirkegården benyttedes til »hvadsomhelst brug«.
Inspektionen foreslog at indelukke med stakitværk nærmest kirken, at anlægge en
alfarvej over kirkegården og overlade det, der kunne undværes, til »de påstødende,
pladsløse grundejere«54. 1817 og senere fjernedes partier af ringmuren, og Schytte
opsatte et dyrt stakit, som Bøgh malede »olivencoleur« med hvide hoveder55. Denne
herlighed varede kun kort, da stakittet allerede 1820 flyttedes til den nyanlagte
Søndre kirkegård uden for byen56 (p. 57). At en stribe jord langs Vestergadehusene
udlejedes til beboerne, gav naturligvis anledning til klage fra dem, der havde
gravsteder her54. Den kyndige topograf Jens Henrik Larsen, der var sognepræst ved
Frue kirke 1816—21, besværede sig gentagne gange over, at beboerne inddrev søm
og spigre i kirkens mure og tørrede tøj på pladsen, så man ikke kunne komme frem
for våde og ophængte klæder; desuden: »langs ad kirkens mure og rundt om på
kirkegården og det endog til op til dørene aflægges daglig renovationsskarn.
Bønderne holder med deres heste og vogne om løverdagen lige op til kirken, og jeg
tør vente, at man snart forlanger at indsætte hestene i kirken, hvis det skulle blive
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regnvejr«57. Til trods for, at stiftsøvrigheden 1824 bifaldt afspærring med bomme og pæle
omkring kirkebygningen59, lød lignende toner ved syn 184658.
Ejerne af husene langs Vestergadesiden fik 1835 afslag på anmodning om at måtte købe de
lejede arealer60; de erhvervede dog mindre jordstykker 184461, og året efter gav kancelliet
tilladelse til loddernes afhændelse62; 184863 og 185264 fortsattes salget. Et areal ved Frue
kirkesti overdroges 1859 det i 1836 oprettede arveprinsesse Carolines asyl65. I anledning af en
byggesag samme år udtrykte bispen ønske om, at »inspektionen arbejder henimod, at der
opføres ordentlige façader ud til kirkepladsen i stedet for de uhyggelige småhuse og
plankeværker, som nu findes«62. Senere udkastede en af ejerne en plan om en ny bebyggelse
mod at få et ekstra stykke af pladsen. 1862 drøftedes frilæggelse af kirken, men kancelliet
mente, at enhver tanke herom ikke foreløbig kunne realiseres62.
†Vandhus tilbygget kirken indstilledes til fjernelse ved syn 182366.
1837 opførtes et sprøjtehus i hjørnet af pladsen foran kirkens vestgavl67 (fig. 5,6); på
samme sted rejste Aarhuus Skipperlaug 1850 en bygning, der rummede remiser for både
brandsprøjten og laugets ligvogn68.
I fortsættelse af restaureringen (p. 1075) foretoges 1885 afgravning af jord omkring
kirken69, og 1892 fandt en arealregulering sted ved Nygade70.
Forandringerne omkring kirken, hvortil hører et par af klosterlængernes helt eller delvise
nyopførelse 1878—79, har i nyeste tid omdannet hele kvarteret (jfr. fig. 5): I midten af
1930'rne blev husrækken Vestergade 10—22 på kirkepladsens sydside jævnet med jorden71;
allerede 1929 var »Harmonien« (Vestergade 24, jfr. fig. 6 B) forsvundet72. Nedrivninger ved
Tangen, der var indledt i århundredets begyndelse, fortsatte i 30'rne73 og har foreløbig
kulmineret i slutningen af 60'erne med fjernelse af den trekantede bebyggelse, som var fremstået ved Klosterports gennembrud 1913. I årene omkring 1970 er endvidere bolighusene i
Nygade skiftet ud ifølge en korrigeret plan fra 196274. Mange af ændringerne har været
foranlediget af et ønske om eller har medført nyopførelser, som nu præger billedet. I en samlet
betragtning af Frue kirkes situation må man konstatere, at i den sidste menneskealder har
trafikeksperter, frilæggelses-forkæmpere, spekulanter og nivelleringstilhængere her kunnet
notere bemærkelsesværdige resultater.
Pladsen mellem kirken og Vestergade er af kommunen i løbet af vinteren 1974—75 omlagt,
beplantet og belagt med de blårøde klinker, som behersker det nye Nygadebillede. Mod øst
hegnes området af en lav, granitstensafdækket mur i røde tegl, og langs en gang, der løber
parallelt med kirkebygningen, er lagt otte ældre gravsten.

Fig. 9. Vor Frue kirke, Skibets nordfaçade (p. 1030) med portal (p. 1031) og de 1956-57 blændede vinduer (p.
1072). — The north facade of the nave of the abbey shows signs of alterations and secondary (now walled up)
windows. It also contains remains of the granite and calcareous tufa of the earlier church. On the right is the
original, round-arched portal, which was reopened in 1957 in the reduced form.

DEN ÆLDRE STENKIRKE
I den eksisterende bygning indgår partier af ældre murværk; i tilslutning hertil er i
1950'erne ved udgravning fremdraget og delvis rekonstrueret ret omfattende levn af
teglstenskirkens forgænger (jfr. p. 1007). Tilsammen meddeler disse rester
hovedtrækkene af den ældre bygnings grundform. En række væsentlige spørgsmål må
dog lades ubesvarede, og det ikke alene hvad opstalter og enkeltheder angår.
Fig. 27 viser det murværk og de bygningsrester, som henføres til den ældre
stenkirke eller indgår i drøftelserne om den; af denne tegning og fig. 20 fremgår
tillige disse levns placering i forhold til det nuværende kompleks. Den ældre kirke
falder i tre dele: 1. Østafsnit bestående af krypt, mulige kortårne og kor, 2. skib og 3.
vestparti. I denne rækkefølge vil de bevarede levn beskrives, hvorefter der p. 1035
skal anføres bidrag til en sammenfatning og vurdering.
Materialer og konstruktion. Fundamentet under kryptens ydermure er ikke
iagttaget; ved udgravning i hjørnet mellem kirken og dens sakristi er imidlertid
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Fig. 10. Vor Frue kirke. Kryptens østre ende, set fra nordvest, efter frilæggelsen. — The east end of the crypt after
clearance, seen from west-north-west. The three apses, later walled up, can be seen in the background, and above
them remains of burial chambers of a more recent date.

fremdraget en ca. 130 cm lang strækning af marksten, som ca. 140 cm under
klostergangens belægning hviler på rødligt grus. Både under og i denne ca. 40 cm
høje stenpakning, som udgraveren anser for en rest af nordre kortårns (jfr. p. 1027)
fundering, fandtes frådstensstumper75.
Fotografier taget under frilæggelsesarbejderne i krypten viser, at murene er udført
som kassekonstruktion; notater fra samme lejlighed angiver, at stenene i livet af
østafslutningens svære murmassiv var lagt i ler, mens kalkmørtel var benyttet til
inder- og yderside samt i langmurene. På disses inderside er materialet overvejende
marksten, hvoraf en del er omkring en alen i tværmål; henmuringen er foregået
fortrinsvis i vandrette lag. Til sider og stik ved vinduer, til væg- og fripiller, vanger i
døråbninger og lignende steder er anvendt frådsten, som har imødekommet ønsket om
et materiale, der uden større besvær lod sig bearbejde. Som byggeemne ved kryptens
(nu rekonstruerede) overhvælvning har tilsyneladende udelukkende været brugt den
relativt lette kildekalk.
De bevarede partier af kryptens vægge og piller dækkes af et op til tre cm svært,
glittet pudslag76, hvormed murværkets ru overflade har været udjævnet. På pudsen
iagttages sine steder særdeles sparsomme rester af kalkmalet
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Fig. 11. Vor Frue kirke. Kryptens østre ende, set fra østsydøst, efter frilæggelsen. — The east end of
the crypt after clearance, seen from east-south-east. The three apses, later walled up, can be seen in the
foreground, where it shows clearly that the closing of the deep middle apse was done in two stages.

dekoration, der kan være jævngammel med bygningen (jfr. kalkmalerier). Tydeligst i
vestenden, hvor bevaringstilstanden i det hele taget var bedst, ses det stadig, at
væggene og formentlig tillige hvælvet sekundært har været hvidtet.
Størrelser og udformning. Murtykkelserne kan i den nuværende tilstand ikke
konstateres umiddelbart; indirekte og ud fra placeringen af falsen i (den nu tilmurede)
passage mellem krypten og klostergården (fig. 20) fremgår det imidlertid med
sandsynlighed77, at langmurene har været omkring een meter svære (jfr. p. 1038).
Østafslutningen var ved udgravningen 1955 stærkt ruineret, og ingen steder fandtes
façadesten i behold. Murkernen med tilslag af kamp iblandet enkelte frådsten var
imidlertid bevaret i sådant omfang og form, at de nedennævnte apsider ikke
individuelt kan have givet sig til kende i bygningens ydre. Den halvrunde
østafslutning, som må rekonstrueres på det foreliggende grundlag78, har haft sit
centrum i midten af korgavlens inderside (fig. 27) og i siderne været indrykket knap
en meter i forhold til gavlens udvendige hjørner.
KRYPTEN er et rektangulært rum, der i øst-vestlig udstrækning måler 11,7 m, på
den anden led godt det halve: 6,65 m. Ved to rækker, hver på fire kvadratiske
fripiller, deles rummet på langs i tre skibe, der hver i øst afsluttes med
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Fig.

12. Vor Frue kirke. Kryptens østligste fagrække, set fra nord, efter frilæggelsen. — The row
of bays furthest to the east in the crypt after clearance, seen from the north. The south wall contains a
stone-built wall seat and remains of vaulting. On the right (partly walled up ) a doorway to the south annex.

en ujævnt halvrund apsis, der utvivlsomt har huset et alter79. Midtapsis, der er 133 cm
bred og 204 cm dyb, udmærker sig ved sin størrelse over for side-apsiderne, hvor de
tilsvarende mål er henholdsvis 102 og 91 (nord), 103 og 95 cm (syd). Åbningernes
rekonstruerede højde andrager i midten 225, til siderne 210 cm. Virkningen af denne
størrelsesfordeling øges ved, at sideskibene er bredere end midtskibet, jfr. fig. 21, hvor
breddelmål, pilleafstande m.v. er angivet80 Ved frilæggelsen var murværket i kryptens
østende nedbrudt til ca. en meter over gulvet (fig. 18), og ved genopbygningen afstod
man fra at give apsiderne vederlagsmarkering eller anden dekoration.
De nævnte fripiller og tilhørende, rektangulære fremspring på væggene opdeler
krypten i 15 omtrent kvadratiske fag, hvorved hvert skib bliver fem fag langt.
Vægpillernes relativt kraftige fremspring, der varierer mellem 30 og 37 cm, etablerer
for hvert normalfag en niche, hvori der er en knap 40 cm høj, muret bænk.
Vægpillerne er uden base og afsluttes foroven med en simpel vulst (fig. 13), hvis
overside ligger 150—158 cm over gulvet81.
Hver fripille, hvis kvadratiske skaft har en sidelængde på 48—52 cm, er udstyret
med en enkel skråkantfod, hvorover forløber en vulst (fig. 10); begge profilled er
udført i samme stenblok82 Ligesom ved vægpillerne krones skaf-
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Fig. 13. Vor Frue kirke. Kryptens nordre sideskib, set fra ost, under frilæggelsen. Den relativt
gode bevaringstilstand og de pudsede vægge fremgår af billedet. — North aisle of crypt during clearance, looking ivest (cf. fig. 24).

tet83 med en rundstav (lig. 19. b), der markerer hvælvets vederlag84. Ved rummets udgravning var de bedst bevarede af fripillerne det østligste par, som stod
i ca. en meters højdev86; også af nogle andre piller var den nederste del i behold
på stedet, men ingen stod i fuld højde.
Spørgsmålet om den oprindelige højde vil efter genopbygningen, da alle piller nymuredes fra grunden85, næppe kunne besvares endeligt. Den højde på ca.
174 cm, som i dag måles fra gulv til topvulstens overside, er fremkommet på
følgende måde: En løsliggende blok, som fandtes i kryptens sydøstligste fag
(fig. 12) og tydeligvis udgjorde en fripilles øverste stykke inklusiv den kronende rundstav, henførtes meget rimeligt til den nærmeste pille og anbragtes
oven på den stående del af skaftet. Schultz følte sig overbevist om placeringens
rigtighed og genopbyggede krypten med fripiller, der er en snes cm højere end
vægpillerne87; Aksel Skov (p. 1078) hældede til samme anskuelse som udgraveren. Aage Roussell derimod, som ligeledes på stedet deltog i overvejelserne om
rekonstruktionen, mente, at blokken skulle drejes i forhold til pillens nedre
del, hvorved den samlede højde ville blive mindre88. I konsekvens af forskellen
i vederlagsniveau er de gjordbuer, der forbinder væg- og fripiller, skæve; dog
føles denne omstændighed ikke meget generende i praksis (jfr. lig. 24).
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Poul Pedersen, 15. oktober 1957

Fig. 14. Vor Frue kirke. Kryptens nordvæg, første og andet fag østfra, set fra øst. T.h hvælv i nordre siderum (p.
1027), i forgrunden en lille del af nordre sideapsis (p. 1022). — Detail of north
wall of crypt with remains of barrel vaulting above the north annex, seen from the east. Fig. 15. Vor Frue
kirke. Udsnit af kryptens sydvæg, med døråbningen ind til søndre siderum (p. 1027), set fra nordvest. — The
opening between the crypt and the south annex, seen from north-west.

Poul Pedersen, 7. maj 1957

Poul Pedersen, 19. oktober 1957

Fig. 16. Vor Frue kirke. Udsnit af kryptens vestmur, set fra vest, med indgang, rest af vanger ved nedgang (p. 1026)
og (t.v.) murstykke tilhørende gravkammer fra nyere tid. — The main entrance of
crypt, since re-built, in the west wall, on the main axis of the church, seen from the west. Fig. 17. Vor Frue
kirke. Kryptens tredie fagrække (østfra), set fra sydsydvest, med stenpakninger, i forgrunden formentlig fra et alter
(p. 1038). – The crypt. Stone packing material, presumably belonging to a later altar and dividing walls in the
third row of bays from the east, seen from the south.
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Ib Rahbek-Clausen, 20. august 1955

Fig. 18. Vor Frue kirke. Kryptens østre ende under udgravning. - The crypt under the choir of
the abbey, photographed during clearance in the 1950's. The picture shows the east end of the crypt with
the apses, later walled up, seen from the south-west.

Overhvælvning. Pillerne indbyrdes, og hver pille med respektive vægpille(r),
forbindes med en retkantet, fladtrykt rundbuet gjordbue, hvis bredde på 48— 50 cm
svarer til pillernes sidelængde. Videre er vægpillerne to og to forbundet med en
retkantet, halvcirkulær skjoldbue, om hvis form og udførelse bevarede partier afgav
fuldstændige oplysninger (fig. 12 og 13). På disse forlæg er der i hvert fag muret et
grathvælv, dannet af to, hinanden krydsende, halvrunde tønde-hvælv med vandrette
isselinier. Ved kryptens frilæggelse var overhvælvningen næsten helt ødelagt, dog var
så meget i behold på plads langs væggene eller fandtes løst liggende som brokker, at
rigtigheden af den udførte rekonstruktion,
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hvad hvælvtypen angår, er hævet over tvivl. Enkelte af de nedfaldne partier, som ved
genopbygningen indmuredes i hvælvet, indeholdt således en grat, men den
oprindelige lokalisering af sådanne levn, og dermed gratens relative placering, kunne
naturligvis ikke genfindes. I forening med de nævnte tvivl angående højden på
fripillerne medfører disse usikkerhedsmomenter, at den gennemførte overhvælvning,
der af hensyn til rumvirkningen i det overliggende kor måtte gøres lavest mulig88,
ikke kan være ganske identisk med den oprindelige.
Det nuværende gulv af ulige store, uregelmæssige frådstensheller er lagt i
efterligning af det oprindelige, hvoraf der fandtes enkelte, ca. 8 cm tykke fliser89. Som
underlag herfor tjente et ti cm højt lag af håndstore sten, pakket i ler og lagt over et
lag frådstensskærver og muld, der udgjorde et afretningslag over et ca. tyve cm højt
niveau af større sten. Disse hvilede på sand, som ved undersøgelsen fulgtes ind til to
meters dybde; ca. 60 cm under gulvet konstateredes et mørkt lag af 6—7 cm's
tykkelse.
Tre oprindelige døråbninger er placeret i krypten: Een i midten af den vestre
kortende og een i hver langvægs næstøstligste fag, hvori den sidder forskudt mod øst.
Den vestre indgang har været kryptens hovedadgang; om den i begyndelsen har været
den eneste forbindelse med omverdenen kan ikke længere afgøres90. Med lige
gennemløbende vanger er i den 145 cm svære vestmur etableret en 97—99 cm bred
åbning, hvis overdækning, der var nedbrudt før frilæggelsen, er rekonstrueret i
rundbuet form. Ingen levn eller spor er registreret i passagens bund, hvor man 1957
har muret en trappe, der fungerer som nedgang fra skibet til krypten. I lyset af de
vestfor fundne stenpakninger91 (fig. 16) har denne rekonstruktion al rimelighed for
sig, bortset fra at det oprindelige gulv i skibet lå ca. 125 cm lavere end det
nuværende92 (jfr. p. 1031), svarende til ca. 115 cm over gulvniveau i krypten.
Langmurenes døråbninger, der har forbundet krypten med de nedenfor omtalte
siderum, har øjensynlig oprindelig været ens; den nordre er udvidet (p. 1038), den
søndre var ved frilæggelsen relativt godt bevaret (jfr. fig 15) og målte mellem de lige
gennemløbende vanger knap 80 cm. 142 cm over gulvet fandtes vederlag for det
overdækkende, tydeligvis rundbuede frådstensstik, hvoraf der i vestsiden sad et 30 cm
højt parti.
Antagelig har krypten oprindeligt i langmurene haft ialt seks90 vinduer, hvoraf tre
er temmelig godt bevaret (jfr. p. 1038), et i sydsiden og to mod nord, alle med den
vandrette bunds underkant ca. 140 cm over nuværende gulv. Disse i vægplanet 68—
73 cm brede åbninger har været simpelt dobbeltsmigede og i alle tilfælde på
indersiden afsluttet med rundbuede frådstensstik, hvoraf der ved frilæggelsen
eksisterede betragtelige rester, som gav grundlag for den gennemførte rekonstruktion.
I de murede åbningers ca. 40 cm brede lysning
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Fig. 19. Vor Frue kirke, detaljer fra krypten, a. Oprindeligt vindue i sydsiden 1:40 (p. 1026). b. Kragbånd og base
fra fripille 1:6 (p. 1022). K de F L 1973 — In the longitudinal walls of the cryp the greater part of three windows
are preserved. In so far as size and shape are concerned, they are identical. The drawing shows: a. The window on
the south side, seen from the inside 1:40 (cf. fig. 25). b. Details from one of the piers in the crypt 1:6.

er der i kalkmørtlen aftryk af ramtræet, som har bestået af to lodrette og to vandrette
karmstykker (fig. 19. a); blandt de op til 20 cm brede planker måles tykkelser på tre
cm. I midtapsis er ved genopbygningen udført et smiget rundvindue som savner
konkret belæg93 og kan forekomme tvivlsomt i betragtning af østafslutningens svære
murtykkelse. Dog kunne dispositionen finde nogen hjemmel i den åbning, hvoraf der
fandtes rester i den ene af apsidens sekundære lukkemure (p. 1038).
SIDEBYGNINGER: KORTÅRNE? Hver af de to sidedøre i langmurene har sat krypten i
forbindelse med en udbygning, hvoraf der kun var meget sparsomme rester i behold
ved undersøgelsen i 1950'erne94. I syd konstateredes levn af et rum, hvis udstrækning
parallelt med kirkens hovedakse har været ca. 190 cm. Væggen imellem dette rum og
krypten udgør en del af sidstnævntes sydmur, hvis tykkelse på den pågældende
strækning reduceres til en halv meter. I side-rummet indeholdt denne væg, hvor der
var bevaret fragmenter af kalkmalet dekoration, den nederste del af et øst-vestgående
tøndehvælv.
Eksistensen af den tilsyneladende analoge, nordre udbygning er godtgjort ved
rester af et lignende tøndehvælv (fig. 14), hvis vederlagsniveau ligger ca. 35 cm over
kragbåndet på nærmeste vægpille i krypten. Hvælvet, der nu indgår i loftet i den
gang, der forbinder krypten og sakristiets nedre stokværk, vurderede udgraveren med
usikkerhed til at have overspændt et 135 cm bredt rum, som i øst-vestlig udstrækning
ser ud til at have målt ca. to meter95. Videre er det p. 1020 nævnt, at en sondering i
munkegangen afslørede en fragmentarisk stensætning, der med udgraveren kan
opfattes som levn af funderingen under udbygningens nordvestre hjørne.
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Fig. 21 (ovenfor). Vor Frue kirke. Grundplan af den genopbyggede krypt 1:100 (KdeFL). De anførte mål i centimeter.
— Ground-plan of the reconstructed crypt 1:100. Measurements given in centimetres.
Fig. 20 (til venstre). Vor Frue kirke. Grundplan af klosterkirkens kor og krypten 1:100 med angivelse af mure og
enkeltheder, der fandtes ved frilæggelsen i 1950'erne; gravrum fra nyere tid markeret med punkteret linie med
prikker. Vest opad. Tegnet af KdeFL på grundlag af det rekonstruerede rum samt fotografier, måleblade, skitser og
notater af Poul Pedersen, C. G. Schultz og Svend Søndergaard (p. 1037—39; jfr. p. 1008). — Ground-plan of the
crypt 1:100 showing walls and details present at clearance in the 1950's. Drawing based on the reconstructed crypt,
plus available document measurements, sketches and notes.
Danmarks Kirker, Århus amt
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Er denne tolkning rigtig, og har udbygningerne været ens, betyder det, at de har sprunget
godt halvtredie meter frem for kryptens façader, og på den anden led har målt ca. fire meter.
De nævnte tøndehvælv overspændte da kun omkring halvdelen af arealet inden for
ydervæggene.
Som tidligt foreslået75 kan det ud fra deres placering, relativt svære mure og beskedne
størrelse være nærliggende at opfatte udbygningerne som kortårne. Spørgsmålet om hvorvidt
rumopdelingen peger hen på liturgiske indretninger, hvad kalkmalerierne måske kunne tyde
på, eller om et eller begge de små rum har været udstyret med trapper, kan
undersøgelsesnotaterne ikke besvare.
Af selve KORET er der intet i behold. Omstændighederne lader antage, at forbindelsen
mellem kor og skib har foregået ad trapper, som flankerede den ovennævnte nedgang til
krypten.
Af SKIBET er der bevaret dels store partier af den ca. 115 cm svære nordre langmur, som
udgør hovedparten af den nuværende kirkes nordmur, dels et mindre afsnit af den ca. 145 cm
tykke vestmur, som udgør en sektion af bunden i den nuværende kirkes vestgavl. På kryptens
145 cm tykke vestmur må det ældre skibs østgavl have hvilet, men bortset fra det udvendige
nordhjørne er der intet levnet. I vestenden iagttages den overhvidtede inderside af funderingen, der er udført med horisontale lag af marksten og i den nuværende tilstand springer
omkring en fod frem for væggen. Over det nuværende terrain svarer murværkets materialer til
kryptens, idet man fortrinsvis har anvendt marksten96, der på begge murens sider er placeret
med tydelig tendens til lagvis ordning (fig. 9). På den vestlige trediedel af nordfaçaden, hvor
murværket er mindst præget af omdannelser og istandsættelser, bemærkes, med underside ca.
tre meter over jordsmonnet, et par meter højt bånd af temmelig regelmæssige frådstenskvadre.
Samme materiale er benyttet ved bygningens sydøstre hjørne samt til stik og vanger ved de
nedennævnte åbninger.
Nordre langmur, der er uden sokkel og arres af sekundære, atter lukkede
gennembrydninger, er i behold i sin fulde længde på knap 24 m fra hjørnet i øst, der
konstateres på ydersiden, til det i vest, der ses indvendig. Med afbrydelser står denne mur,
over en betragtelig strækning, bevaret op til et niveau halvsyvende meter over terrain. Omend
det er nærliggende at tolke denne situation således, at bevaringshøjden omtrent udtrykker det
oprindelige murkroneniveau, synes skibets indvendige bredde på ca. ti meter at antyde en
større façadehøjde.
Af den søndre langmur er ingen sikre rester registreret; ved undersøgelserne i 1950'erne
noteredes mulige levn af fundering to steder, dels ved triumfmurens sydlige ende i form af en
kort flugt af syldsten97, og dels på østsiden af den vestre arkadepille mellem den nuværende
kirkes hoved- og sideskib i form af afbrudt kampestensfundering, som har tilhørt et øst-vestgående murforløb98.
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Fig. 22. Vor Frue kirke. Murrester, fremdraget uden for kirkens vestgavl 1955—56,1:100 (p. 1032; jfr.
fig. 27). Tegnet af KdeFL efter C. G. Schultz' notebog 93, p. 7—9. — The Church of Our Lady. Remains
of walls excavated 1955—56 outside the west end of the church, 1:100.

Placeringen af de førstnævnte fundamentrester harmonerer med den antagelse, at
søndre langmur har forløbet symmetrisk med den nordre om den akse, der angives af
hovedaksen i krypten. Sidstnævnte stenpakning befinder sig nærmere aksen og er
sammenfaldende med teglkirkens sydmur. Det vil være nærliggende at henføre den
hertil (jfr. p. 1050).
To oprindelige åbninger kan fastslås i skibet: Den ene aflæses i den vestre del af
nordmuren i form af en 190 cm bred, noget fladtrykt rundbuet portal (fig. 9), hvis
indvendige bredde er 245 cm. Façadens stik er sat af store frådstenskvadre, hvis
højder er varierende; ikke alle sten er kileformet tildannet. I lyset af de nedenfor
nævnte omstændigheder ved vestgavlen og i relation til det niveau, som
kryptvinduerne angiver, må den oprindelige højde have været omkring tre meter99
hvilket illustreres af de nuværende forhold i klostergården, efter at den afgravning,
som blev foreslået 1956100, er gennemført.
Den anden åbning, som ud fra hele situationen må tolkes som tårnarkade, har
eksisteret i vestgavlen. Ved udgravning konstateredes 290 cm fra den nuværende
kirkes nordøstre hjørnepille den nordre vange, hvis hjørne med facaden var dannet af
frådstenskvadre, hvoraf seks skifter med en samlet højde på ca. een meter var til
stede101. Under hjørnekæden, hvis relation til gavlens kampestensmurværk svarede til
forholdene ved nordportalen102, fremdroges et
66*
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Fig. 23. Vor Frue kirke. Kryptens midtskib, set mod vest, efter genopførelsen.
The crypt after reconstruction, nave looking west.

markstenslag, der utvivlsomt tilhører syldens top og angiver, at terrænet ved kirkens
opførelse lå ca. en meter under det nuværende.
Indvendig iagttages 298 cm fra skibets nordvestre hjørne arkadens nordre vange,
mens den modsatte muligvis kan konstateres ca. tre meter sydfor.
Ved undersøgelserne i 1950'erne noteredes rester og spor af en ca. 40 cm høj og
bred, muret bænk ved den østre ende af skibets nordvæg103.
VESTPARTI. Ved den netop nævnte sondering foran Frue kirkes hovedindgang
fandtes levn af et par mure udgående på tværs af gavlen104. Af den nordre eksisterede
kun en ca. 200 cm bred markstenssyld, der kunne følges om-
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Fig. 24. Vor Frue kirke. Kryptens nordre sideskib, set mod vest, efter genopførelsen. — The crypt after
reconstruction, north aisle looking west (cf. fig. 13).

kring tre meter mod vest, hvor den afbrødes af en (nu fjernet) kalkkule; i denne ende
registreredes sten i godt halvanden meters dybde. Samhørende med denne fundering
er formentlig den vestgående murflugt, som registreredes i form af et afhugget hjørne
86 cm nord for tårnarkadens nordre vange (fig. 22). Syd for Frue kirkes hovedakse
eksisterer rester af en 145 cm svær mur af lagvis henmurede marksten, bevaret i op til
en meters højde over en 230 cm bred markstenssyld (fig. 22). Ved gavlen er muren i
forbandt med det nord-sydgående murværk, og den forløber herfra mod vest, hvor
den er konstateret på en knap fire meter lang strækning, parallel med kirkens
hovedakse, mens
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Fig. 25. Vor Frue kirke. Kryptens tredie fagrække (østfra), set mod nord, efter genopførelsen. —
The crypt after reconstruction, third row of bays (from the east), looking north, where the wall contains
one of the original windows (cf. figs. 19a and 17).

funderingen, ligesom det er tilfældet med den nordre, har en skæv retning105.
Omstændighederne modsiger ikke, at de to øst-vest-gående mure er samhørende
både indbyrdes og med skibet og angiver en udbygning ved dettes vestgavl. Til trods
for at murtykkelsen, der kun er kendt i sydsiden, blot andrager 145 cm, ligesom i
skibets gavlmur, er det, i betragtning af placeringen og eksistensen af en åbning i
denne gavl, mest rimeligt med udgraveren106 at tolke murværket som vidnesbyrd om
et tårn.
På det smalle område mellem dette formodede tårns nordside og sydgavlen af det
eksisterende klosteranlægs vestfløj blev der ved den nævnte undersø-
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Fig. 26. Vor Frue kirke. Kryptens anden fagrække (østfra), set mod nord, efter genopførelsen. The crypt after
reconstruction, second row of bays (from the east), looking north. The later altered and now re-opened doorway to
the north annex connects with the lower storey of the sacristy of the abbey.

gelse fundet nogle mellemstore marksten, muret i grågul kalkmørtel og liggende i ind
til halvanden meters dybde107. Det hele kunne antages at tilhøre en nord-sydgående,
ca. een meter bred fundering, og i tilknytning hertil fandtes et skår af den såkaldte
venderkeramik. Udgraveren formodede, at fundamentet angav en udbygning på
tårnets nordside og tænkte sig kirken udstyret med et tredelt vestparti med tårn i
midten108.
Sammenfattende tegner sig billedet af den ældre kirke som en i det ydre formentlig
ret prunkløs markstensbygning, der med sit rektangulære skib typologisk må
klassificeres som salskirke109. Nordportalen nær vestenden må sikkert

1036

ÅRHUS BY: VOR FRUE KIRKE

have haft en pendent i syd110. I øst var anlægget beriget med en treskibet, overhvælvet
hallekrypt111, formet som et selvstændigt kultrum, i vest med adgang fra skibet, i øst
med tre småapsider indeholdt i en større. Få og enkle, dekorative detaljer fremhæver
kryptrummets præg af velplanlagt jævnhed. Koret, hvis grundplan kun kan
rekonstrueres i omrids på grundlag af kryptens112, har ligesom skibet været
bemærkelsesværdigt langstrakt; på hver langside har der nær østgavlen eksisteret en
udbygning. Såfremt disse som flankerende tårne har været ført op over
murkroneniveau, har de øverst haft næsten kvadratisk planform.
I vest synes kirken at have haft et samtidigt tårn, der i bygningens hovedakse ved
en bred åbning har stået i forbindelse med skibet. Tårnets øst-vest-lige udstrækning er
ikke kendt, men det ser ud til, at en eller to trappehus-lignende udbygninger har
eksisteret ved dets sider.
Grundridset af denne kirke er skitseret på fig. 27, hvor en række mål og
dimensioner tillige er angivet.
Til bestemmelse af denne bygnings opførelsestid haves ingen gode holdepunkter (jfr. kalkmalerier, p.
1087 ff). I overensstemmelse med den gængse opfattelse113 er det rimeligt at sætte Svend Estridsens
nyordning af de danske bispedømmer omkring 1060 som øvre termin for byggeriets påbegyndelse;
angående nedre grænse foreligger blot Hellig Niels' legende (jfr. p. 1003), der meddeler kirkens
eksistens ved slutningen af 1100-tallet.
Byggematerialet, frådsten og kamp, og byggetekniske træk som mure uden sokkel-fremspring114,
tyder vel på nævnte tidsrums første del; lignende gælder i ubestemthed de bevarede, dekorative
enkeltheder, men tilfredsstillende sammenligningsmateriale fattes. Når man på dansk område opsøger
typologiske slægtninge, viser dette savn sig også; blandt landets tidlige stenkirker, til hvilke vort
kendskab stort set indskrænker sig til planformen115, indtager Århuskirken en særstilling.
Forankring af den tydeligt førromanske bygning inden for nævnte periode på godt hundrede år må da
baseres på typologiske116 jævnføringer med udenlandske monumenter. Det hidtil mest indgående og
bredest funderede forsøg herpå er gjort af Hubert Krinz 1968117. I den enskibede planform finder han et
fællestræk med Roskilde-bispen Svend Normands Mariekirke i Ringsted (DK Sorø, 111) og peger med
rimelighed på denne kirketypes betydelige udbredelse siden 900-tallet i Rhinegnene, også for så vidt
angår mere monumentale anlæg118. Angående kirkens vestparti (p. 1032) skal bemærkes, at tredelte
tårnafsnit udmærker en betragtelig part af de ældste, danske stenkirker. Når det drejer sig om
Århuskirkens bedst kendte og — ser det ud til — mest bemærkelsesværdige bygningsafsnit, nemlig
hallekrypten, dens planform og sidebygninger, er det også fortrinsvis ved Rhinens bredder, man i det
materiale, der er publiceret i de senere år, finder de nærmeste paralleller. Under S. Andreas' kirke i Køln
er fremdraget og undersøgt rester af en treskibet hallekrypt, hvor udformningen af østenden har stor
lighed med Århuskrypten, og hvor der tillige har eksisteret et par mindre siderum. Anlægget tilhører en
gruppe, der dateres til årtierne ved midten af 1000-tallet119. Til trods for, at man kan opregne en række
forskelligheder, kan der næppe råde tvivl om, at denne serie krypter har udgjort en afgørende inspiration
for den århusianske bygning. Hovedparten er i øst udstyret med en kantet centralniche, hvortil man
bemærker, at en lignende form har eksisteret i den jyske krypt efter den første ændring af midtapsis (p.
1038).
Sammenfattende ser det ud til, at Århuskirkens østafsnit med den tårn(?)flankerede
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Fig. 27. Vor Frue kirke. Klosterkirkens forgænger, †S. Nicolai kirke, grundplan 1:300 (KdeFL). Med gråt er angivet
levn af kirkebygning og krypt. Rekonstruktionsforslag og mål i centimeter er tegnet med sort, støttet af de med
grønt markerede længder og bredder (enhed 33,3 cm), der måles på stedet eller kan formodes med rimelig
sikkerhed. - The predecessor of the abbey, ground-plan 1:300. The remains of the church building and crypt are
shown in grey. Attempts at reconstruction are indicated in black and corroborated by the lengths and widths
marked in green which are measured in situ or can be presumed with reasonable certainty.

apsis har forudsætning i arkitekturen ved Rhinen og Maas120, og hallekrypten peger i samme retning121.
Undervejs til Nørrejylland har forbilledernes dekorative enkeltheder undergået en tiltalende forenkling.
Det kan være svært at afgøre om kirkens dårligt bevarede vesttårnafsnit repræsenterer en hjemlig
strømning eller om også det skal opfattes som direkte import. Imidlertid kan det herefter ikke være
uforsvarligt at placere påbegyndelsen af Århuskirkens opførelse til de første årtier efter 1060122.
SENERE INDRETNINGER I KRYPTEN
Ved udgravningen 1955—56 konstateredes levn og spor efter indretninger, der vidnede om, at
krypten i middelalderen havde fundet anvendelser, der afveg fra den oprindelige. Mindre
bygningsændringer angiver en omdannelse, der formentlig er gennemført allerede i den første klostertid.
Er beretningsmaterialet, som berørt ovenfor p. 1008, fragmentarisk, når det gælder den oprindelige
krypt, er oplysningerne vedrørende senere tilskikkelser ikke mindre mangelfulde. Faktisk er det kun
enkelte omstændigheder og fund, som det er muligt at anføre. Til trods for at disse yngre sagers
gensidige relationer og kronologiske forhold stort set må henstå i det uvisse, kaster de dog et svagt og
flakkende lys ind i det tusmørke, som råder over spørgsmålet om kryptens skæbne efter dominikanernes
overtagelse af kirken123 (jfr. p. 1040). Mest sikkert står det, at krypten var opgivet, da de murede gravkamre (jfr. fig. 10 og afsnittet om begravelser) blev indrettet under ødelæggelse af meget oprindeligt
murværk124.
Skønt det er en afvigelse fra det ordinære redaktionsskema, skal de yngre fund i krypten, som kun
undtagelsesvis ved henvisninger tør sættes i relation til kirkens senere bygningshistorie, omtales under
eet, da de ellers ville miste en væsentlig del af deres værdi. Af praktiske grunde er redegørelsen ordnet
emnevis. Der henvises til fig. 20.
1. Det østligste fag i nordre sideskib indeholdt i gulvet, ret foran apsis, en øst-vest orienteret grav, der
tilsyneladende havde været udført med sider af træ (indvendig: 34—37×195, dybde 31 cm)125. Det er en
mulighed, at denne begravelse af en voksen person har fundet sted, før de nedennævnte rumændringer
blev iværksat.
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2. I midtapsis fandtes to blændingsmure, hvoraf den østlige må være ældst, og den vestlige sikkert er
samhørende med de tilsvarende foranstaltninger i de to andre apsider. Den østre eller indre (1955
fjernede) lukkemur105, af kamp og frådsten i ler, var som det omgivende murværk kun bevaret i ca. en
meters højde (p. 1022). Foroven på vestsiden var muren pudset og hvidtet, og det øverste (sekundære?)
parti, der var udført med munkesten i kalkmørtel, indeholdt den nordre side af en åbning med bundsmig
(vindue?). Kampesten i ler opfyldte rummet mellem apsidens krumning og denne mur, som har
omdannet midtapsis til en kantet niche af lignende dybde som sideapsiderne (jfr. p. 1036).
3. På et senere tidspunkt, og formentlig ved samme lejlighed, er kryptens tre apsider blevet blændet
med (1955 fjernede) mure, hvis materiale fortrinsvis var (antagelig genanvendte) frådstenskvadre, delvis
af betydelig størrelse, og hvis vestsider flugtede med kryptens østvæg125 (fig. 10, 11 og 18). Bag disse
mure var opfyldt med bygningsaffald med munkestensbrokker.
4. Fra midtskibets og søndre sideskibs vestligste fag foreligger registreringer af et ikke karakteriseret,
sekundært gulv, beliggende omkring en halv fod over det oprindelige og af udgraveren ved et ikke
nærmere oplyst møntfund henført til perioden 1234—41127. Som fyld i gulvforhøjelsen fandtes to ikke
samhørende kværnstensstykker af norsk glimmerskifer.
5. Døråbningen i nordre langmur (p. 1026) er udvidet under anvendelse i det overdækkende stik af
enkelte, riflede mursten (jfr. p. 1042). Om dette træk angiver byggearbejder i krypten samtidig med
opførelsen af klosterkirkens kor eller blot ved et tilfælde er tilkommet senere, tillader omstændighederne
ikke at afgøre. Opmuring med munkesten af nye sider og lysninger i et par af søndre langmurs vinduer,
der overdækkedes med spærstik128, kunne imidlertid give anledning til en formodning om, at krypten i
tiden efter dominikanernes overtagelse af kirken blev tildannet et eller andet formål. Herhen hører
muligvis også det vindue, som sidder i den (rekonstruerede) mur, hvormed døråbningen i søndre
langvæg er blændet. Selve lukningen her må have været en konsekvens af udbygningens nedrivning,
hvilket senest er iværksat umiddelbart før teglkorets opførelse.
6. Umiddelbart vest for kryptens næstøstligste pillepar fremdroges syldsten tilhørende tværgående vægge (fig. 17), som har delt sideskibene i to næsten lige store afsnit.
Kampestenslaget var ordnet således, at murens eller soklens vestside var ret, mens østsiden måske har været ujævn. Øjensynlig samhørende med disse spærringer, var der i
midtskibet en ligeledes 1955 fjernet, i grundplanen rektangulær (ca. 115×150 cm) stenpakning, hvor fortrinsvis kortsidernes og hjørnernes svære kampesten var i behold ved
frilæggelsen125. Det er nærliggende at tolke dette sidstnævnte levn som rest af et alter
opstillet i tilknytning til sideskibenes netop omtalte vægge, hvilke eventuelt har været
af træ (og kan have indeholdt gennemgangsmuligheder). I alle tilfælde var stenpakningerne vidnedsbyrd om en opdeling af krypten, hvorved de ni vestligste fag må have
dannet et selvstændigt (kvadratisk) (kult)rum.
Fotografierne, der blev taget før demoleringen, afslører, at stenpakningerne har været udført i relation
til et gulvniveau højere end kryptens oprindelige129. Skønt det ikke kan verificeres, er det her
nærliggende at tænke på det ovenfor nævnte, sekundære gulv.
7. I nordmurens næstvestligste fag findes den nu atter tilmurede, ovenfor p. 1008 og 1021 omtalte, i
vægplanet 87 cm brede åbning, i hvis sider og overdækkende stik der er benyttet munkesten. I den
tilhørende passage konstateredes 1955 levn af en stenlagt trappe, der fra klostergården havde ført ned i
den vestre ende af rummet under koret105 (flg. 20). Om denne direkte adgang er etableret i sammenhæng
med kryptens opdeling, eller om den hører sammen med anvendelsen som kulkælder (p. 1039), lader sig
næppe afgøre med sikkerhed.
8. I det vestligste fag i kryptens søndre sideskib er 1955 som nedgravninger i det sekundære gulv
registreret dels en barnegrav105 (flg. 20), dels et samlet fund af 23 1/2 hulpenning fra 1300-tallet, hvoraf
de fem stammede fra Lybæk, resten fra Hamborg130.
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Fig. 28. Vor Frue kirke. Tværsnit i kor, sakristi og krypt, set mod øst, 1:150. Målt af TF, HJ og KdeFL
1973; korets hvælv efter opmåling af Aksel Skov 1954. Tegnet af KdeFL. — The Church of Our Lady.
Cross-section in the choir and sacristy, looking east, 1:150.

9. Over et ca. 30 cm højt lag, der i kryptens østre ende karakteriseres som en blanding
af frådstenssmuld og kalk105, i den vestre, hvor laget i sydsiden indeholdt en mønt fra
Kristoffer II's tid (1320—26) og benævnes gulligt-rødbrunt sand med murstenssmuld,
fandtes et op til 15 cm tykt lag af trækul131. Udgraverne måtte opgive deres umiddelbare
idé om, at kullene hidrørte fra en ildebrand, og opfattede derfor lagets tilstedeværelse
overalt i krypten som et vidnesbyrd om, at denne i en periode havde tjent som brændselskælder132. De registrerede mønter antyder måske, at denne profane anvendelse, der
har forudsat sløjfning af alteret i centralfaget, skal henføres til middelalderens sidste
århundrede.
10. Der registreres på næsten halvdelen af fripillerne munkestensreparationer133 ca. 45 cm over
gulvet, hvilket niveau på et par af pillerne yderligere markerer sig ved en fremspringende, flad sten (fig.
25). Disse (formentlig sene) småarbejder må være samhørende med et gulvniveau.
11. Endelig foreligger der blandt notaterne fra frilæggelsen omtale af tre, grusfyldte og groft udførte
afløbsrender, der dog ikke kan nærmere beskrives eller placeres, bortset fra, at (en del af ?) een på
grundplanen skal lokaliseres i midtskibets to vestligste fag134 (fig. 20), de to andre forløb langs
ydermurene. Alle førte til en trekvart meter dyb sivebrønd, der delvis var gravet ind under det i punkt 6
nævnte alter. Terrænhævning omkring bygningen er sikkert baggrunden for disse drænforanstaltninger.
Eksempelvis angives jordsmonnets højere beliggenhed i ældre tid indirekte på fig. 28, hvor det ses, at
soklen på korets stræbepille nu ligger et stykke over terræn,
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Fig. 29. Vor Frue kirke. Korets østgavl (p. 1044).
The Church of Our Lady. The east gable of the
choir with tripartite window. The castellations of the gable are a later addition. To the right the tower and
the annex to the sacristy dating from the beginning of the 16th century.

KLOSTERKIRKEN
Indledning. Efter at domkapitlet engang før 1245 havde overladt dominikanerordenen den forhenværende domkirke (jfr. p. 1004), forløb en tid, i hvilken
prædikebrødrene sankede midler med henblik på byggeri. Det må i første fase have
drejet sig om at skaffe husly til klosterets indvånere og funktioner135, men tidligt eller
måske helt fra begyndelsen har der foreligget planer om at rejse en ny kirke, som ved
et større kor kunne harmonere med ordenens krav136.
Ud fra den eksisterende bygning kan det fastslås, at nyopførelsen på vanlig
middelalderlig vis er indledt i øst. Første etape har omfattet det store, rektangulære og
fornemt proportionerede kor, og hertil har hurtigt sluttet sig et sakristi på nordsiden
(p. 1048). De forfinede, arkitektonisk-dekorative enkeltheder lader antage, at dette
byggeri har fundet sted engang efter midten af 1200-tallet (p. 1058). Det fremgår p.
1052, at bygmesteren forudså en fornyelse af det ældre skib, i hvis nordmur blev
brudt en dør (p. 1053). Øjensynlig indtraf en pause efter korbyggeriet, i alle tilfælde
skiftede man arkitektoniske signaler, idet enkelthederne i det gotiske skib afviger fra
det formsprog, som præger det senromanske kor. Skibets opførelse, der udgør
kirkebyggeriets anden fase (p. 1050), må henføres til tiden omkring midten af 1300tallet.
Den langstrakte kirkebygning dannede sydfløjen i det klosteranlæg, som færdiggjordes i løbet af middelalderen. Da kirken ved midten af 1400-tallet skulle
udvides, var der, uden at skride til større ombygninger, kun mulighed for at gøre en
tilføjelse på skibets sydside. Her rejstes da et tre fag langt sideskib, der i det ydre
disponeredes som tre, selvstændige kapeller (p. 1060). Omkring år 1500 blev kirken
forsynet med et tårn, som opførtes i det østre hjørne mellem kor og sakristi (p. 1066).
Efter reformationen, der gjorde munkenes kirke til sognekirke (jfr. p. 1003), blev
tårnet forhøjet og forsynet med spir (p. 1070). Iøvrigt er bygningshistorien i nyere tid
den gængse beretning om vedligeholdelsesarbejder og mindre indgreb, indtil den
almene restaureringsaktivitet meldte sig ved midten af forrige århundrede. 1865—66
sattes kirken i stand under ledelse af kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther; i
1950'erne blev den nyrestaureret ved Aksel Skov.
Nedenfor behandles kirken efter det sædvanlige, kronologiske skema, hvis
hovedtræk skulle være fremgået af denne oversigt.
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Konstruktioner og materialer. Korets fundering, der for store deles vedkommende
må være lagt op imod det ældre kryptmurværk, blev ved undersøgelserne i 1950'erne
blotlagt over en kort strækning omkring midten af hver af langsiderne. C. G. Schultz
karakteriserer beskaffenheden i sin notebog: Dominikanernes fundament er også her
[på korets nordside, i hjørnet ved sakristiet, jfr. fig. 20] djævelsk godt lagte;
aftrappede, af mindst 6 lag kampesten i kalk mager, men død og fordelende trykket75.
På sydsiden lå syldens nederste kampestenslag, der hvilede på brunligt kvartssand, i
ca. halvanden meters dybde105. Et lignende, udadskrånende fundament iagttoges 1905
under gavlen, i hvis midtakse man under sokkelkvadrene fandt en statelig
*runesten137.
Ydersiden af den ringere fundering under stræbepillen på korets sydside (jfr. p.
1060) iagttoges i 1950'erne105.
Det er allerede p. 1031 nævnt, at den stensamling, som ved udgravning konstateredes under vestre arkadepille i skibet98, formentlig skal henføres til dettes
sydmur. Skibets nordvæg udgøres af den ældre mur, og som fundering under
vestgavlen tjener rester af forgængerens murværk (jfr. p. 1032).
Alle korets mure er over den granitfod, som ses på øst- og sydsiden, udført som
kassemure, med kerne af mellemstore marksten138. Façadernes røde munkesten er lagt
i munkeforbandt. Gennemsnitsmålene for de noget lysere, stundom gule tegl i koret,
hvor højden af 10 skifter andrager ca. 93,5 cm, er 8,5×13,2×28,1 cm, for skibets lidt
mindre sten 8,0×12,3×25,0 cm. Her måler 10 skifter omkring 93 cm. I korets
façademur ses både rygfugning og ridsning; skibets lejefuger er ridsede foroven og
forneden, med tendens til rygning, lodfugerne overvejende skrabede. Ved opførelsen
af sideskibet var stenformatet vokset, hvorved 10 skifter bliver ca. een meter høj.
Stenenes gennemsnitsstørrelse i det østlige fag er 8,5 × 13,7 ×29,4, i de to andre 8,6 ×
13,8 × 27,7 cm.
Riflede tegl, hvoraf en del er bearbejdet efter brændingen, findes i koret og
sakristiet, fortrinsvis i hjørner ved åbninger (fig. 43), men sine steder er de,
tilsyneladende tilfældigt, spredt i façademurværket. Mange af de sten, hvis
»skravering« er udført i det fugtige ler, har været glaserede. Ved det østre vindue på
korets sydside har således falsens stiksten og vistnok tillige hveranden sten på de
lodrette hjørner rester af gulgrøn glasur. En gulbrun tone registreres ved det vestlige
fags vinduer og på adskillige løbere i nordsidens murværk. I forbindelse med
ombygninger i krypten er noteret enkelte, riflede sten (p. 1038).
I skibet findes rifling kun på de grønglaserede sten i nordsidens østre døråbning (p.
1053), hvor hvert andet skifte i rundstaven og i lysningen, med indbyrdes
forskydning, udmærker sig på denne måde. En del af søndre langsidegesims'
rundstavsten, der også er anvendt ved vinduerne, bærer rester af brungul glasur.
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Fig. 30. Vor Frue kirke. Grundplan 1:300 med sakristibygningens nedre stokværk. Øvre etage foroven til højre.
Efter opmåling af Aksel Skov 1954 tegnet med supplementer og korrektioner af KdeFL 1974. Angående de
oprindelige vinduer i skibets sydside (p. 1056), se fig. 58.— The Church of Our Lady. Groundplan 1:300
with the lower storey of the sacristy. Upper storey, the actual sacristy, top right.
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Bygningsbeskrivelse. Det rektangulære, godt bevarede kor, der er rejst tilsyneladende uden
væsentlige ophold undervejs, står som et af 1200-tallets mest vellykkede arkitekturværker her
i landet; det indfaldende lys nuanceres og mildnes af de slanke vinduers stringente ledføjning.
Udvendig er bygningen udstyret med enkle stræbepiller139 på langsiderne og omkringgribende
støttepiller140 på gavlens hjørner; længden fra den rette østafslutning til vestsiden af vestre
stræbepillepar er 19,2 m, bredden måler 10,7. Indvendig er bredden 8,4 m og længden det
dobbelte. Dette breddemål141 og grundplanens proportionering ved hjælp af to kvadrater må
have været et udgangspunkt for bygmesteren. Herved tillæmpedes koret til skibet, skønt det
krævede selvstændig fundering i stedet for udnyttelse af det ældre kors grundmure. Også ved
fastlæggelsen af sakristiets dimensioner har et kvadrat142 været bestemmende.
Korets mure, der er ca. 115 cm tykke, har en eet skifte høj granitsokkel, der på østgavlen og
dens hjørnepiller springer frem med en enkel skråkant, mens den på sydsiden er bindig med
façaden143. Begge langmure krones foroven af en dobbeltudkraget gesims, hvor hvert led
består af et rundet skifte (foroven rulskifte) og et normalskifte. Herover et par udkragede,
nyere skifter.
Korets taggavl (fig. 29), hvis oprindeligt rette skråsider aflæses som fuger neden for
kamtakkerne, har en enkel dekoration af fem lige store, halvsten dybe og svagt spidsbuede
blændinger, der er stillet i en vandret række med bund fire skifter over gavlens fodlinie (jfr. p.
1059); denne angives af savskifte, der forløber et skifte over et bånd af kantstillede sten, muret
i fortsættelse af rulskiftet i langsidernes gesims. I gavlens midterste blænding sidder en fladbuet, falset åbning. Et par rektangulære felter, der dannes af henholdsvis to (øverst) og tre
(nederst) savskifter vekslende med almindelige skifter, sidder i trekanten over blændingerne;
længden af nedre felt svarer til bredden af de tre midterste blændinger.
Som vinduer i koret er benyttet både to- og tregrupper; sidstnævnte i søndre langmur
(vestre fag) foruden den traditionelle placering i gavlen. Der er ialt fire vinduesgrupper, idet
nordmurens østfag dækkes af sakristiet; alle har skrå bundsmige og på indersiden vandret fals
forneden. Trefoldighedsgrupperne består af tre sammenstillede, slanke, svagt spidsbuede og
dobbeltsmigede enkeltåbninger, der både ude og inde er forsynet med false, delvis med
rundede hjørner, samt halvsten brede søjlestave, hvis baser og kapitæler er af kridt.
Gavlgruppen, der rimeligt nok er den rigeste, har trekvartstave i falsene, og halvsøjlerne er
udstyret med lave terningkapitæler (fig. 31). Baserne neden for skaftets vulst er af trapeztypen,
indersidens søndre er dekoreret med stram palmetornamentik (jfr. p. 1059). Ved sydsidens
tregruppevindue, hvor vulsten ligeledes kun eksisterer ved skafternes fod, er både baser og
kapitæler af trapezform, hvor sidernes stærkt markerede trekanter leder tanken hen på ka-
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Fig. 31. Vor Frue kirke. Udsnit af korets østre vindue (p. 1044). — The Church of Our Lady. Sections of the
tripartite gable window of the choir; the bases and capitals of the shafts are executed in limestone.

pitæler i domkirken144 (fig. 33, jfr. p. 361, fig. 184). De glaserede sten, der dekorerer
korets vinduer, er nævnt ovenfor p. 1042.
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 32. Vor Frue kirke Øvre del af østre vindue på korets sydside (p. 1046). — The Church of Our Lady. Upper
part of the east window on the south side of the choir.

De to dobbeltåbninger er mere enkle. Den i nordsiden, der må være blændet ved
klostergangens opførelse, fremdroges ved restaureringen 1956—57145 (jfr. udsnit, fig.
75) og står nu som dobbeltniche, hvor det rundede hjørne mellem falsene (fig. 40, 22)
ikke føres rundt i buerne; midtpillen prydes med søjlestav (fig. 64), der har trapezbase
og terningkapitæl. Sydsidens dobbeltvindue (fig. 32) er af en anden type; til begge
sider mangler her midtsøjlen, og enkeltåbningernes false afsluttes foroven på den
centrale pille med en simpel, aftrappet konsol (fig. 35).
Døren til sakristiet sidder i nordmurens østre fag og er mod koret virkningsfuldt
indfattet med en stramt spidsbuet, tredobbelt fals, der afbrydes af brede, særpræget
dekorerede vederlagsbånd af kridtsten (fig. 36). Buens halvstens-stik ledsages af
fladskifte. Mod sakristiet er åbningen fladbuet, simpelt falset og smiget i vestsiden.
Hele dørpartiet er i dag overkalket, og levn af oprindelig, malet ornamentik kan ikke
ses (jfr. fig. 71), ej heller materialernes koloristiske effekt.
På åbningens frontside er hjørnerne med væggen og med dørvangerne rundet;
forreste hjørne inde i lysningen er affaset, det andet er formet som en rundstav (fig.
40,9) med kapitæl af terningtypen. Over vederlag er hjørnet med væggen retvinklet, i
lysningen ligger rundstaven yderst, mens det indre hjørne i opstalt deles i tre afsnit,
hvoraf det midterste er en rundstav, de to andre affasninger, hvor overgangen dannes
af klokapitælformede sten146.
Under kirkens istandsættelse 1956—57 afsløredes og retableredes nær den
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Fig. 33. Vor Frue kirke. Øvre del af vestre vindue på korets sydside (p. 1044). — The Church of Our Lady. Upper
part of the west window on the south side of the choir.

østre ende af korets sydvæg en niche med bund 32 cm over nuværende gulv og fem
skifter høj; i hver side foroven er udkraget en sten med rundet hjørne. Ved samme
lejlighed restaureredes i den nordlige ende af korets østvæg en seks skifter høj,
fladbuet piscinaniche med granitkumme147 (fig. 28).
Omstændighederne vedrørende korets overhvælvning byder på visse vanskeligheder. På den ene side godtgør de udvendige stræbepiller ved at være samhørende
med det tilstødende murværk, at bygmesteren under opførelsen forudså hvælv, og
hele situationen tyder på, at han anlagde forlæg i væggene. På den anden side kan de
eksisterende stjernehvælv, hvad både konstruktion og form angår (p. 1060),
kronologisk dårligt forenes med korbygningens øvrige stilistiske udtryk. I betragtning
af at hvælv i kor havde været accepteret allerede i dominikanernes tidlige kirker148,
ville man være tilbøjelig til at tænke sig Århuskirkens kor udstyret med hvælv på et
tidligt stadium og før skibet (jfr. p. 1004). Imidlertid kan rester af et hvælv ældre end
det nuværende ikke påvises149, hvorfor man må antage150, at koret stod med vægkonsoller og forlæg uden hvælv, indtil de nuværende stjernehvælv blev sat ind151.
Ved opførelsen blev overhvælvningen på senromansk-tidliggotisk façon disponeret
med dværgsøjlebæringer; der optræder to udformninger: Dels hjørne-konsollerne,
ialt fire, der hver har en (halvsten bred) søjlestav med dekoreret bund- og topled af
kridtsten, dels midtbæringerne, een på hver langvæg, der hver er opbygget med et
tredelt søjleskaft med profileret bund- og topled,
67*
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Fig. 34. Vor Frue kirke. Korets dværgsojler (p. 1048). - - The Church of Our Lady. The Early
Gothic corbels in the choir have bases and capitals of limestone.

vistnok af kridtsten (fig. 40, 16). Bundkonsollerne på de kultiverede
hjørnekolonnetter, der savner direkte paralleller på dansk grund, har nederst et kegleformet led og herover et cylindrisk; to og to er konsollerne ens, hvad angår den af
stramt ege- og vinbladværk dominerede ornamentik (fig. 34), der stilistisk står
østvinduets søjlefods palmetdekoration nær (p. 1044). Søjlestavenes kapitæler,
hvorover de senere hvælvribber udgår, er åndfulde menneskehoveder152, hvoraf de tre
er kronede mandsansigter, og det fjerde, som sidder i rummets sydøstre hjørne, ved
rosetprydet pandesmykke og hårangivelse er karakteriseret som fornemt
kvindehoved153.
154
SAKRISTIET er i to etager og således placeret på korets nordside , at dets vestmur
kan fungere som hvælvafstivning svarende til en støttepille, på samme tid som døren
med en passende position i koret kan sidde midt på rummets sydvæg155. Tidligt har
bygningens nordside, der tilsyneladende var uden vin-
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K.deF.L. 1971 Fig. 35. Vor
Frue kirke. Udsnit af korets sydvæg, set fra nordvest. — The Church of Our Lady. Section of the south wall of the
choir, seen from the west.

duer, været dækket af klosterets østfløj, mens øst- og vestsiderne lå frit. Ved senere
udbygninger er imidlertid også disse façader blevet skjult; den østre blev delvis
nedbrudt ved tårnets tilføjelse (p. 1066), den vestre er bevaret og synlig i korsgangen
og i dennes øvre etage. Her ses under den nu forsvundne gesims et par savsnitskifter,
der adskilles af et normalskifte. På samme side eksisterer i bygningens øvre etage en
vinduesgruppe med tre, dobbeltsmigede, svagt spidsbuede åbninger, hvoraf den
midterste er højst (fig. 38). Vinduerne, der i stort omfang er rekonstrueret ved
restaureringen 1960—61, er tilmurede og står til begge sider som nicher. I
underetagens østmur sidder et oprindeligt enkeltvindue af samme form som
ovennævnte (fig. 37); her er i hjørnet mellem den indre smig og lysningens
lodretstillede sten bevaret rester af jernstabler. Eventuelle andre, oprindelige vinduer
er ikke bevaret. Der er i dag adgang til og fra sakristiets nedre stokværk ad sekundære
eller
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omdannede døråbninger i de tre af væggene, og i den fjerde, nordvæggen, skimtes en
tilmuret åbning156. Den oprindelige forbindelse med omverdenen lader sig nu næppe
fastslå med sikkerhed, men det kan vel ikke udelukkes, at rummet ligesom i dag har
haft gennemgang til krypten, i hvis udvidede, nordre sidedør, der iagttages
riffelhugne sten157 (p. 1038).
Nedre etage har karakter af kælderrum158 og har i begyndelsen næppe haft det
eksisterende hvælv, hvis ribbeform hører 1300-tallet til. Væggenes stærkt
fremtrædende syldsten lader formode, at gulvet tidligere lå ca. en halv meter højere
end nu (fig. 28). Overhvælvningen var måske foranledning til sænkning af gulvet, der
ved istandsættelsen 1960—61 lagdes endnu lavere159.
Ved en kvadratisk midtpille, der står på en møllesten, deles rummet i fire fag på en
måde, der er beslægtet med dispositionen i et lokale i klosterets nordfløj og i det hele
taget er udbredt. Mellem hver side af pillen og midten af de respektive, fire vægge er
slået en retkantet, helsten bred, spidsbuet gjordbue uden vederlagsangivelser, og
hvert fag har et krydshvælv med affasede halv-stensribber (fig. 37 og 40, 1).
Hvælvets overside er utilgængelig.
Bygningens øvre stokværk, der præges af den senere tilbygning (p. 1066), har
rummet det egentlige sakristi og er i sin nordvæg udstyret med to, ca. 90 cm lange
skabsnicher, som bevarer noterne fra overkarmens egeplanker160 (fig. 28). Rummet
overdækkes med et samtidigt, bindermuret, otte-delt, temmelig kuplet hvælv, som
1960—61 er retableret, efter siden 1866 (p. 1078) at have haft et cirkulært lysindtag i
toppen. Hvælvets halvsten brede diagonalribber af rund snitform (fig. 40, 5)
udspringer på simple profilkonsoller i rummets hjørner sammen med halvstens
rundstav, som markerer kappesømmene. Tværribberne, hvis snitfigur er
trekløverformet (fig. 40, 2), griber over disse svagt tilspidsende rundstavbuers
toppunkt (fig. 38), hvor vistnok det vestre smykkes med et hoved161. Ved østvæggens
ommuring i forbindelse med tårnets opførelse (p. 1066) dækkedes en del af hvælvet,
og i konsekvens af nedre stokværks omtalte overhvælvning må sakristigulvet, der
1960—61 blev belagt med ølands-sten, være hævet.
Ved opførelsen af klosterkirkens rektangulære, tre fag lange skib, der mere præges
af de store liniers klarhed end af de sirlige detaljer, udnyttedes i fuld længde den
ældre bygnings ene langvæg (p. 1030) til trods for, at der herved opstod en mindre
asymmetri i grundplanen. Markstensmurværket forhøjedes med tegl (fig. 9) og indgik
som nordmur i den nye kirke. Den vestre kortside rejstes over rester af forgængerens
gavlmur (p. 1032), mens søndre langmur, der var kirkens præsentationsside mod
omverdenen, opbyggedes fra grunden og lagdes i direkte flugt med korets sydmur
(jfr. p. 1031 og 1042). Den århusianske dominikanerkirke fik således den simple,
langstrakte langhusform, som karakteriserer en stor part af ordenens gudshuse i det
nordlige Europa. Arkitektonisk
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Fig. 36 Vor Frue kirke. Døren mellem kor og sakristi, set fra koret (p. 1046, jfr. fig. 71). — The
church of Our Lady. A moulded portal, executed in brick with a limestone string-course, and originally
ornamented with frescoed decoration, leads from the choir to the sacristy.

var prædikebrødrenes kor ikke fremhævet; springet mellem korets og skibets nordvægge
er behændigt sløret ved udfyldning af det indvendige hjørne.
Skibet var fra første færd, både ude og inde, disponeret med henblik på
overhvælvning; på syd- og vestfaçaderne har dette forhold givet sig til kende ved
enkle, murede stræbepiller, mens den ældre nordmur sandsynligvis på samme tid
modtog lignende støtteforanstaltninger (jfr. p. 1078). Som pendant til den kraftige,
nordre hjørnepille ved vestgavlen rejstes i syd et polygonalt trappetårn, hvis
fremspringende, profilerede fod (fig. 40, 8) er bemærkelsesvær-
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Fig. 37. Vor Frue kirke. Nedre stokværk i sakristibygningen (p. 1050), rummets nordre del set fra vest. — The
Church of Our Lady. Lower storey in the sacristy, the north bay of the east wall seen from
the west.

dig på baggrund af, at skibets to nye sider ikke synes at have haft egentlig sokkel.
Vilhelm Lorenzen formoder162, at tårnet, hvis mur nu oventil afsluttes med to over
hinanden udkragede normalskifter, oprindelig var højere.
På sydsiden registreres en god meter vest for korets vestligste stræbepille, en
fortanding (fig. 44), der godtgør, at skibets opførelse var forudset, mens korbyggeriet
stod på. Sydfaçaden krones med en tre skifter høj firkløverfrise af tegl; båndets bund
har været pudset, før formstenene fæstnedes163. Oven på et normalskifte over frisen er
bevaret strækninger af det nederste led i gesimsens udkragede del, som er udført med
rulskifte af rundstavsten (fig. 40, 7a) af samme slags som de, der er benyttet ved
vinduerne.
Den fælles bundlinie for de fem spidsbuede høj blændinger i vestendens kamtakkede taggavl (fig. 41) er af trappetårnet og det store, centralt placerede vindue
forskudt op over tagfodsniveau. Den yderste blænding i hver side er enkel, mens hver
af de tre midterste indeholder et par inderblændinger, der adskilles ved en retkantet
halvstensstav. Øverst under hovedblændingens spids sidder en halvsten dyb
cirkelblænding. Den hele form er en af gotikkens mest
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Fig. 38. Vor Frue kirke. Sakristiet set fra østnordøst (p. 1050). - The Church of Our Lady. Sacristy, seen
from the east, after repairs in 1961, when inter alia the three (walled up) windows were
reconstructed.

yndede for (vinduer og) blændinger og finder på dansk område en fornem, samtidig
parallel på søndre korsarmsgavl på Peterskirken i Malmø164.
Kirkens hovedportal, der nyetableredes ved sidste restaurering165, er placeret midt i
vestgavlen (fig. 40, 7) og er en spidsbuet åbning, hvis ydre smig opbygges med en
følge af formsten, beslægtet med siderne i det store vindue ovenfor. Indvendig har
den fladbuede døråbning rette vanger med affasede hjørner.
Østligst i skibets nordvæg findes en tilmuret døråbning, der indvendig, efter
gulvets hævning, står som en lav niche, overdækket med spærstik. Udvendig aflæses
åbningen (fig. 39) som en rundbuet, dobbelt falset, i lysningen 101 cm bred
teglstensportal, der ved gennembrydning er anbragt i det ældre natur-stensmurværk.
Åbningen overdækkes med halvstensstik, og den forreste fals rummer en
halvstensrundstav (fig. 21), der føres rundt i topbuen, hvis vederlag ikke markeres.
Riflede og glaserede sten (jfr. p. 1042) er anvendt til opmuring af denne dør, som i
begyndelsen muligvis tjente som indgang til skibets østre del, mens opførelsen af det
nye kor stod på. I så fald er portalen det første led i skibets, ja i hele kirkens
ombygning.
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Fig.39.Vor Frue kirke. Portal østligt i skibets nordmur (p. 1053). — It was presumably after the take over of the
Dominicans that a doorway was breached in the north side of the nave. The simple portal now walled up, is of glazed
and coloured bricks and is here photographed from outside.

Fig. 40. Vor Frue kirke. Forskellige bygningsenkeltheder 1:20, KdeFL 1974. 1—6. Ribbeprofiler: 1. Sakristi, nedre
stokværk (p. 1050). 2. Sakristi, ovre stokværk, tværribber (p. 1050). 3. Kor(p. 1060) og sideskib (p.1066). 4. Skib (p.
1058). 5. Sakristi, ovre stokværk, diagonalribber (p. 1050). 6. Klostergang. 7. Vestportal, efter Cosmus Bræstrup
1903. Den yderste formsten, mærket a, er i skibet desuden benyttet ved sydsidens gesims (p. 1052) og vinduer (p.
1056) samt ved indvendige hjørner (p. 1058). 8. Sokkel på skibets trappetårn (p. 1051). Nederste skifte granit. 9. Dor
mellem kor og sakristi (p. 1046). 10. Vinduer i sideskibets midtfag og vestre fag (vestsiden) (p. 1062). 11.—12.
Vinduer i sideskibets østre fag (12 østvendt) (p. 1063). 13. Lysglug i skibets trappetårn (p. 1057). Den øvre,
trekløverformede afslutning udført med formsten svarende til dem, der er brugt til frisen på skibets sydfaçade (fig.
44). 14. Ribbekryds i sideskibets østre fag (p. 1066). 15. Ribbekryds i sideskibets midt- og vestfag (p. 1066). 16.
Nordre gjordbuekonsol i koret (p. 1048). 17.—18. Hvælvkonsoller i sakristiets øvre etage (p. 1050). 19. Korbuekonsol
(p. 1060). 20. Pille i korets østvindue (p. 1044). 21. Pille i korets vestre sydvindue (p. 1046). 22. Korets (delvis
tilmurede) nordre dobbeltvindue (p. 1046). — The Church of Our Lady. Various details of the building 1:20. 1.—6.
Rib mouldings: 1. Sacristy, lower storey. 2. Sacristy, upper storey, transverse rib. 3. Choir and aisle. 4. Saristy, upper
storey, diagonal rib. 6. Cloister. 7. West portal The outermost moulded brick, marked a, is also used in the nave for
the cornice and windows as well as the internal corners. 8. Plinth of the nave's stair turret. 9. The door between the
choir and the sacristy. 10. Window in the middle bay and west bay (west side) of the aisle (cf. fig. 47). 11—12.
Windows in the east bay of the aisle. 13. Light aperture in the nave's stair turret (cf. fig. 41). The trefoil finish at the
top executed in moulded brick corresponding to that used for the frieze on the south facade (cf. fig. 44). 14. Rib
intersection in the east bay of the aisle. 15. Rib intersection in the middle and west bays of the aisle. 16. Corbel in the
choir. 17.—18. Vaulting corbels in the upper storey of the sacristy. 19. Chancel arch corbel. 20. Column in the east
window of the choir, inner side (cf. fig. 31). 21. Column in the west window on the south side of the choir (cf. fig. 33
og 35). 22. The north double window of the choir (cf. fig. 64).
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Fig. 41. Vor Frue kirke. Vestgavl og (til venstre) den søndre ende af klostrets vestfløj. Under
hulkehlvinduet i sideskibets vestmur ses indmuret gravsten. — The Church of Our Lady. West gable
of the church and (on the left) the south end of the monastery's west wing.

Af skibets oprindelige vinduer er kun det i vestgavlen bevaret og i brug (fig. 41),
omend alle sten i det tredelte stavværk, der rekonstrueredes 1865—66, og mange af
sidernes formtegl er fornyede (jfr. p. 1072). Mens skibets nord-mur, der vendte mod
klostergården, ikke havde vinduer fra begyndelsen, har hvert af sydsidens tre fag
indeholdt et stort, spidsbuet vindue (fig. 58), som har givet det ret smalle kirkerum
rigeligt lys. Ved sideskibets tilføjelse (p. 1060) borthuggedes så meget af skibets
søndre mur, at kun vinduernes top-parti blev tilbage og i dag kan registreres i tilmuret
stand.
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Fig. 42. Vor Frue kirke og Århus hospital, isometrisk illustration 1:600, set fra sydøst, visende en tilstand efter
korsgangens nedrivning og før den gennemgribende ombygning i 1870'erne. Komplekset er tegnet af KdeFL på
grundlag af opmålinger omkring 1850 (NM); dog er kirketårnet fremstillet i en mulig, middelalderlig skikkelse (p.
1067). — The former Dominican monastery after demolition of the cloister in the 1780's and before a radical
reconstruction in the 1870's. The isometric sketch 1:600 shows the complex as seen from south-east. Drawing based
on surveys ca. 1850. The church tower has been given what may well be its medieval form.

Den murede, højredrejede trappe i det polygonale tårn på skibets sydvestre hjørne
snor sig om en halvsten bred spindel; 1956—57 flyttedes den fladbuede indgang
tilbage til sin oprindelige plads på gavlens inderside, efter at der ved restaureringen
1865—66 (p. 1078) var skabt adgang til trappen ved en gennem-brydning i hjørnet
ved sideskibet. Trinene bæres af fladbuede stik, og trapperummet oplyses af smalle
glugger mod syd og vest, hvoraf sydsidens øverste, der blændedes ved sideskibets
opførelse, har bevaret oversidens trekløversten (fig. 40, 13).
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Sydsidens og vestgavlens udvendige stræbepiller er i forbandt med det omgivende
murværk og angiver, at det fra begyndelsen var forudset at forsyne skibet med hvælv.
Dateringen af vestfagets kalkmalede indskrift (jfr. kalkmalerier) må betyde, at
hvælvarbejdet blev foretaget i fortsættelse af murene, og da skal henføres til tiden ved
midten af 1300-tallet. Tilstedeværelsen og beskaffenheden af den ældre nordmur må
have været en af årsagerne til, at over-hvælvningen gennemførtes med vægpiller.
Ligesom det stadig er tilfældet med vestgavlen, var den søndre langmur på indersiden
indrettet således, at mur-tykkelsen halvtredie meter over det nuværende gulv
reduceredes til to fod. De tre store, skjoldbuelignende arkader, hvoraf den østres
østside er stærkt styltet, kantes med rundstav og har over væggens tilbagerykning
indrammet de spidsbuede vægfelter, der hver indeholdt et vindue. Ved denne
bemærkelsesværdige disposition, der er en reduceret udgave af væg med indre
løbegang, hvilket karakteriserede en række udenlandske kirker fra 1200-tallet166,
opnåede bygmesteren en visuel tilnærmelse mellem skibets to langvægge. Om eller
hvorledes sydvæggens nedre parti har været artikuleret, kan ikke længere oplyses.
Den oprindelige hvælvudformning med brede gjordbuer mellem fagene ændredes
ved restaureringen 1865—66 (p. 1075), da nordsidens halvanden sten fremspringende
og to sten brede vægpiller167 blev borthugget. Samtidig ommuredes store dele af
kapperne, og gjordbuerne gjordes mage til hvælvets ribber.
Hvert af de tre fag overspændes med et halvstens krydshvælv, der bæres af
trekløverprofilerede halvstensribber og kantes af en vulst langs kappernes begyndelseslinier, undtagen ved det østre fags østkappe.
KORETS DATERING. De få meddelelser, der foreligger fra klosterets første periode (jfr. p. 1003 f), hvor
kirkens opførelse skal placeres, giver ikke holdepunkter for bestemmelse af byggeriets påbegyndelse og
etaper168, bortset fra den nedre grænse, der angives af den kalkmalede inskription på skibets vestre
hvælv. Kirkens og i første række korets kronologiske placering må derfor bero på stilistiske jævnføringer
og vurderinger, hvilket i konsekvent gennemførelse imidlertid ligger uden for de grænser, som er
afstukket for Danmarks Kirker. Til læserens orientering skal i korthed anføres nogle forhold og enkelttræk, som allerede lejlighedsvis er berørt af tidligere forskning, og som yder bidrag til forståelse af
kirkens arkitekturhistoriske plads.
Hovedparten af de danske tiggermunkekirker, såvidt de kendes169, svarer i format til dominikanernes i
Århus. På baggrund af de institutionsmæssige slægtninge i Østersøens hansestæder og i landskaberne
syd for Ejderen må de hjemlige bygninger, hvor korets østvæg som oftest er ret og skibet en simpel sal,
karakteriseres som beskedne anlæg. Til supplering af ordnernes erklærede fattigdomsideal må de danske
byers lidenhed have udgjort en væsentlig begrundelse for den knappe dekoration og det beherskede
udstyr, som udmærker både franciskanernes og dominikanernes bygninger170.
Murværket i Frue kirkes kor er i munkeforbandt, med benyttelse af riflede tegl (p. 1042), sine steder
er tillige indsat glaserede sten (p. 1042); disse træk er senromanske og angiver isoleret betragtet perioden
hen imod 1250171.
Korets vinduer er tre- og togrupper (p. 1044), hvor de enkelte, svagt spidsbuede åbninger er
sammenstillet i gensidig afhængighed uden helt at have mistet individualiteten.
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Fig. 43. Vor Frue kirke. Udsnit af korets nordfaçade med riflede sten (p. 1042) i hjørnet af det tilmurede
dobbeltvindue (p. 1046). — The Church of Our Lady. Section of the north facade of the choir with fluted bricks in
the corner of the walled-up double window.
Fig. 44. Vor Frue kirke. Udsnit af façademuren på kirkens sydside, hvor kor (til højre) og skib (til venstre, med frise
(p. 1052)) er bygget sammen (p. 1052). — The Church of Our Lady. Section of the masonry of the facade on the
south side of the church, where the choir (right) joins the nave (left).

I sig selv peger den fuldmodne udformning, hvorfra der blot er et kort skridt til unggotikkens
helhedskompositioner, hen på årtierne omkring 1250172.
Østgavlens fem, lige høje, svagt spidsbuede blændinger (p. 1044), er et på dansk område temmelig
enestående træk, der i sammenhæng med façadens, iøvrigt velkendte, bånd af savskifter antyder en
tilblivelsestid omkring midten af 1200-tallet173.
I korets indre fanges opmærksomheden først af sakristidøren, der som nævnt p. 1046 har et vist
slægtskab med nogle dør- og vinduesåbninger, som dog ikke er selvstændigt daterede, men blot henføres
til tidlig gotisk tid. Hvælvkonsollernes flade bladværk og yndefulde hoveder præges af romansk
formopfattelse, men er unggotiske i motivvalget (jfr. p. 1047). Det svære sakristihvælv placerer sig ved
sin ottedeling i en særlig gruppe inden for det ribbede kubehvælv, der udbredtes i perioden efter midten
af 1200-tallet174.
En samlet vurdering resulterer i, at koret beherskes af det flertungede formsprog, som præger den
såkaldte overgangstid efter midten af 1200-tallet. Visse træk ved bygningen er karakteristiske for første
del af denne periode (rifling, savsnit, den simple gesims), andre viser snarere hen til en tid nærmere
århundredskiftet (hvælvets konsoller, der er samhørende med korets mure).
I et par nordtyske dominikanerklostre foreligger vidnesbyrd om en mod arkaisering tenderende
konservatisme hos vedkommende bygmestre175. Sligt kan haves in mente ved datering af Århuskirken på
komparativt grundlag, idet en sådan holdning måske ikke var usædvanlig inden for ordenen. På det
foreliggende grundlag, hvor en snævrere grænse end en generation principielt er problematisk, synes
byggeriet på Frue kirkes kor at måtte henføres til de kirkepolitisk urolige årtier efter 1260176.
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Fig. 45. Vor Frue kirke. Hvælvslutstenen i korets østre fag (p. 1060). — The Church of Our Lady.
The keystone in the east stellar vaulting of the choir is decorated with a bishop's head, presumably the
Catholic patron saint of the church, St. Nicholas.

Korets overhvælvning er som nævnt p. 1047 en senere tilføjelse. Begge fag er
stjernehvælv, der indbyrdes adskilles ved en retkantet, to sten bred gjordbue, og
hviler på de ældre vægforlæg og konsoller. Halvstenskapperne bæres af halvstensribber (uden overribber), hvis tilspidsede snitform (fig. 40, 3) kunne tyde på
omtrentlig samtidighed med hvælvene i domkirkens vestkapeller177 (p. 222). I det
østre fag mødes ribberne i en cirkulær slutsten (diameter omkring 30 cm) med et nu
ret ruineret relief af et hårfagert hoved med bispehue178 (fig. 45). Billedet, der
formentlig fremstiller kirkens værnehelgen Nicolaus, biskop af Myra, kranses med
vulst og er beslægtet med 1300-tals sigiller fra det århusianske officialat179.
Det er utvivlsomt i anledning af overhvælvningen, at stræbepillen midt på korets
sydside blev påmuret en øgning på alle tre sider180.
Sideskib. Efter at skibet stod færdigt i årene efter midten af 1300-tallet, og koret
var blevet smykket med sine stjernehvælv, har der tilsyneladende ikke fundet
væsentlige byggearbejder sted ved kirken, før der efter midten af 1400-tallet
etableredes en større tilføjelse. Som ved adskillige andre klosterkirker måtte en
udvidelse blive ensidig på grund af de svære omkostninger, der ville have været
forbundet med ændringer på den side af bygningen, som vendte ud i mod
klostergården. Den nærmeste parallel til de århusianske dominikaneres
fremgangsmåde findes i det yngre karmeliterkonvent på Broberg i byens vestre del181.
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Fig. 46. Vor Frue kirke. Udsnit af sideskibets sydside, til venstre vestre fags gavl, til højre østre fags (p. 1062). — The
Church of Our Lady. Two of the three gables of the aisle ornamented with recesses,
west gable on the left, east gable on the right.

Udvidelsen gennemførtes da på skibets sydside og gjordes i samklang med den
eksisterende fagdeling tre sektioner lang. Ved opførelsen udnyttedes de ældre
stræbepiller, hvoraf den østligste (ved overgangen mellem kor og skib) kan aflæses
på sideskibets østfaçade. En lodfuge tæt vest for den næstøstligste stræbepille på
sideskibets sydside afslører, at udbygningen er rejst over to omgange med det
østligste fag som ældste del. En række enkeltheder er fælles for sideskibets tre fag,
men bl.a. vinduernes udformning122 skiller øst-faget ud fra helheden. I en samlet
betragtning tyder omstændighederne ikke på, at østfaget har været et selvstændigt
kapel183. Særlig det forhold, at den nævnte lodfuge røber sig som en borthugget
fortanding, lader antage, at der blot er forløbet en kort tid mellem opførelsen af de to
afsnit.
Sideskibet betød næsten en fordobling af skibets gulvareal og indirekte en
arkitektonisk markering af koret, idet den simple langhusform blev opgivet.
Det ydre er karakteristisk ved, at hvert fag har sin selvstændige gavl (fig. 7 og 8).
Denne udformning kunne delvis være foranlediget af opførelsesomstændighederne,
men er samtidig et tidstypisk træk, der har sin nærmeste parallel i Århus domkirke (p.
261, fig. 129), hvor inspirationen utvivlsomt er hentet, jfr. nedenfor om
vinduesformerne.
Sideskibets bindige granitfod træder på grund af terrænforholdene kun i dagen på
østre fag, hvor støttepillerne har skråkantsokkel, samt på halvdelen af det midterste.
Murværket, hvis façadesten i stort omfang er fornyede, er udDanmarks Kirker, Århus amt
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ført med munkesten (jfr. p. 1074), der er henlagt i regelmæssigt munkeforbandt. I den vestre
façade er indmuret en romansk gravsten184 (jfr. gravminder). På østre hjørnepilles sydside er
en ni skifter høj og 79 cm bred blænding (jfr. lignende træk ved domkirken, p. 264), der
muligvis tilmuredes ved solurets (p. 1084) opsætning. På linie med kalkmaleriernes
oplysninger angiver det arkitektoniske formsprog, at sideskibets opførelse skal placeres i
sidste del af 1400-tallet; første etape i Jens Iversens episkopat (1449—82), afslutningen
formentlig i årene omkring århundredskiftet185.
Mens sideskibets korte øst- og vestsider er uden dekoration og under tagskægget blot har en
enkel, udkraget gesims, oplives hvert fag på sydsiden med et par halvsten dybe
cirkelblændinger, der flankerer toppen af de respektive vinduesstik. Façaden afsluttes i
tagfodshøjde med et gennemgående, kun nogle få centimeter dybt og to skifter højt
blændingsbånd, der forløber et par skifter under fodlinien af de tre ensartede taggavles høj
blændinger. Hvert gavl-felt er komponeret med fem stigende, halvsten dybe blændinger, der
indbyrdes adskilles med halvstensstave af normalsten (fig. 46). Den midterste blænding
afsluttes foroven med tre spidsbuer, de andre med to, hvor de mellemfaldende bæringer
udgøres af simple, rundede teglkonsoller.
I den midterste blænding er over fodlinien en falset, fladbuet åbning186 ind til loftet, højere
oppe en rund blænding; ligesom ved façadens ovennævnte rundblændinger er siden i østfagets
cirkelfelt muret af formsten, i de øvrige af normalsten (fig. 47). I hver af de to blændinger,
som i gavlfelterne flankerer den midterste, sidder en skjoldformet, halvsten dyb blænding,
kantet af kopvendte normalsten. Alle seks skjolde, der kan have indeholdt donatorers
kalkmalede våben, er skråtstillet med oversiden mod heraldisk højre. Bunden i gavlenes og
façadernes cirkel- og skjoldfelter er pudset.
Klosterkirkens blændingsgavle, hvis opbygning er en forfinet blanding af festlig rigdom og
knap enkelhed, er formentlig inspireret af domkirkens vestkapeller (p. 222ff.), og fandt
efterkommere i Århus' omegn; nært beslægtet er gavlen på våbenhuset ved kirken i Årslev187,
fjernere står f. eks. den i Vejlby.
På sydsiden af sideskibets vestligste fag findes en spidsbuet indgangsåbning188, hvis
omgivende murværk ved restaureringen 1956—57 (jfr. p. 1089) blev helt fornyet189. Døren
eksisterede før V. Th. Walthers istandsættelse i forrige århundrede (jfr. fig. 7 og 54), og er
sikkert identisk med søndre kirkedør, der først omtales 165614; med støtte i det ovenfor
siddende vindues reducerede højde tør man formode, at døren, der sidder over for den ældre
portal (p. 1031), er oprindelig, omend udformningens enkeltheder ikke længere kan fastslås.
Sideskibet er forsynet med ialt fem spidsbuede vinduer, der opviser fire forskellige
udformninger af de udvendige sider; efter formstensvalget falder vinduerne dog i to grupper,
der samstemmende med de øvrige bygningsarkæolo-
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Fig. 47. Vor Frue kirke. Udsnit af façaden på sideskibets midtfag (p. 1062) med hulkehlvindue (p. 1063). — The
Church of Our Lady. Section of the facade of the middle bay in the aisle, where the side of the window is in of the
form of cavetto moulding, cf. pp. 252—53, figs. 119—20.

giske omstændigheder adskiller det østre fag fra de to andre. Siderne i østfagets to vinduer er
opbygget ved hjælp af samme slags formsten, som imidlertid er placeret således, at der opstår
to variationer af den i 1400-tallet gængse type, hvis nærmeste parallel findes i Århus
domkirke (fig. 40, 11 og 12). Det mindre vindue på vestfagets sydside har simple,
dobbeltfalsede sider, mens de to vestre fags to andre vinduer, der er af samme størrelsesorden
som østfagets, har den særprægede hulkehlsindfatning (fig. 47 og 40, 10), som udmærker
tværskibet på byens domkirke (p. 252—53). Denne omstændighed må give anledning til en
formodning om, at samme bygmester har været virksom begge steder. Vinduernes indvendige
udformning viser mindre variationer.
I det indre er det tre fag lange sideskib særdeles enkelt og ved tre store, spidsbuede,
retsidede arkader, der er brudt igennem skibets sydmur, sat i forbindelse med det øvrige
kirkerum. Vestvæggen indeholder fire fladbuede, 102 cm
68*
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Fig. 48. Vor Frue kirke. Sideskibets indre, set mod vest. aisle, looking west.

The Church of Our Lady. Interior of the
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Fig. 49. Vor Frue kirke. Østre arkade og (del af) midtarkaden mellem hoved- og sideskib, set fra nordvest. — The
Church of Our Lady. East arcade and (part of) middle arcade between the nave and the
aisle, seen from west-north-west.
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høje nicher190, der sidder 27 cm over det nuværende gulv, hvis niveau omtrent svarer til det
oprindelige (fig. 48 og 49).
Overhvælvingen er udført med halvstens krydshvælv på forlæg i ydervæggene; i tilslutning
til de ovenfor påpegede omstændigheder, hvorved det østligste fag skiller sig ud, kan
bemærkes, at hvælvet her er mere puklet end det er tilfældet i de andre fag191. De svære,
retkantede gjordbuer, der markerer fagdelingen, udnytter de ældre stræbepiller og i æstetisk
konsekvens heraf samt i samklang med den oprindelige udformning i skibet (p. 1058) er
opmuret lignende piller på sydvæggen. Alle halvstensribberne har tilspidset snitform (fig. 40,
3), men er retkantede i krydset, hvor de i toppen af hvert fag danner en korsfigur (jfr. fig. 40,
14 og 15).
De yngste af kirkens middelalderlige tilføjelser er SAKRISTIUDVIDELSEN og
192
KLOKKETÅRNET, der rejser sig på korets nordside . På dette sted, i hjørnet ved sakristiet,
fandtes en belejlig byggemulighed, hvor tårnet delvis kunne opføres oven på eksisterende
mure: Sydsiden på korets nordøstre hjørnepille samt en tilstødende strækning af nordmuren,
vestsiden oven på sakristiets østmur. Fra grunden rejstes øst- og nordmurene, den sidstnævnte
i forlængelse af sakristiets nordside. Tårntilføjelsen fik således forneden en rektangulær planform og betød en udvidelse af sakristiet. Over et niveau lidt lavere end korets tagfod skyder
det egentlige, kvadratiske tårn op over tilbygningens søndre del, mens den nordre ende, der i
den første tid var knap en meter lavere end nu, vist var afdækket med selvstændigt sadeltag
(jfr. fig. 28 og nedenfor p. 1067).
Tårntilbygningen er på skråkantfod af granitkvadre opført af munkesten i regelmæssigt
munkeforbandt; forneden registreres omfattende reparationer af murværket. Ved enkelte, store
granitblokke, der fungerer som bindere, har bygmesteren etableret sammenhægtning mellem
nyt og gammelt.
De nævnte, ældre murstykker blev forstærket ved tårnets opførelse; sakristiets østvæg
ommuredes og øgedes i tykkelse, og kormuren, der delvis skulle bære tårnets sydside,
suppleredes med murværk hvilende på en bue mellem hjørnepillen og sakristiet. På samme tid
gennembrødes i sakristiets østvæg en relativt stor, spidsbuet arkade med ret gennemløbende
vanger, der dekoreredes med kalkmalerier (fig. 38). Ved denne gennembrydning, overdækket
med dobbelt helstensstik, sattes sakristiet i forbindelse med tilbygningen, hvor et par
sekundære (jfr. p. 1082), stærkt restaurerede, fladbuede, udvendigt falsede vinduer nu skaffer
lys193.
Tilbygningens understokværk, der overdækkes med et langsgående, fladt tøndehvælv og
ved en gennembrudt, fladbuet, på østsiden falset døråbning står i forbindelse med rummet
under sakristiet, har to194 cirkulære, udvendigt falsede, indvendigt smigede vinduer, hvoraf det
østre er i brug195. Det nordre, der i dag er tilmuret og dækkes af klosterkompleksets østfløj,
erindrer ved sin
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placering om, at anlæggets ældre østlænge, der sløjfedes 1878, var smallere end den
nuværende (fig. 5). Ved denne forandring forsvandt hele tilbygningens nordvendte
façade, der ifølge Høyens skitsebog196 indeholdt et fladbuet vindue i øvre stokværk
og kronedes med en kam, dekoreret med en vandret række af tre spidsbuede
blændinger over en kløverbladsfrise (jfr. fig. 42).
Den oprindelige del af tårnet indeholder over sakristiet fire stokværk. Nederste
etage har mod øst, anden etage mod nord, en fladbuet, falset åbning midt på façaden.
Hvert af de to øverste stokværk har i store træk den samme udformning mod alle
verdenshjørner: Tredie etage har en fladbuet, falset åbning i et halvsten dybt, stramt
spidsbuet felt med cirkelblænding i spejlet. På østsiden er feltets hjørner udført med
kvartrunde sten, og her og mod nord, altså på de façader, der vendte mod
omverdenen, er der på den heraldisk højre side af åbningen placeret en cirkulær
blænding, hvis vandrette diameter ligger i niveau med åbningens sål. Den østre
blændings kransende halvstensstik er ligeledes muret med kvartrunde sten.
Det fjerde og øverste stokværk har til alle sider en relativt bred, falset og
fladrundbuet åbning, der flankeres af cirkelblændinger, udfyldt med kløver-tegl.
Tårnets oprindelige afslutning er forsvundet, idet femte og øverste stokværk er en
senere forhøjelse, udført i krydsforbandt med munkesten, der ved en lysere farve
adskiller sig fra det ældre murværk (jfr. p. 1070). De udekorerede façader krones med
en lav gesims af et udkraget, forneden rundet skifte, der bæres af tandsnit af
udkragede kopper. Til hver side er et glamhul, der med samme højde og større bredde
gentager fjerde stokværks åbninger.
Det er vel ved denne forhøjelse fremgået, at underbygningen, til trods for de
nævnte forstærkninger, var for svag til at bære tårnets betydelige vægt. Nordsidens
understøtning var særlig utilstrækkelig, og den store arkade i sakristimuren har været
for dristig197. Indbygningen i begge stokværk af en tværgående, ca. een meter tyk mur
med gennemgang er imidlertid nok først gennemført 1865—66 (p. 1075). Ved
sakristiets istandsættelse 1960—61 fjernedes disse mure med tilknyttede, sekundære
indretninger, og arkaden genetableredes.

TIDEN EFTER REFORMATIONEN

Da klosterbygningerne 1541 indrettedes som hospital, udskiltes kirken fra
helheden og fik status som selvstændig sognekirke (p. 1003). Efter at sidealtre og
andre katolske udfordringer var fjernet, må prædikebrødrenes enkle og ikke særligt
store kirkesal have været passende for den protestantiske gudstjeneste og bysognets
behov. Bygningens efterreformatoriske historie rummer derfor ingen større
begivenheder. Udover tårnets forhøjelse og spirets opsætning blev
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Fig. 50. Vor Frue kirke. Midtskibets indre, set mod øst. — The Church of Our Lady. Interior of nave,
looking east.
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Fig. 51. Vor Frue kirke.

Midtskibets indre, set mod vest.
–
nave, looking west.

The Church of Our Lady. Interior of
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ingen tilføjelser gjort. Arkivaliernes gennemgående udsagn angår reparationer efter
stormskader og jævnlige, små vedligeholdelser. Med mellemrum på ca. fyrre år underkastedes
bygningen en større istandsættelse. Tid efter anden etableredes et vindue for at skaffe mere
lys, eller en dør blev brudt for at give direkte adgang til en lukket stol; liturgiske forandringer
og ændringer i inventaropstillingen, betinget af tidernes skiftende krav eller forskydninger i
menighedens brug, har afstedkommet mindre indgreb, men har ikke haft væsentlig betydning
for kirkebygningens helhed. En kort overgang i begyndelsen af 1800-tallet truede et forslag
om at reducere tårnets højde og benytte bygningen som magasin.
Afgørende for klosteranlægget og ikke uden betydning for kirken var de nedrivninger i
sidste del af 1700-tallet, som bl.a. omfattede den hvælvede korsgang. Ikke mindre virkning fik
den gennemgribende ombygning af klosterlængerne, som fuldbyrdedes i 1870'erne.
Kirken var i store træk bevaret i sin overleverede tilstand til ind i 1860'erne, da en større
istandsættelse (p. 1075) gennemførtes under ledelse af den produktive, kongelige
bygningsinspektør for Nørrejylland, V. Th. Walther (1819—92), der på samme tid forestod
domkirkens restaurering (p. 315—26). For selve bygningen afstedkom Walthers
konsoliderende og håndværksmæssigt dygtige arbejde kun mindre forandringer, men
kirkerummet ændredes en del, og inventaret påførtes uoprettelige skader. Den restaurering,
der knap et hundredår senere iværksattes under ledelse af Aksel Skov, kunne derfor, hvad
rumindretningen angik, tage sigte på at fjerne de mest tidstypiske resultater af den romantiske
periodes indsats. Kryptens opdagelse og rekonstruktion (jfr. p. 1008) samt ønsket om at
etablere et renset korinteriør gav arbejdet et musealt anstrøg. Bygningsmæssigt betød denne
restaurering en tilbageførende istandsættelse.
Den følgende udsigt over kirken i århundrederne siden reformationen kan derfor gøres
kortfattet. Yderligere er de foreliggende oplysninger angående ændringer og reparationer
knappe, og adskillige enkeltheder kan ikke lokaliseres med sikkerhed. Oversigten er ordnet
som en kronologisk, skematisk fremlæggelse, der indledes med omtale af tårnets forhøjelse og
spir (p. 1070). Redegørelse for enkelte emner og bygningsafsnit er samlet til sidst: Gulve (p.
1080), døre (p. 1081), vinduer (p. 1081), opvarmning og belysning (p. 1081), tage og
tagværker (p. 1081), vindfløje (p. 1082) samt sakristi og tilbygning (p. 1082).
Det er nærliggende at tænke sig, at tårnforhøjelsen, der er gennemført i det for renæssancen
karakteristiske krydsforbandt, mens enkelthederne gentager bygningens ældre former, skal
henføres til tiden henimod år 1600. Det nyoprettede sogns økonomiske konsolidering og
Morten Busserts spir på domkirken (p. 291—93) kan have været forudsætning og inspiration.
Det ældste belæg for
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spiret er Århusprospektet fra årene omkring 1640 (p. 51, fig. 6; jfr. fig. 1 og 8), der
gengiver en form, som i alt afgørende svarer til den nuværende198. I forbindelse med
reparationsarbejder 1656 og i de følgende år14 anføres belægning af bly; 1693 (jfr. p.
1081) lagdes bly på »Bællen« og kobber på spidsen af spiret. Hans Bertelsøn
fornyede 171716 kobberet på »pillerne«, hvilket utvivlsomt hentyder til lanternens
stolper. Spiret blev restaureret og helt kobber-klædt 1908—09 ved tømrermester
Arnoff Thomsen og kobbersmed H. P. Salling, under tilsyn af arkitekt R. Frimodt
Clausen199.
Den ældste, efterreformatoriske efterretning vedrørende bygningen er fra midten af
1600-tallet og drejer sig om tillukning af hullet efter den * runesten, som blev udtaget
i korsgangen »ikke langt fra Døren til Kirken«200.
Efter Roskildefreden 1660 foretoges reparationer efter ødelæggelser under
svenskekrigene14, og fra de følgende år foreligger omtaler af almindelig vedligeholdelse. En mere omfattende indsats under ledelse af bygmester Hans Nielsøn
fra Haderslev fandt sted 1693 og angik bl.a. udskiftning af en del tag-tømmer,
ordning af tagene og fornyelser af spirets konstruktion og belægning (ovenfor); til
arbejdet indkøbtes 400 »gammeldags mursten«16.172617 oprettedes kontrakt med den
københavnske murermester Anders Sørensen (jfr. p. 336) angående istandsættelse af
kirkegårdsmuren (p. 1011), eftersyn og udbedring af kirkens stentage (p. 1081) samt
kalkning. En svend fik betaling for ophængning under hvælvet af de i hovedstaden
anskaffede 100 forgyldte stjerner samt sol, måne og den hellige ånd (en due (1799)37;
jfr. Århus domkirke, p. 337, samt Mariekirken i Helsingør, DK Frederiksborg, p.
334).
1730, samtidig med domkirken (p. 581), erhvervede Frue kirke et nyt orgel, der
opstilledes ved skibets vestgavl, mens det ældre instrument, der muligvis sad vestligt
på nordvæggen, blev taget ned. Åbningen efter den dør, som havde givet adgang til
orglet, blev lukket med »lybske« (store) sten201 og er sikkert identisk med den
tilmuring, som iagttages på nordvæggen i skibets vestligste fag godt fem meter over
gulvet (jfr. klostergangen, p. 1072).
Regnskaberne for 1738-3917 indeholder poster, der angiver en temmelig omfattende, almindelig istandsættelse af bygning og inventar (gulve, p. 1080); blandt
håndværkerne nævnes murermester Ulrich Christian og mekanikus Jacob
Darmstædter201a.
1773 underkastedes bygningen en generel istandsættelse, hvor Peter Koch ordnede
blytagene og spiret, mens Jens Mickkelsøn (Tørsløvf), der havde anskaffet sig en
vindevogn, forestod et ikke nærmere specificeret murer- og tømrerarbejde36.
Den ene side af klosteranlæggets sengotiske, hvælvede korsgang forløb langs
kirkens nordside, hvor der endnu er en rest bevaret, som viser, at gangen i det
mindste på denne strækning havde to stokværk. 1797 hed det, at kirken
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ejede en del af klostergangen (nedenfor); ved midten af forrige århundrede angaves skellet
mellem hospitalet og kirken langs ydersiden af sidstnævntes nord-mur202. Imidlertid synes det
at fremgå allerede af de ældste omtaler, at kirken i 1600-tallet benyttede klostergangens øvre
etage — ligesom det stadig er tilfældet. I 1660'erne og følgende årtier anføres sognepræstens
kammer, der lå nær sej erværket og vel er identisk med læse- eller studerekammeret, som nævnes i samme periode14. En muret trappe nær prædikestolen førte op til kammeret14, hvor der
1702 opsattes et skillerum16. Det synes nærliggende at sætte denne præstestue og
trappearrangementet i forbindelse med den tilmurede døråbning, som registreres i vestre fag af
korets nordmur i højde med gulvniveau i korsgangens øvre stokværk203 (jfr. fig. 64 samt den
senere opgang i sakristiet, p. 1082). 1666 og senere nævnes lokale(r) »over klostergangen« og
hen »til (orgel)værket«14og 16 i kirkens vestende, hvor bælgene stod14 i tilknytning til orglet (p.
1071). I 178317 havde kirken materialhus »over klostergangen«.
Det forhold, at korsgangen langs kirken således tjente dennes formål, må være en årsag til,
at nogle fag bevaredes (fig. 52), da gangen på de tre sider af klostergården blev sløjfet 1786
som led i hospitalets ombygning (jfr. hospitals-kirken). Denne nedbrydning havde »årsaget
anseelige åbninger på begge steder ... i særdeleshed ved den ende af taget til tårnet« (jfr. p.
1083), hvorfor kirkeværgen mente, at hospitalet burde afholde udgifterne ved
efterreparationer; men magistraten resolverede, at kirken selv skulle betale17. Det blev nu igen
Jens Mickkelsøn Tørsløvf, der fik murerentreprisen, »hvor klosteret var nedbrudt«, og han
brugte »klostersten« og sten fra Vilhelmsborgs Brenderi samt en portion gesimssten. Rasmus
Nielsen f i k tømrerarbejdet31.
I konsekvens af de nedennævnte omstændigheder fjernedes en halv snes år senere godt
halvdelen af korsgangen langs kirken, idet der blot skånedes det stadig bevarede, let ændrede
og 1876 stærkt restaurerede, fire fag lange parti. Nedre stokværk brugtes ved midten af forrige
århundrede af hospitalet som rullestue204.
1797 flyttedes orgelpulpiturets brystning frem (jfr. inventar: orgel), hvilket foranledigede
kirkeværgen til i et promemoria at foreslå anbringelse af et par vinduer i skibets nordmur205;
»dette kan ske, når det stykke af klostergangen, som tilhører kirken, blev nedbrudt, såvidt som
det ikke er til nogen tjeneste«. Desuden måtte et epitafium flyttes. Efter at disse vinduer med
magistratens og stiftsøvrighedens billigelse var kommet i orden, ønskede præsterne mere lys
ved prædikestolen. Kirkens daværende murermester, Niels Ib Schandorff (1756—1822)206, der
tre år før havde gjort forandring ved det store vestvindue (jfr. p. 1056) og nu stod foran at
skulle lukke resten af korsgangen efter nedbrydningen, fik da besked om at tage endnu en bid
af klostergangen samt indhugge yderligere et vindue.
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Fig. 52. Vor Frue kirke. Korsgangen langs korets nordside, set fra vest. I baggrunden indgangen til
sakristibygningens nedre etage. — The Church of Our Lady. A part of the cloister has been preserved along the
north side of the choir, here seen from the west. In the background the (1961 established) entrance
to the lower storey of the sacristy.

Disse ialt tre rundbuede og smigede åbninger (jfr. fig. 53) blev delvis brudt i det
ældre markstensmurværk (p. 1030), hvorfra »murstykker og brokker styrtede ned
over stoleværket«. 10 læs sten og kalk måtte bæres ud, og der var adskillige
efterreparationer. Som afslutning på hele arbejdet, der fuldstændig havde ændret
rummets lysforhold, blev der 1799 gjort rent og kalket i kirken, ligesom stjernerne
under hvælvet (p. 1071) blev ordnet og nyforgyldt37.
Ved Walthers istandsættelse 1865—66 (p. 1075) øgedes vinduernes antal til fire,
idet der anbragtes yderligere eet i midtfaget; udformningen og størrelsesforholdene
ændredes samtidigt, hvorefter de to store i midten målte halvfemte
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meter i højden og knap to i bredden (fig. 9). Alle fire tilmuredes i forbindelse med
restaureringen l956—57207. En menneskealder efter hovedreparationen 1773 havde
kirken atter behov for almindelig istandsættelse. Bygmester J. J. Høffner fra Horsens
udarbejdede tegninger og overslag, som dannede grundlag for licitation 1804,
hvorefter arbejdet overdroges murermester Schandorff, hvis tilbud lød på 2872 rdl.
Ifølge beskrivelsen i licitationsbetingelserne drejede det sig kun om
vedligeholdelsesentrepriser; hvad bygningen angår, var der særlig tale om reparation
af façademurværk, hvor tårnet nævnes særskilt, samt tag- og gulvarbejder. Efter at
Schandorff var begyndt, blev arbejdet imidlertid indstillet og kom først i gang 1807,
mens gudstjenesterne henlagdes til domkirken208. I denne periode, antagelig med
baggrund i englænderkrigene, kom det på tale at benytte kirken som magasin 209.
Oktober 1808 erklærede et syn sig tilfreds med reparationen210.
Men allerede 1810, måske foranlediget af fløjstangens fald, leverede Schandorff og
L. Liisberg et overslag angående tårnet, hvor en reparation skønnedes at ville koste
600 rdl.; tilstanden var så dårlig, at det ville være »yderst gavnligt«, om murens højde
reduceredes med 10 alen, og spiret erstattedes med et mindre40.
Efter stormskader på taget 1816 udarbejdede Schandorff overslag over udgifterne
ved reparation, men det kneb med penge til arbejdets gennemførelse51. I
statsbankerottens årti var Frue kirkes økonomi meget anstrengt, og i Århus som i
andre byer sluttede tabet af begravelsesindtægter sig til tidens almindelige ugunst. Fra
perioden foreligger adskillige vidnesbyrd om kirkekassens betrængte tilstand211, mens
reparationer blev mere og mere påtrængende. Ved nytårstide 1823 udbad
kirkeinspektionen sig hos B. Bonnesen (jfr. p. 312) et istandsættelsesoverslag. Heraf
fremgår, at bortset fra opmuring af ny gavl212 ved udbygningen i klostergården (jfr. p.
1072) drejede det sig også denne gang blot om vedligeholdelse af mur og tage, samt
sammenskruning af revner i tårnet. Et reduceret tilbud fra Bonnesen dannede
grundlag for licitation samme år, og her blev arbejdet tilslået murermester J. F. Gøtz
som den lavestbydende66.
Samtidig med spirets og vindfløjens reparation, hvorhos kobbersmed J. Birnbaum i
god tid havde leveret en ny hane (p. 1082), forelå tilladelse til at opsætte et
»tordenlades anlæg«, som dengang var noget relativt nyt213. August 1823 anmodede
Gøtz om syn på sit arbejde214, der havde indbefattet bygningens opmaling med rød
vandfarve. Denne façadekulør kan følges tilbage til nordmurens udbedring 1786 (p.
1072).
De såkaldte små fruentimmerstole i sideskibet blev ved midten af 1700-tallet
skiftet ud med lukkede herskabsstole (jfr. fig. 54), og i samme periode opsattes
enkelte loger i kirken215. Bygningsmæssigt betød disse indretninger, at der skaffedes
direkte adgang til et par af stolene ved gennembrydning af
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Fig. 53. Vor Frue kirke, indre mod øst for ændringerne i 1950'erne. — The Church of Oar Lady. The nave looking
east, after restoration in the 1860's and before renovation in the 1950's.

ydermuren og etablering af udvendige opgange (jfr. f.eks. Mariekirken i Helsingør,
DK Frederiksborg, p. 324). 1753 anlagdes en opgang op ad sideskibets midtfag216, og
i 1760'erne indrettedes en stol i korets sydside, hvis indgang må være identisk med
den tilmuring, som aflæses helt vestligt på facaden. Trapperne, der ikke figurerer på
Walthers grundplan af kirken (fig. 54), men hvoraf den ved sideskibet ses på fig. 4,
krævede 181956, 1836 (nedenfor), 1838 og 185258 reparationer, ligeledes det skur
(halvtag), som 1839 og 1845217 nævnes i tilknytning til trappen ved koret. Opgangen
til sakristibygningen p. 1083.
1836 gennemførtes ved murermester J. Lund en almindelig istandsættelse,
omfattende bl.a. udbedring af vægge og hvælv, gulvopretning (p. 1080) samt ordning
og kalkning af façader (jfr. p. 1074)217. Efter licitation udførtes 1847 mindre arbejder
af murermester H. P. R. Langberg og tømrermester A. E. Andersen, bl.a. omfattende
tagvinduer, som gav lys »til rummet over udbygningernes hvælv«218 (jfr. p. 1082).
Kirkens restaurering 1865—66 og de følgende år er dårligt belyst, hvad arkivalier
angår, men kan i hovedtræk læses ud af tilstanden frem til sidste verdens-
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Fig. 54. Vor Frue kirke. Grundplan (ca. 1:270), efter opmåling af V. Th. Walther 1864 (NM). -The Church of Our
Lady. Ground-plan, made before the restoration in the 1860's.
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Fig. 55. Vor Frue kirke. Opstalt af østsiden, efter opmåling af V. Th. Walther 1864 (NM). — The Church of Our
Lady. Survey of the east gable of the choir before the restoration in the 1860's.
Fig. 56. Vor Frue kirke. Opstalt af vestsiden efter opmåling af V. Th. Walther 1864 (NM).
Lady. Survey of the west gable of the nave before the restoration in 1860,s.
Danmarks Kirker, Århus amt

The Church of Our
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krig219. Det er tænkeligt, at domkirkens samtidige istandsættelse (p. 315 ff.), hvis forspil må
være kommet Frue kirkes inspektion for øre, gav stødet til, at man herfra henvendte sig til den
kgl. bygningsinspektør for Nørrejylland, V. Th. Walther, og udbad sig et projekt for kirkens
restaurering. 1864 udarbejdede Walther en samling tegninger (jfr. fig. 54-56), hvoraf nogle
gengiver kirkens daværende tilstand, mens andre fremstiller de påtænkte ændringer220.
Tegningerne viser, at bygningsmæssigt forestillede Walther sig delvis andre, tidstypiske,
harmoniserende og fra et antikvarisk synspunkt mere problematiske forandringer221 end dem,
der gennemførtes. 1867 fremsendte Walther overslag over omkostningerne ved tårnets
istandsættelse222. Restaureringsarbejdet, hvis udgifter 1865—67 androg ialt 16.495 rdl.223, var
i første række en almindelig istandsættelse og konsolidering af hele bygningen, men omfattede
tillige adskillige ændringer, hvoraf, som de væsentligste, skal nævnes:
1. Afskilring med mure af sideskibets vestligste fag, der indrettedes som våbenhus224; i
tilslutning hertil flyttedes portalen i sydmuren (p. 1062) mod øst og placeredes lige under
vinduet (jfr. fig. 8), ligesom indgangen til trappe-tårnet på kirkens vestgavl (p. 1057) flyttedes
fra skibet til våbenhuset.
2. De to vægpiller i skibets nordside fjernedes, og hvælvet blev ændret og i uvist omfang
ommuret (p. 1058). Nordsidens udvendige støttepiller skulle om-mures og øges222, men
façaden blev ikke sat istand225.
3. Overalt blev ældre begravelser sløjfet og opfyldt, og der lagdes nye gulve; i
sammenhæng hermed forandredes opgangsforholdene i koret (jfr. p. 1080).
4. I sakristiet blev der brudt en ovenlysåbning i hvælvet (jfr. p. 1050), og i tilbygningen på
dets østside (jfr. p. 1066) foretaget en undermuring af tårnet (jfr. p. 1082) og indrettet opgang
(jfr. p. 1883).
Kirkens seneste renovering, hvis væsentligste, praktiske part fandt sted 1955-57, fulgt af
sakristiets istandsættelse først i 1960'erne, var foranlediget af en ny tids utilfredshed med
Walthers inventar og havde et længere forspil. Efter at kirken var blevet underlagt Det særlige
Kirkesyn226, opfordredes menighedsrådet på det første møde, 1943, til at effektuere ændringer
ved stolegavlene og om muligt fjerne de paneler227, der var opsat 1898 ff.228 (jfr. fig. 57). Ved
senere møder ytredes ønske om at erstatte korvinduernes kulørte ruder med ensfarvet glas.
Som kirkens arkitekt forestod Aksel Skov nogle mindre arbejder, der udførtes i konsekvens af
aftaler på synets møder229; 1951 talte man om gulvomlægning230, men to år senere var der så
mange punkter på programmet, at man enedes om at udarbejde en samlet plan for arbejderne i
kirken231.
Restaureringen, der særligt tog sigte på det indre og i høj grad prægedes af fundet og
rekonstruktionen af krypten under koret (p. 1021), foregik herefter i midten af 1950'erne og
afsluttedes, hvad det bygningsmæssige angår, med sakristiets istandsættelse 1960—61232.
Aksel Skov har i Vartovbogen 1958 og i
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Fig. 57. Vor Frue kirke. Korets indre set mod øst, før ændringerne i 1950'erne — The church of Our Lady. The choir
looking east, after restoration in the 1860's and before renovation in the 1950's
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Østjydsk Hjemstavn 1962 redegjort for arbejdets omfang, iagttagelser undervejs og
de ændringer, som blev foretaget; som det mest betydningsfulde skal nævnes:
1. Våbenhuset og andre indretninger fra 1865-restaureringen i sideskibets vestende
fjernet.
2. Hele gulvet (jfr. nedenfor) belagt med ølandsfliser.
3. Nordsidens vinduer (p. 1072) blændet.
4. Sakristihvælvet genetableret og tårnundermuringerne fjernet. Indgangen til
sakristiet lagt gennem klosterets østfløj (jfr. p. 1083).
Gulve af ølandsfliser i kirken og sakristiet lagdes 1952 efter beslutning på Det
særlige Kirkesyn året før230 og blev en forløber for den generelle renovering 1955—
57 (p. 1008). Ældste †gulv er den rest af munkestensbelægning i skibets nordøstre
hjørne (fig. 20), som kom for dagen ved undersøgelserne 1955—56 og af udgraveren
blev karakteriseret som sengotisk233.
I sidste halvdel af 1600-tallet bestod gulvet, som vanligt i denne periode, af
gravsten og, særlig efter år 1700, (grav)fliser, hvorimellem der var udfyldt med
mursten. Ændringer ved inventaret, sætninger i fyld og murværk såvel som åbning,
brug og sløjfning af gravsteder afstedkom i tidens løb forandringer eller udbedringer
af gulvet. Når en gravsten fjernedes og blev solgt eller båret ud på kirkegården, som
det f.eks. skete 169014, 1702 og 171316, lagdes mursten i stedet; 1738 anskaffedes
lybske (store) sten til gulvet (p. 1071). I forbindelse med ændringer i koret og
reparation af gulvet 168714 anvendtes 162 nye fliser, hvoraf en del måtte tilpasses af
Rasmus billedhugger. Til dette arbejde hørte også egeplanker til trappen foran døren i
korgitteret (dette midtdelte rummet, således at det liturgiske kor blot omfattede
bygningens østre fag (jfr. fig. 54). 171716 forfærdigedes »trinnet, som præsten står på
ved alteret«. Efter inventarets nyopstilling i midten af 1700-tallet lagdes nyt trægulv i
dåben og ved alteret, sidstnævnte overtrukket med vadmel234. 1836 (jfr. p. 1075) gennemførtes en generel opretning af gulvet; ved reparationen 1847 (p. 1075) blev
»upassende« sten foran første opgang til koret lagt om, til formålet anbefaledes fliser
frem for røde sten.
Fjælegulv under (kvinde)stolene nævnes første gang 184658 og bibeholdtes ved
restaureringen 1865—67. Ved denne lejlighed (jfr. p. 1078) blev der overalt i
gangene og i koret foran alterskranken lagt nye gulve, på samme tid som den ældre
ordning med to trapper, der overvandt stigningen fra skib til kor, ændredes til eet firetrins-løb midt i rummet, 1898 flyttet ca. en meter mod vest235 (jfr. fig. 57). Som
vanligt i denne periode (jfr. p. 335 og f.eks. S. Mortens kirke i Næstved, DK Præstø,
139) lod Walther lægge et tegl-gulv, hvis gule, grå og røde sten og fliser var nydeligt
ordnede236 i indrammede felter, der i gangene blev afbrudt af enkelte, ældre gravsten.
1918199 foretog mureren en omlægning.
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De døråbninger, som hører sammen med det middelalderlige bygningsanlæg, har
næppe alle været i brug, da sognekirken indrettedes 1541 (jfr. p. 1003). Særligt
vanskeligt er det at komme til klarhed over forholdene i skibets nordside, hvor
kampestenskirkens brede portal (p. 1031) og den rundbuede dør i østenden (p. 1053)
har haft senere afløsere. I nordenden registreres en tilmuret døråbning, som 1864 (fig.
54) stod som en indvendig niche; som tærskelsten er benyttet grønsandstensblok fra
egnen ved Voldum nær Alling237. Også i østenden konstateres en tilmuret dør (fig. 9
og 30). Den førstnævnte er utvivlsomt identisk med »nordre kirkedør til
klostergangen«, som omtales 1755238; også når der f. eks. nævnes »kirkedøren ud til
klosteret« (1658 og 169314), »klosterdøren« (1686—8714 og 169316) eller »døren til
klostergangen« (1704—05239) er der sikkert tale om den vestre, idet tilmuringen af
den østre synes tidlig. Ved hoveddøren, der stafferedes 167414, og ved
hovedistandsættelsen 1847 (p. 1075), sammen med side-skibsportalen, fik stenkulør,
var 170816 opstillet † vindfang; fig. 54 viser situationen her 1864, da portalens
vindfang var sammenbygget med herskabsstol og trappen op til orgelpulpituret. Nyt
vindfang, efter tegning af R. Frimodt Clausen 1919199.
Vinduerne (p. 1044, 1056, 1062) synes med undtagelse af skibets vestvindue at
have fungeret i store træk uden ændringer; de reparationer, som nævnes, må angå
glasset. Vestgavlens store vindue, som domkirkens graver Rasmus 169816 dønnikede
(kalkede på siderne), blev delvis tilmuret ved orgelombygningen 1797 (p. 1072, jfr.
fig. 56). Det er usikkert, om indmuring 1822217 af et vindue i vestenden er foregået
her, inden for den oprindelige lysning. I slutningen af 1700-tallet åbnedes tre vinduer
i skibets nordside (jfr. p. 1072). Som et led i forberedelserne til restaureringen
1955—57 (p. 1078) forsøgtes tilmuring af korets østvindue240.
Opvarmning. Fra 1868 indeholder kirkeregnskabet223 udgifter til varme, utvivlsomt
ved apparatur indlagt af hofguldsmed J. B. Dalhoff i København241. Nyt anlæg (med
gas?) 1888, varmtvandssystem 1902242; sidstnævnte år afhændedes et par
kakkelovne243. 1909199 udvidede ingeniørfirmaet Bruun og Sørensen varmeværket,
hvorhos opstilledes ovne på orgelpulpituret over våbenhuset. Fjernvarme indlagt
1939244.
Belysning med gas 1888, ved elektricitet 1902242; fem år efter leverede S. Frichs
efterfølger lamper og lampetter199.
Kirkens tage har siden 1908245 været belagt med kobber (jfr. fig. 8). Den første
omtale af †tagmaterialer drejer sig om reparationer efter svenskekrigene14, og
efterlader det indtryk, samstemmende med senere meddelelser, at kirken, bortset fra
spiret, var tækket med tegl. I sammenhæng med almindelig udbedring 1693 (p. 1071)
omtales både små og store sten246. Generel tag-reparation 1703l6, 1726 (p. 1071) og
1773 (p. 1071). Også udbygningerne på nord-
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siden var belagt med tagsten og krævede hyppige udbedringer og forskælning; der
nævnes lokaliteter som »sackarastiet« (169316), »M:Hendrichs Studier Cammer«
(166614, jfr. nedenfor), gangen til og »udschoet« (halvtaget) over orgelværket eller bælgene (1666, 1687, 169014, 1693, 170916, jfr. p. 1072) og sejrværket (166614,
170916).
166214 blev et afsnit af taget forsynet med bly, og gamle tagsten solgt til Viby
kirke. To år senere skænkede rådmand Peder Sørensen en portion bly, der efter
bestemmelsen lagdes over dåben, dvs. over et parti af sideskibet og forsynedes med
giverens og hustruens navne; allerede 1690 fornyedes blyet, og det gamle blev
afhændet til domkirken14 (jfr. p. 338).
En blyreparation 167114 på kirkens østre ende kunne muligvis vedrøre den rende
mellem kor og tårn, der ligesom de to render mellem sideskibets tre tage gentagne
gange optræder som udgiftspost i regnskabet. Samstemmende hermed iagttages
adskillige tagspor på skibets sydmur mellem sideskibstagene. 169014 udtog Bertel
kobbersmed nye kobberplader til renderne. 1736247 og 1742234 nævnes atter bly.
179437 erklærede kirkeværgen, at tagets tilstand var dårlig. 1804—08 blev blyet på
sydsiden omstøbt (jfr. p. 1074), 1836 repareredes stentagene (jfr. p. 1075). Efter
hovedistandsættelsen 1865—67 (p. 1075) var der blytag på koret og sakristiet, iøvrigt
tegl (jfr. fig. 7 og 8).
Tagværkerne er nye, af fyr. Reparation nævnes 1693 (p. 1071), og for sideskibstagenes vedkommende 176636. Spirets egetømmer, der meldes udbedret 167314,
blev næsten helt fornyet 1908199.
Vindfløjen på spiret er opbygget med en jernstang, hvorpå der nederst er en kugle,
herover cirkulær, vindroselignende figur og øverst hane (fig. 7), opsat 1878223,
istandsat og fornyet 1908, da der i kobberkuglen nedlagdes en guld tikrone og mønter
med Frederik VIII's kontrafej199. † Vindfløj meldes repareret 1693 (p. 1071) og
1822—23248; ved sidstnævnte lejlighed leverede O.Bentzen forgyldning af »kuglen,
hanen og blomsten«.
† Kok på kirkens østgavl fjernet ved hovedistandsættelsen 1693 (p. 1071).
Sakristiet og det tilstødende rum østfor (jfr. p. 1048 og p. 1066) har i
efterreformatorisk tid været genstand for adskillige indgreb i det oprindelige murværk
samt rumdispositioner, som kun delvis kan klarlægges. I begge stokværk har
skiftende anvendelse i forening med beliggenheden op af klostergangen og samhørigheden med tårnet (p. 1072) afstedkommet indretninger og bygningsarbejder,
som kun tvetydigt giver sig til kende i den skriftlige overlevering, og hvoraf de fleste
spor er søgt fjernet ved istandsættelsen 1960—61 (p. 1078).
P. 1072 formodes, at det såkaldte studerekammer, som nævnes i 1600-tallet,
befandt sig i korsgangens øvre etage ved siden af sakristiet, hvorfra der 1864 (fig. 54)
var opgang. Korsgangens øvre stokværk nævnes 1783—84 som kirkens

KLOSTERKIRKEN EFTER REFORMATIONEN

1083

Fig. 58 . Vor Frue Kirke. Rekonstruktion af klosterkirkens sydside for sideskibets opførelse, 1 :300.
Tegnet af Cosmus Bræstrup 1903 (NM). — The Church of Our Lady. A reconstruction of the south
side of the church before erection of the aisle.

materialdepot (p. 1072), og det kan være i anledning af denne anvendelse, at der i
gangen indrettedes den trappe, som ses på opmålinger fra midten af forrige
århundrede (jfr. fig. 54). Døren mellem gangens øvre etage og sakristiet flyttedes
1865—67, men bibeholdtes ind til 1960, da anvendelsen af korsgangs-rummet som
mødesal for menighedsrådet hørte op.
Det er usikkert, om der fra studerekammeret var opgang til tagrummet over
sakristiets hvælv. Herfra har der fra begyndelsen eksisteret en adgang til tårnet og
videre til tagrummet over den nordfor tilstødende udbygning (jfr. fig. 28). I
tårnstokværket ovenover er der forbindelse til korets tagrum. I det tøndehvælvede
rum øst for sakristiet har der været en tårnopgang, hvis eksistens i forskellige
udformninger kan registreres forud for restaureringen 1960— 61; indretningen er
næppe oprindelig, men formentlig etableret temmelig tidligt for at lette adgangen til
kirkens klokker og sejerværket.
Den oprindeligt eneste adgang til sakristiet har været ad portalen i korets nordmur
(p. 1046); det står ikke klart, hvornår man indrettede den indgang udefra, som
eksisterede 1864 (fig. 55), og som må være identisk med døren ved »trappen til
præstens indgang«, der som forfalden nævnes første gang 183058. I tilknytning hertil
aflæses på grundplanen (fig. 54) sakristiets og naborummets opdeling ved
skillevægge, hvor de små lokaler nærmest koret vel har fungeret som præsteværelser;
1865—67 reguleredes vinduesforholdene på østsiden (jfr. fig. 29), der muredes de p.
1067 nævnte understøtninger for tårnet, og åbnedes et vindue i hvælvet, hvorved
sakristiet fik bedre lys. Efter istandsættelsen 1960—61 er der udefra adgang til
sakristiet ad en gennembrydning i det tøndehvælvede naborums nordmur. Den
udvendige indgang i øst-
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muren til rummene i understokværket (p. 1066), der i den foregående periode havde
fungeret som depot- og varmerum, bibeholdtes ved restaureringen.
Som nævnt p. 1072 gav korsgangens nedrivning 1786 anledning til tagreparationer
i hjørnet mellem kirken og klosterets østfløj. Tagets omlægning og senere ændringer
aflæses som en serie spor på tårnets vestside (fig. 28).
Solur (fig. 59). Kvadratisk tavle af rød ølandskalk 45 ×45 cm, oliemalet i lys,
gulbrun kulør, viser af bronce, placeret på sydsiden af sideskibets østre hjørnestøttepille. Arabertallene og årstallet 1740 svagt fordybede og optrukket med sort
farve, ligeledes lokaliseringsangivelsen 56° (nordlig bredde, svarende til Århus'
beliggenhed). Fornyet 1976.

Fig. 59. Vor Frue kirke. Solur 1:10 (p. 1084) (KdeFL 1974). —
Church of Our Lady. Sundial 1:10.

The

Fig. 60. Vor Frue kirke. Tre fragmenter af glasmalerier (p. 1085). Fundet i krypten under det sekundære alter (p.
1039). Målt og tegnet af Birgit Als Hansen 1974. — The Church of Our Lady. Three fragments of stained glass.
Discovered in the crypt under the later altar. Measured and sketched by Birgit
Als Hansen 1974.

GLASMALERIER
1200-tallet. *Fragmenter fundet ved udgravning af krypten, hvor de indgik i fylden
i »sumpen« under det sekundære alter (p. 1039). Ialt ca. 40 stykker, der er meget
nedbrudte, hvilket gør en datering usikker, men sandsynligvis skal samlingen
henføres til århundredets anden halvdel. Tre uigennemsigtige fragmenter har spor af
gråbrun bemaling (fig. 60). Blandt det tykke glas findes også gule og grønne stykker.
Sammen med glasset fandtes tre stumper af ca. fire mm brede blysprodser. NM. Inv.
nr. D 293/1952. *Fem stykker meget dårligt bevaret glas fandtes i det vestligste
»gotiske« sydvindue, indvendig på sålbænken tæt op mod lysningen sammen med en
borgerkrigsmønt. På det ene stykke spor af en bladribbe249. NM. Inv. nr. D 292/1952.
*Sekskantet, mørkegrønt, største mål 5,2 cm, bemalet med en leddelt stængel, hvorfra
der i vifteform udgår slanke blade. Fundet ved restaureringen 1957, ukendt findested.
Den gamle By Inv. nr. 511:58.
1904. Signeret i nederste venstre hjørne »P. M. Sørensen, Aarhus«250. Det 59×103
cm store glasmaleri har i en rundbuet arkade med gotiserende fialer Århus byvåben.
Fra †vindue i tilbygningen ved sakristiet, nu på sideskibets loft. Et andet *glasmaleri,
udført af samme glarmester 1904, måler 65 ×87 cm. Herpå er bladornamentik efter
forbillede i domkirken i Strassbourg. Nedtaget fra skibets vestvindue 1957, nu i Den
gamle By Inv. nr. 293:58.
† Glasmalerier. Efter restaureringen i 1860'erne opsattes dekorerede glasruder i
koret (fig. 57). Inden 1947 forsynedes østvinduet med klart glas, 1957 også
sydvinduerne251 (jfr. p. 1078).
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L.L. 1972

Fig. 61. Vor Frue kirke. Søndre sideskib, østfagets sydvæg, øst for vinduet. Altertavlelignende kalkmaleri af to
dominikanerhelgener, Thomas af Aquino(?) og Petrus Martyr med krumsabel gennem hovedet (p. 1110). (Sml. fig.
49). — The Church of Our Lady. South aisle, south wall of east bay, east of window. Fresco reminiscent of an altarpiece depicting two Dominican saints, Thomas Aquinas(?) and Peter the Martyr with scimitar through head (cf. fig.
49).

KALKMALERIER
Indledning. Kalkmalerierne i krypten er fra 1000-tallet. I perioden frem til
opførelsen af dominikanernes kirke kendes intet til udmalinger. Fra korbyggeriets
afslutning omkring 1300-tallets begyndelse og til middelalderens slutning, ja også
efter denne tid, er kirken flere gange blevet udsmykket med kalkmalerier. De
bevarede, spredte levn giver, sammenholdt med oplysninger om afdækkede, men
atter overhvidtede eller nedhugne dekorationer, mulighed for i store træk at danne sig
et billede af de to kirkers kalkmalerier.
Frådstenskryptens oprindeligt glatpudsede vægge bærer nu kun ganske få og små
farvepletter efter dekorativ udmaling. I søndre siderum (p. 1027) konstateredes 1955
desuden rest af en figural bemaling. Disse fragmenter synes samtidige med de ældste
kendte, jyske kalkmalerier i Tamdrup og Jelling1.
Efter opførelsen af kor og sakristi fik sakristiets hvælv o. 1300 en dekorativ
ribbebemaling. Den ældste våbenfrise maledes i koret i første halvdel af 1300-tallet
på et pudset bælte hen over den røde teglstensvæg. Ved samme tid blev sakristidøren
dekoreret.
I tredie fjerdedel af 1300-tallet blev skibet hvælvet og dekoreret med ornamenter
på ribber og buer. Disse kalkmalerier fandtes i 1926 på vesthvælvet, mens de øvrige
hvælvs udmaling var blevet ødelagt ved restaureringen 1866 (p. 1078). Skibets hvælv
skænkedes af Stig Andersen Hvide og hustruen Tove. En stifterindskrift under et
billede af kirkens værnehelgen, Nicolaus, lod giverne male i vesthvælvets vestkappe.
Samtidigt hermed maledes en ny frise i koret bestående af skråtstillede våben i
cirkelslag. Denne våbenfrise blev - i modsætning til første våbenrækkes lodretstillede
skjolde - malet på et hvidte-kalklag. Allerede ca. 1375 fulgte tredie våbenfrise på
korets sydvæg, malet hen over anden frises skjolde.
Ingen figurmalerier fra 1300-tallet er bevaret i kirken, men måske kan de
forsvundne apostelmalerier på skibets vestvæg og på pillerne i nord- og sydsiden
henføres til denne periode (p. 1116).
På korets stjernehvælv (p. 1060) har en udmaling muligvis fundet sted 1409,
hvilket årstal var malet på østfagets nordvæg.
Et andet årstal, 1490, på skibets østhvælvs østkappe fortæller, at prædikebroder og
prior Thomas Johansen »lod dette gøre«. Formodentlig var hans fortjeneste, at han
lod korets hvælv male. I hvert fald fandtes på østkappen i korets østhvælv en nu
overhvidtet dommedagsfremstilling fra denne tid.
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I sakristiet maledes en omfattende udsmykning o. 1510. Det ottedelte hvælv havde motiver
fra Kristi Passion og nordvæggen en korsfæstelsesfremstilling. På undersiden af arkaden til
siderummet (p. 1066) findes en Maria i solgissel. Dette motiv er nu det eneste bevarede i det
tidligere så rigt smykkede rum. Det har måske huset et Kristi legemsalter, hvilket
passionsfremstillingerne kunne tyde på.
Koret fik nye kalkmalerier i andet tiår af 1500'rne — muligvis i forbindelse med
opstillingen af Claus Bergs nye altertavle. Store ranker og plantedekorationer, samt en
apostelrække på nordvæggen og en helgenrække på sydvæggen. Af alt dette er nu kun en
enkelt helgenligur, Laurentius, bevaret. Desuden maledes i sammenhæng hermed på østfagets
nordvæg en serie sengotiske skjolde, der må opfattes som en modernisering af anden periodes
våbenfriser.
I søndre sideskib er to små skjolde sandsynligvis rester af en hvælvbemaling fra o. 1480. På
sydvæggen af sideskibets østfag er — som en altertavle — malet to dominikanerhelgener o.
1500.
Efter reformationen, i slutningen af 1500'rne, synes dommedagsmaleriet i korets østhvælv
at være blevet moderniseret. Men ellers ophører kalkmaleri-udmalingen bortset fra enkelte,
malede gravskrifter.
Endnu i 1664, da man hængte et epitaf op foran den sengotiske våbenfrise, var disse våbner
uoverkalkede. Da man nedtog epitafiet, fandtes de urørte skjolde. Heller ikke stiftermaleriet i
skibets vesthvælv har været overhvidtet. Det har været dækket af orgelet.
Ifølge regnskaberne kalkedes kirken 17262 og igen 17993. Ved V. Th. Walthers
restaurering 1866 (p. 1075ff.) »rekonstrueredes« nogle af de da fundne ornamentale
kalkmalerier. Denne udmaling eksisterede indtil restaureringen i 1950—60'erne (jfr. p.
1078ff.).
Kalkmalerierne er redigeret kronologisk, dog således at våbenfriserne fra de fire perioder
alle beskrives fortløbende, begyndende med den ældste våben-række fra 1300-tallets første
halvdel. De bevarede kalkmalerier behandles først, de forsvundne sidst. Dog er dette princip
brudt for kryptens og våbenfrisernes vedkommende. I disse tilfælde er alle oplysninger samlet
i een fortløbende redaktion.
Afdækning og restaurering. F. Uldall afdækkede i 1865—66 dele af korets nordvæg og
fandt de første fragmenter af våbenfriser, samt sakristidørens malede dekoration, hvoraf han
lavede akvareller i fuld størrelse, inden kalkmalerierne igen blev overhvidtet. Kirkens arkitekt,
Walther, undersøgte samtidig korets østhvælv, hvor han fandt og aftegnede et
dommedagsmotiv. Endvidere fremkom ikke nærmere beskrevne figurmalerier på nogle af de
hvælv-piller på skibets nordvæg, som nedtoges ved restaureringen. Sakristiets hvælv
afdækkedes 1917.
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1089

Poul Pedersen 1957

Fig. 62. Vor Frue kirke. Kryptens søndre tilbygning, nordvæggen. Kalkmalerifragmentet viser underkroppen af en
stående figur. Fotograferet ved hjælp af et spejl (p. 1090). — The Church of Our Lady. The crypt's south extension,
north wall. The fragment of the early romanesque fresco shows the lower part of a standing figure.

I 1926 fandt man, i forbindelse med ny hvidtning, også kalkmalerispor i skibets
vesthvælv fra o. 1350, samt i det østligste fags østkappe, hvor indskriften fra 1490
blev afdækket. Samme undersøgelse fremdrog flere våbenskjolde på korets øst- og
sydvæg. I 1929—30 fortsattes restaureringen af våben-friserne, som suppleredes ved
nyafdækninger og restaureringer i 1940'rne. I 1945 fandt man de to
dominikanerhelgenbilleder i sideskibet og i hvælvet sammesteds to våbenskjolde. På
korets sydvæg fremkom 1949 en Laurentiusfigur. Endelig 1957 afdækkedes og
restaureredes endnu nogle partier af våbenfriserne til den nuværende tilstand (1975).
Rester af sakristiets sengotiske kalkmalerier på nordvæggen fandtes 1958, og 1963
fremkom Maria i solgissel på arkadebuen sammesteds.
Trods disse mange spredte undersøgelser af kirkens vægge og hvælv har en
fuldstændig og systematisk afdækning endnu ikke fundet sted. Mulighederne for nye
fund af f.eks. våbenskjolde skulle således stadig være til stede.
I de enkelte afsnit er gjort rede for restaureringsomstændigheder og restauratorer.
Se iøvrigt Kilder og henvisninger.
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KRYPTEN

1) Slutningen af 1000-tallet. Kun spredte farverester er bevaret af udmalingen på
kryptens oprindelige, silkeglatte pudslag. På nord-, vest- og sydvæggene, samt i
vinduessmigene sidder spredte flader af den oprindelige, let gullige puds med små
bitte farvespor i gult, brunt og rødt.
Kun eet *pudsstykke (NM. Inv. nr. D 911/1956) stammer fra en bemaling placeret
over kragbåndshøjde4. Det blev fundet i midtapsiden bag den sekundære lukkemur (p.
1038). Fladen er lyserød med spor af en nu forsvunden overmaling, som tegner
mørkere rød nu, da bunden er blevet mere porøs end den omgivende farveflade. Der
ses rester af to halvcirkulære overmalinger i lysokker. Den lyserøde bundfarve findes
intetsteds på kryptens øvrige, oprindelige puds-flager in situ. Pudsfragmentet fra den
vigtige øst/vest akse og netop i midtapsis kan derfor være rest af en figur (et ansigt
med gule, cirkulære krøller (?)).
På nordsiden af den østligste, nordre pille findes på tredie kvader fra neden (hertil
var pillen bevaret (fig. 10)) spor af bemaling. Her ses en brun cirkel på ca. 5 cm i
tvm., og desuden anes svagere cirkler omkring denne5. Det er sandsynligvis rester af
marmorimitation6.
På søndre sidebygnings nordvæg (fig. 62), nu utilgængelig (p. 1027), fandtes de
bedst bevarede rester af figurmaleri. Underkroppen af en stående, gejstlig (?) person
med stola, dekoreret med rhombemønster7, samt det nederste af en stav (bispestav?).
Draperingen er angivet ved tætlagte parallelstreger. Ifølge Poul Pedersen, som
fotograferede motivet inden tilmuringen, var det malet »i svage, kølige blågrønne
farver«.
På midtapsidens nordside anes på fotografi, taget under udgravningen 1955, spor af
en kvadrering på den øverste del af det oprindelige pudslag. Muligvis fortegning til en
perspektivisk mæanderbort. Disse spor er nu borte, men på sydsiden kan endnu
konstateres zinnoberrøde farverester. Ifølge fotograf Poul Pedersen fandt man under
udgravningen en del mindre pudsstykker med farvespor »overvejende orange-rødlige,
måske med enkelte mørke streger«. De blev anset for at være dele af borter.
Tilsammen oplyser disse spredte rester af bemaling om en oprindelig pudset krypt
med en kalkmalet udsmykning, der måske har bestået af marmorimitation på pillerne,
i midtapsis en perspektivisk mæanderbort som lavfrise og herover figurbilleder (?). I
den sydlige sidebygning har i hvert fald været malet en figur.
Marmoreringsformen, perspektivmæanderen og særlig figurdraperingen peger mod
en meget tidlig datering. Stilen svarer til den forsvundne udmaling i Jelling (Vejle
amt) og de 1973 afdækkede kalkmalerier fra samme værksted i Tamdrup kirkes
midtskib, over hvælvene (Nim hrd.).
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Fig. 63. Vor Frue kirke. Korets østvæg, nord for vinduet. Junker Valdemars skjold (rigsvåbnet) fra ældste våbenfrise
(p. 1095). (Sml. fig. 64 B). — The Church of Our Lady. East wall of chancel, north of window. Squire Valdemar's
shield (the national coat of arms) from the earliest frieze of armorial bearings (cf. fig. 64B).

KLOSTERKIRKEN

Våbenfriserne. Der kan skelnes mellem fire våbenfriser, som i tid strækker sig fra
1300'rnes begyndelse til de første årtier af 1500'rne. Skjoldefriserne findes i koret
(fig. 64 A—C) og er usystematisk afdækket i løbet af ca. 100 år, begyndende med
Walthers restaurering i 1860'erne til den sidste store restaurering i 1950'erne.
Skjoldene er fragmentariske, men originale og uovermalede.
Alle de tre første våbenfriser er malet i 1300-tallet med mellemrum på mindre end
en generation. De ældste, lodretstillede, udbugede skjolde fra århundredets første
halvdel dækkes på korets østvæg, syd for vinduet og østligt på sydvæggen af anden
skjoldefrises skråtstillede våbner i cirkelslag. Disse skjolde, der i tid hører sammen
med stifterindskriften i skibets vesthvælv fra ca. 1350—69, er o. 1375 på sydvæggen
blevet overmalet af tredie våben-frises skjoldholdende kvinder i arkader.
Navneindskrifterne er i de tre nævnte perioder malet med majuskler over skjoldene.
Den fjerde og yngste våbenrække på korets nordvæg er malet oven på anden
våbenfrises skjolde og er sandsynligvis en modernisering af disse. Af stilistiske
grunde må disse våben dateres til o. 1515—20, samtidigt med abbed Henrik
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Fig. 64. Vor Frue kirke. Opstalter af korets vægge, 1:150, med placeringsangivelse af bevarede eller på anden måde
kendte skjolde i de kalkmalede våbenfriser. Tegnet 1975 af KdeFL. A. Nordvæggen. B. Østvæggen. C. Sydvæggen.
Skjolde tilhørende første våbenfrise markeres med arabertal (p. 10951, anden frises skjolde med romertal (p. 1100),
tredie frises med små bogstaver (p. 1104) og fjerde våbenfrises skjolde med versaler (p. 1104). - - The Church of
Our Lady. Elevations of the chancel walls, 1:150, indicating the location of the various shields, those still intact or
otherwise verified, in the fresco-painted frieze of armorial bearings. A. North wall. B. East wall. C. South wall. The
vertical shields from the first frieze of armorial bearings (marked with Arabic numerals) date from the first half of
the 14th century. The tilted shields from the second frieze, enclosed in a circle (marked with Roman numerals), date
from the middle of the 14th century. Third frieze, consisting of small shields in arcades (marked with small letters),
date from about 1375. The arms grouped in pairs from the fourth frieze of armorial bearings (marked with capital
letters) date from about 1510—20.
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Tornekrans' nymaling af våbenrækkerne i Sorø kirke (DK Sorø, p. 53 ff.).
Antallet af skjolde. Af første frise kendes 30 skjolde, der er placeret i een vandret
række. At frisen også har været malet på nordvæggens østre afsnit er vel ikke
godtgjort, men efter omstændighederne sandsynligt. Under denne forudsætning har
frisen forløbet på alle korets vægge, og skjoldenes samlede antal må have været ca.
45. Anden skjoldefrise, der nok kan kaldes den dårligst bevarede, synes dels at have
været placeret i en række neden for første frise, dels i en koncentration på måske tre
vandrette rækker på nordvæggens østre del, der er korets eneste vægafsnit uden
vindue. Denne plads over sakristi-døren er derfor særlig egnet til større dekorationer.
17 skjolde kendes; det samlede antal kan have været omkring 70.
Tredie frise er kun mødt på østre del af korets sydvæg, hvor otte skjolde er
konstateret; placeringen sandsynliggør, at der her oprindelig var i alt fald ti.
Fjerde frise er blot konstateret på nordvæggens ovenfor udpegede østre fag, hvor
der synes at have eksisteret fire vandrette rækker, som hver måske har talt 12 skjolde.
Heraf er 25 helt eller delvis kendt.
Friserne som kilde. Frisernes oplysningsværdi er væsenligt forringet som følge af
den temmelig fragmentariske tilstand, hvori skjolde og indskrifter er overleveret.
Adskillige partier står endda på en sådan måde, at til relativt velbevarede skjolde
hører dårligt bevarede indskrifter eller omvendt. Videre er farverne i århundredernes
løb blegnet og dekomponeret, hvorved skjoldenes heraldiske meddelsomhed og
pålidelighed er reduceret. Endnu har blot rigs-våbnet (nr. 11) været undersøgt med en
sådan omhu, at det er muligt med rimeDanmarks Kirker, Århus amt
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lig sikkerhed at udtale sig om de oprindelige kulører. For enkelte skjoldes vedkommende registreredes farverne ved afdækningen i 1920'rne, og i sådanne tilfælde
er det disse farver, som meddeles nedenfor; for de øvrige skjoldes vedkommende
anføres de farver, som ses i dag, da de mange grå, brunlige eller gullige mellemtoner
kun udgør en afglans af originalernes kulører8 (jfr. fig. 71).
Ud af de fire frisers samlede antal på måske 170 skjolde kendes knap halvdelen. I
henseende til maletidspunkt fordeler friserne sig kronologisk i to grupper; den ene
omfatter tre friser fra 1300-tallet, den anden een frise fra begyndelsen af 1500-tallet.
Det kan ikke fastslås med sikkerhed, om der er nogen relation mellem de to grupper,
ej heller hvilken sammenhæng, der måtte være mellem første gruppes tre friser, som
synes at have fulgt efter hinanden inden for et relativt kort åremål, og som indeholder
adskillige gentagelser blandt skjoldemærkerne.
Våbenskjoldene tilhører en række slægter, hvoraf kun en del kan bestemmes med
ønskelig sikkerhed; indskrifterne meddeler en række navne, hvoraf kun ganske
enkelte tør identificeres med personer, der er nævnt andetsteds. Det synes ikke muligt
at beskrive den eller de personkredse, som skjoldene repræsenterer, og derfor er det
udelukket at angive de omstændigheder, som forårsagede frisernes fremstilling.
En gennemgang af våbenrækkerne efterlader imidlertid indtrykket af, at hver frise
udgør en helhed og repræsenterer en samling af samtidige, med en enkelt undtagelse,
mandlige enkeltpersoner. Våbnerne gengiver næppe slægts-og familiekredse, således
som det er tilfældet i klosterkirkerne i Ringsted (DK Sorø, p. 142) og Sorø, hvis
stærkt restaurerede skjolderækker repræsenterer de samme familiers mænd, kvinder
og børn gennem flere generationer. Disse to friser og den i 1950'erne fremdragne i
franciskanerkirken
i
Ysted9
udgør
formelt
det
nærmestliggende
sammenligningsmateriale; desuden kendes enkelte andre, men mindre omfattende
våbenudmalinger, som dateres til 1300-tallet10.
Hvad Århuspersonernes sociale status angår, optræder foruden den kongelige
junker Valdemar otte mænd med titlen dominus (herre), og tre betegnes (yderligere)
frater (broder); heraf må sluttes, at det drejer sig om adelige grupperinger med en del
kirkelige medlemmer11. De sidstes eventuelle tilknytning til klostret fremgår ikke.
Hvis de fire friser hver især udgør en helhed, er de næppe udført i anledning af
enkeltpersoners begravelser. Omend visse våbners gentagelse er påfaldende, synes
skjoldene heller ikke at tilhøre slægter med særlig snæver eller varig tilknytning til
kirken, således som f.eks. Hviderne var forbundet med klostret i Sorø. Derimod
kunne der måske — i analogi med baggrunden for indskriften i skibet (p. 1108) være tale om registre over personer, som ved givne lejligheder har ydet økonomisk
eller anden støtte til dominikanernes kloster.
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Fig. 65. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, vestre fag, vest for vinduet. Skjoldene og indskrifterne ovenover hører til
første frise (nr. 1—4, p. 1096): de nedre indskrifter tilhører anden våbenfrise (nr. I—IV, p. 1101). Akvarel af F.
Uldall 1866 (NM). — The Church of Our Lady. West bay of chancel, north wall. The shields belong to the first
frieze of armorial bearings (nos. 1—4). The lower inscriptions belong to the second frieze (nos. I—IV), the shields
being no longer in existence. Water-colour from 1866.

Det er usikkert, om de mænd, hvis våbner bragtes sammen i kirkens kor, også på anden
måde har haft indbyrdes forbindelse. Den beskedne række af (delvis) identificerede personer
synes imidlertid at pege på et par forhold, som kan tages i betragtning; samtidig er det
nærliggende at sammenholde 1300-tallets friser med indskriften på skibets vesthvælv. Her og
antagelig også i koret nævnes Stig Andersen (Hvide), hvis gavmildhed over for
dominikanerne er veldokumenteret (p. 1108 f.). I tilslutning hertil bemærkes, at hans våben
sidder i samme bygning som skjoldemærker for medlemmer af familierne Rosenkrantz og
Lim-bek. Folk fra disse stormandsslægter havde væsentlige godsbesiddelser i Århus stift og
stod i mangeartede, indbyrdes relationer; en gruppe dannede omkring 1360 en virksom
opposition mod Valdemar Atterdag12.
Den fjerde og yngste frise, der stilistisk er samhørende med kalkmalerierne i korets vestre
fag (p. 1114), ser ud til at gentage en del af de ældre frisers våbner, ligesom de tilknyttede
navne tilsyneladende tilhører personer, der levede i 1300-tallet. Herved åbnes mulighed for en
formodning om, at denne frise ikke har haft en samtidig personkreds og hændelse som
foranledning, men at den snarest skal forstås som en for sin tid ingenlunde usædvanlig,
historisk sindet mindetavle over en række af klostrets hedengangne velgørere.
Det ligger uden for Danmarks Kirkers muligheder at give en udtømmende behandling af
de mange spørgsmål af personalhistorisk og heraldisk art, som våbenfriserne rejser; til grund
for nedennævnte identifikationsforsøg og be70*
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stemmelsesforslag ligger gængse håndbøger13. De fire våbenfriser gennemgås nedenfor efter
hinanden uden hensyn til, at der derved opstår en kronologisk inkonsekvens i forhold til den
almindelige rækkefølge af beskrivelserne af kirkens kalkmalerier.
2a) O. 1340. FØRSTE VÅBENFRISE (jfr. fig. 64, 1—30) er 95 cm høj, forløber på alle korets
vægge og består af lodretstillede, rundede skjolde med tilhørende navne, skrevet med gotiske
majuskler i to, sine steder tre rækker over våbnerne; navnene adskilles ved lodrette streger,
undertiden dobbelte. Bogstaverne og de afgrænsende linier er næsten uden undtagelser sorte,
og stedvis er benyttet dobbelt kontur. Spejlvendt c (=us) og skråtgennemstreget s (for søn) er
de hyppigste forkortelser. De parvis ens skjolde, 17—18 og 19—20, hvis rande er ført ind
over hinanden, er bemærkelsesværdige. Frisen er malet på et ret groft, hvidtet pudslag, der har
løbet som et bælte på den i øvrigt røde teglstensvæg.
Nordvæggen (vestre fag, vest for vinduet (fig. 65)):
1) Skjold: hvid, rektangulær figur i gråt. Indskrift: ». . . sdo/. . . .ør:s(øn)«. Slægten Holk?
2) Skjold: rødbrun, springende ræv(?) i hvidt. Indskrift: »t(?)r(?)vro:/ooap (eller r). .«
3) Skjold: gråsort klokke, med to vandrette bånd af gult mellem rødt, i hvidt. Indskrift:
»eskill(us):/. .vvts(øn):«. Slægten Udsen førte en blå klokke i hvidt (jfr. f og O)14.
4) Skjold: hvid (utvivlsomt forvansket) genstand i sort. Indskrift: »andrea./ Blafoot«.
Slægten Blåfod førte en syvoddet stjerne15.
†5) Skjoldet forsvundet. Der er registreret svage fragmenter af fire, måske fem
indskriftslinier af bredde som halvt skjold. I tredie linie: ». . .n. .«, i fjerde: ». .s. .« (jfr. det
lille skjold overfor, på sydvæggen (27)).
Nordvæggen (vestre fag, øst for vinduet (fig. 66)):
6) Skjold: sort møllehjul i gult. Indskrift: »fr(ater):/. .a(? ).nr(? ). ./anth(?)s:«.
Slægterne Lykke og Mus førte sort møllehjul i hvidt, slægten Krumpen rødt
hjul i hvidt (jfr. 28, X og G).
7) Skjold: grå bjælke med modsatte tinder (øverst to, nederst een) i gult. Indskrift fælles
med det følgende skjold:
8) Skjold: trappegavl(?). Indskrift: »r. . .r:. .(reverendus)/do(minus)fr(ater)
gisimo:vøt:/gvdergøør:« (»ærværdige herre, broder G.V.G.«). Bl.a. slægterne Pele og Kås
førte en trappegavl16.
9) Skjold: øverste del med brunrød bund bevaret. Indskrift: »sia (sammenskrevet)
lando/ienas :s(øn)«17.
10) Skjold: øverste del med brunrød bund bevaret. Indskrift: »do(min)(us):
agho/thome:s (søn)«18.
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Fig. 66. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, vestre fag, øst for vinduet. A. Indskrifter tilhørende første våbenfrise
(nr. 7—10, p. 1096). Akvarel af F. Uldall 1866 (NM). B. Indskrifter og skjolde tilhørende første våbenfrise (nr. 6—
10, p. 1096). — The Church of Our Lady. West bay of chancel, north wall. Sections of the first frieze of armorial
bearings (nos. 6—10).

Østvæggen (nord for vinduet) har kun haft eet skjold, der yderligere fremhæves
ved (beskeden) overstørrelse (fig. 63):
11) Rigsvåbnet. Skjold: tre blåligt sortgrå, ukronede løver med røde tunger
(heraldisk benævnt leoparder) på en oprindeligt formentlig okkergul bund,
bestrøet med 17 (bevarede) røde (mønje) hjerter19; den sorte kontur synes at
have været dobbelt. Indskrift: »domicellvs:/waldemar(us):« (»junker Valde
mar«). Under forudsætning af at skjoldet tilhører en på maletidspunktet le
vende person, synes kun eet medlem af kongehuset at kunne komme på tale:
Valdemar IV Atterdag (1320—75), idet Erik Klippings søn af samme navn,
der døde 1304, formentlig må lades ude af betragtning. 1338 opholdt Valdemar
sig som tronarving med titlen junker i Nordtyskland, hvor han i nærværelse af
Århusbispen Svend20 bl.a. bekræftede Greifswalds handelsrettigheder.
Østvæggen (syd for vinduet (fig. 69)). Der er plads til tre skjolde, kun eet bevaret:
12) Skjold: okkerfarvet, firtrins stormstige i gråt. Indskrift: »do(minus)sven/
falling:«21. Den bomærkelignende stormstige optræder i segl ved midten af
1300-tallet, og føres (normalt med tre trin) af slægterne Bryning, Fasti, Splid og
Skram (jfr. 15, 26 og a).
Sydvæggen (østre fag, øst for vinduet (fig. 70)):
13) Skjold: kun konturen bevaret. Indskriften ødelagt.
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Poul Pedersen, juli 1957

Fig. 67A. Vor Frue kirke. Korets sydvæg, ostre fag, vest for vinduet. Fotografi taget under afdækningen, øverst
skjolde fra første våbenfrise (nr. 18—21, p. 1099), nederst to malelag, hvoraf det ældste tilhører anden våbenfrise
(nr. XVI—XVIII, p. 1102), det yngste tredie (nr. f—h, p. 1104). — The Church of Our Lady. East bay of chancel,
south wall. Wallpaintings during exposure. At the top, part of the oldest frieze of armorial bearings (nos. 18—21),
at the bottom two layers of painting are visible; the earlier belongs to the coats of arms from the second frieze (nos.
X VI—X VIII), the later consists of remnants
of the third frieze (nos. f—h).

14) Skjold: kun konturen bevaret. Indskriften ødelagt.
15) Skjold: lys, tretrins stormstige, med rød kontur, i gult. Indskrift:
»do(minus). . ./ko. . .« (jfr. 12).
16) Skjold: gul, heraldisk lilje i blågråt. Indskrift: ». . .p(?)ik:./. . .via:«.
Adskillige slægter, f.eks. Myre, førte en lilje som våbenmærke.
Sydvæggen (østre fag, vest for vinduet (fig. 67A og 67B)):
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Fig. 67B. Vor Frue kirke. Korets sydvæg, østre fag, vest for vinduet. Delvis samme vægudsnit som
fig. 67A efter restaurering. Resterne af tredie frise er fjernet. — The Church of Our Lady. East bay of
chancel, south wall. Same part of wall as fig. 67 A, after restoration. Remnants of third frieze of armorial
bearings have been removed, and the tilted coats of arms from the second frieze are clearly seen.

17) Skjold: hvid jernhat i rødbrunt. Indskrift:». . . ./petr(us):. ./svens:s(øn)«22
(jfr. 18 og XVI).
18) Skjold: hvid jernhat i rødbrunt. Indskrift: ». . .fr(ater)/paln(?)o:/
..i(?)ort..« 2 3 (jfr. 17).
19) Skjold: sortgrå ørn i blåhvidt. Indskrift: ». . . ./herlacus/iacob:s(øn). .«. Bl.a. førte
slægterne Due, Lunge og Glob en ørn (jfr. 20).
20) Skjold: sortgrå ørn i blåhvidt. Indskrift: ». . . ./iohanes:/iacob:s(øn). . «24 (jfr. 19).
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21) Skjold: kun konturen bevaret, feltet brunrødt. Indskrift: » ................... /mikael/
kroorøge(n)«25.
22) Skjold: fragmentarisk bevaret; lodret delt i hvidt og rødbrunt. Indskrift:
».../. .o. ./b. . . .ic« (Benedictsøn?).
Sydvæggen (vestre fag, øst for vinduet (fig. 68 foroven)):
23) Skjold: fragmentarisk bevaret; sort figur i hvidt? Indskriften ødelagt.
24) Skjold: tilsyneladende flere malelag; en lys vinge i sort synes yngst. Indskrift:
»nicol(aus)/magn(us):s(øn)«.
25) Skjold: gulbrun skråbjælke fra højre, med tre hvide ruder, i hvidt. Indskrift: ». .
. .vo:iop(?)/p:i. . .hoa(?)p(?)«. Slægten Skalehals førte dette våben26 (jfr. P).
26) Skjold: sort, firetrins stormstige i blåt. Indskrift: »s(?)veno:. ./hyort:. .« (jfr.
12).
Sydvæggen (vestre fag, vest for vinduet (fig. 68 forneden)):
27) Skjold: tre sorte hestehoveder, to og een, i hvidt. Indskrift: »nico/lavs/
ioons/son«. Længden af de fire indskriftslinier svarer til skjoldets bredde, der er halvt
så stor som de øvrige skjoldes (jfr. †5).
28) Skjold: sort møllehjul i hvidt. Indskrift: »:nicola(us)/fyvnbo« (jfr. 6, X og G).
29) Skjold: delt, første felt hvidt kors(?) i gråt, andet felt brun figur i gråhvidt.
Indskrift: »palno:/.v(?)iit:« (Hvid?).
30) Skjold: skrådelt, første felt sort, andet rødt. Indskrift: »eskillv[s]/
nicies:s(øn)(?)«. Skjoldet tilhører muligvis slægten Banner27 (jfr. VII).
2b) O. 1350. ANDEN VÅBENFRISE (jfr. fig. 64, I-XVIII) består af ca. 75 cm høje,
skråtstillede skjolde, hvis rundede form ikke afviger væsentligt fra første frises type.
Hvert skjold er placeret inden for et cirkulært felt, hvis kontur tegnes med sort streg.
De til skjoldene knyttede navne er skrevet med gotiske majuskler over skjoldene, i to
linier, hvor lodrette dobbeltstreger fungerer som adskillelse mellem navnene. Frisen,
der er malet på et tyndt pudslag, har på begge korets langvægge forløbet i et bånd
neden for første frise; vestligst på sydvæggen, og vistnok også andre steder, synes den
ældre frise at have været delvis dækket af den yngre. Indskriftsfragmenter
sandsynliggør, som det ovenfor p. 1093 er nævnt, at der på nordvæggens østre afsnit
har været malet yderligere to rækker tilhørende anden frise, således at der her over
sakristidøren antageligt har eksisteret en omfattende samling af skjolde. På korets
østvæg er af anden frise bevaret et enkelt skjold (XIV), som bl.a. er bemærkelsesværdigt ved at sidde i niveau med første frise. Fragment af et våben (XIII), antagelig
tilhørende anden frise, er konstateret på væggen vest for døren til sakristiet, hvor det
tilsyneladende har haft en isoleret placering. Disse to våbner adskiller sig desuden fra
alle øvrige ved at være forsynet med hjelmtegn.
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Fig. 68. Vor Frue kirke. Kalkmalerier på korets sydvæg, vestre fag. Udsnit af første våbenfrise, foroven nr. 23—26
(p. 1100), forneden nr. 27—30 (p. 1100, jfr. fig. 35). — The Church of Our Lady. Wall-paintings on the south wall
of chancel. Sections of the oldest frieze of armorial bearings (nos. 23—26 and
27—30. Cf. fig. 35).

Nordvæggen (vestre fag, vest for vinduet (fig. 65)):
†I) Skjold: kun øvre kontur konstateret. Indskrift: ».stbk:s/.ttd (eller o?)lt«. †II) Skjold:
kun øvre kontur konstateret. Indskrift: »otto:./bohs..«. †III) Skjold: pilejern. Indskrift: ».
.t(?) olavs / o(?).id. .«. En gren af slægten Hviding førte dette våben28 (jfr. H og XI).
†IV) Skjold: kun øvre kontur konstateret. Indskrift: »hasso / de:torna.vio«29.
Nordvæggen (østre fag (fig. 71)):
V) Skjold: lodret delt, første felt sort, andet hvidt. Cirkelbunden rødbrun.
Indskrift: ».......... / cl. . .e.s(øn)«. Adskillige slægter førte dette våben (jfr. D).
VI) Skjold: tre røde egern, to og en, i hvidt. Cirkelbunden grøn. Indskrift:
»hirricvs:/d(i)c(tu)s:vampy« (»Henrik kaldet Vampi«). Slægten Friis af Hessel
ager førte dette våben30, Vestenierne et beslægtet (jfr. F).
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VII) Skjold: skrådelt, første felt hvidt, andet rødt. Cirkelbunden grå. Ind
skrift: »ywanvs/thomes:s(øn)«. Slægten Banner førte dette våben31 (jfr. 30 og I).
VIII) Skjold: lodret delt, første felt hvid lilje i blågrønt, andet felt hvid
vinge i grønt, begge fast på delingen. Cirkelbunden gul. Indskrift: »hennichinvs/
bryseka. .«. Slægten Bryske førte dette våben, normalt med halv ørn i stedet for
vinge32.
IX) Skjold: kun nedre kontur bevaret, feltet hvidt. Cirkelbunden hvid. Ind
skrift : ».......... /a..........«.
X) Skjold: gråt møllehjul (med spidse tænder) i hvidt. Cirkelbunden hvid.
Indskrift: ».ath.s./. .s. .« (jfr. 6, 28 og G).
XI) Skjold: hvidt pilejern i grønt. Cirkelbunden gråbrun. Indskrift: » ................... /
p ........« (jfr. H og †III).
†XII) Skjold: forsvundet. Indskrift: »and. . . /styg..« (Anders Stigsen?). Placeringen
højt på væggen er en motivering for antagelsen af, at der over døren til sakristiet har
eksisteret tre eller flere våbenrækker.
†XIII) Skjold: ødelagt, med mulig undtagelse af et stykke af den buede kontur og
et parti af cirkelbundens kontur. Som hjelmtegn stiliseret, etagedelt, viftelignende
figur, fra hvis heraldisk højre side der udgår en fjerdusk (fig. 77). Hjelmtegnet er
malet vest for døren til sakristiet, i højde med åbningens top, og kan med det
tilhørende skjold formodes at have udgjort et isoleret supplement til anden
skjoldefrise (jfr. XIV).
Østvæggen (syd for vinduet (fig. 69)):
XIV) Skjold: skråbjælke med sort/hvide skaktavl, første felt blåt, andet rødt.
Cirkelbunden grå. Skjoldet er forsynet med tøndehjelm, gråt hjelmklæde og
vesselhorn, der har haft skjoldets blå og røde farver. Indskrift: »d(omi)n(u)s:
ericv(?)s .........cle:« (»Hr. Erik Niclesen (?)«). Hvis denne eenliniede indskrift i
sin helhed er samhørende med skjoldet, står den måske for ridderen Erik Nielsen
(Rosenkrantz), der nævnes 1355 (jfr. c og d).
Sydvæggen (østre fag, øst for vinduet (fig. 70)):
†XV) Skjold: forsvundet. Indskrift: ».................. /. .o. ./atk.«.
Sydvæggen (østre fag, vest for vinduet (fig. 67A og 67B)):
XVI) Skjold: lys jernhat i rødt. Cirkelbunden grøn. Indskrift: »palno /
svort« (jfr. 17 og 18).
XVII) Skjold: to hvide hjortevier i gulgrønt. Cirkelbunden rød. Indskrift:
»iohannes/tak. .s(øn)« (»Johannes Tagesen« (?)). Bl.a. slægterne Hvas og Saltensee førte lignende våben.
XVIII) Skjold: rød skråbjælke i hvidt. Cirkelbunden grøn. Indskrift:
»eski. . ./swens:s(øn)« (»Eskil Svendsen«).
Sydvæggen (vestre fag, vest for vinduet (fig. 68 forneden)): Vestligst skimtes
svage spor af indskriftsbånd, der har dækket nedre del af første frises skjolde.
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Fig. 69. Vor Frue kirke. Korets østvæg, syd for vinduet. Skjolde for Erik Nielsen (Rosenkrantz) (nr. XIV, p. 1102)
og Sven Felding (nr. 12, p. 1097). — The Church of Our Lady. East wall of chancel, south of window. Shields
belonging to Erik Nielsen Rosenkrantz and to Sven Felding (nos. XIV and 12).

2c) O. 1375. TREDIE VÅBENFRISE (jfr. fig. 64, a-h), der er ca. 75 cm høj, er kun
truffet på sydvæggens østre fag, hvor den forløber neden for første frise og, i alle
tilfælde vest for vinduet, er malet hen over anden. Tredie skjoldefrise (fig. 70) afviger
væsentligt fra de ældre, idet den, formentlig med forbillede i samtidig tekstilkunsts
billedserier33, fremstiller en arkaderække, hvor der i hver åbning er placeret en kvinde
i halvfigur, bærende et skråtstillet skjold. Skjoldene er da betydeligt mindre (højde 15
cm) end de ældre, men adskiller sig ikke fra disse i den spidsrundede form. Den lyse
bund omkring kvinderne er bestrøet med stjerner i rødt og sort. Den unggotiske frises
trekløverformede arkader og slanke, pinakelprydede søjler bærer trekantgavle, som
smykkes og krones af krabbeblade. Gavlene, i hvis top der sidder sort firpas i cirkulært felt, er skiftevis grå og blågrønne, mens felterne over er vekselvis blågrønne og
røde. Hver af kvinderne, der har hovedlin og kappe, men indbyrdes afviger i
detaljerne, holder sit skjold i den løftede, højre hånd og vender hovedet til samme
side; kvinden nærmest vinduets østside (e) er rekonstrueret pegende opad med
venstre hånd.
Sydvæggen (østre fag, øst for vinduet (fig. 70)):
a) Skjold: hvid firtrins stormstige i grønt (jfr. 12).
b) Skjold: to hvide skråbjælker (hævet mod skjoldets heraldisk venstre
hjørne) i blågrønt. Slægten Limbek førte hvide bjælker i blåt.
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c) Skjold: skråbjælke med sort/hvide skaktavl, første felt rødt (mønje), andet blåt. Slægten
Rosenkrantz førte dette våben (jfr. XIV).
d) Skjold: som c.
e) Skjold: sortkontureret, hvid kande i hvidt (?). Slægten Kande førte dette våben.
Sydvæggen (østre fag, vest for vinduet (fig. 67A)):
†f) Skjold: grøn klokke i gråhvidt (jfr. 3 og O).
†g) Skjold: som †f.
†h) Skjold: skrådelt; i andet felt vistnok fire lyse figurer i mørkt.
2d) Første fjerdedel af 1500-tallet. FJERDE VÅBENFRISE (jfr. fig. 64, A-Z) er kun konstateret
på nordvæggens østre fag, på hvis ubrudte vægflade den har udgjort en større dekoration på
tre, måske fire, vandrette rækker. På samme vægfelt over sakristidøren var allerede malet
adskillige skjolderækker tilhørende anden frise (p. 1100), og (en del af) disse blev dækket af
fjerde. Muligvis blev der i koret på samme tid udført andre kalkmalerier (jfr. p. 1114). Hver af
fjerde frises rækker består af en 55 cm høj skjoldefrise, hvorunder løber det tilhørende, 14 cm
høje, eenliniede, sortkonturerede indskriftsbånd. Inden for hver rammelinie løber der en gul
streg, hvor imellem skjoldeejernes navne er skrevet med sorte minuskier. Som adskillelse
mellem navnene er brugt forskellige ornamenter og mærker, malet med sort, enkelte dog røde.
Skjoldene, hvoraf mange er malet med sort dobbeltkontur, er kraftigt indskårne og
skråtstillede, vendt mod hinanden to og to, adskilt af rødbrune plantemotiver med grønne,
fligede blade, hvorhos er anbragt forskellige dyr. Der er bl.a. registreret et egern, en ugle, en
skade og andre fugle.
Et parti af fjerde frise (B-C og K-L), såvel som af anden (V-VIII), har som nævnt ikke
været overkalket og dukkede frem, da Friis' epitaf blev nedtaget 1946 (jfr. gravminder).
Udover lejlighedsvise registreringer siden 1866 af kalk-malede fragmenter på det aldrig
systematisk undersøgte vægfelt, er fjerde frise optegnet i et par håndskrifter fra begyndelsen af
1600-tallet34. Disse lister opregner navne på en række personer og angiver (stundom
øjensynlig fejlagtigt), hvilken slægt de respektive våbenskjolde tilhører. Manuskripterne, der
registrerer våbnerne oppefra og nedad, oplyser desuden, at »Åartalit offuer forn. vaben er
Anno 1409« (jfr. p. 1114).
Nedenfor gennemgås frisens skjolde nedefra og opad, hver række i vanlig læseretning35.
Skjolde og/eller indskrifter, der kun kendes fra håndskrifterne, har sit nummer stillet i skarp
parentes [ ].
Nordvæggen (østre fag (fig. 71 og 72)), nederste række:
A) Skjold: forsvundet. Indskrift: »...................... iacobs(øn)«. Ifølge nævnte manuskripter
var våbnet et kløftet træ og indskriften »her Oluff Jacobsen«.
B) Skjold: skrådelt med sort bjælke, første felt bladranker i gult, andet
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Fig. 70. Vor Frue kirke. Korets sydvæg, østre fag, øst for vinduet. Foroven udsnit af første våbenfrise (nr. 13—16,
p. 1098), i midten til højre skimtes spor af indskrift tilhørende anden frise (nr. †XV, p. 1102). Forneden udsnit af
tredie frise (nr. b— e, p. 1103). — The Church of Our Lady. East bay of chancel, south wall. At the top, section of
the first frieze of armorial bearings, at the bottom, part of the third frieze.

hvidt. Indskrift: »D(omin)us twcho barss(øn)«. Nævnte manuskripter har samme
våben, men angiver navnet »her Niels OlufTsen«. Bl.a. slægterne Kabel og Huitfeldt
førte dette våben36.
C) Skjold: to sorte bjælker i gult med bladranker. Indskrift: »D(omin)us a(n)dreas
ama. . .«. Bl.a. slægterne Friis af Rold og Bielke førte dette våben37.
D) Skjold: lodret delt, første felt sort, andet hvidt. Indskrift: ikke bevaret. Nævnte
manuskripter angiver: »her Anderss hans vaben er dag og natt« (jfr. V).
E) Skjold: delt fra venstre. Indskrift: ikke bevaret. Nævnte manuskripter
angiver: »her Ebbe Nielsen hanss vaben er di Bannerer«38 (jfr. VII).
F) Skjold: tre rødbrune egern, med grøn nød i forpoterne, i hvidt. Indskrift:
ikke bevaret. Nævnte manuskripter angiver »di Wastanier med tre røde
egern« (jfr. VI).
G) Skjold: hvidt møllehjul i gråt. Indskrift: ikke bevaret. Nævnte manu
skripter angiver »di Musser vaben« (jfr. 6, 28 og X).
H) Skjold: hvidt pilejern (?) i gråt. Indskrift: ikke bevaret (jfr. †III og XI).
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Fig. 71. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, østre fag. Nederste skjolderække tilhører anden våbenfrise (nr. V—XI, p.
1101 (jfr. fig. 72)). De to øvre skjolderækker hører til fjerde frise (nr. B—Q, p. 1104). — The Church of Our Lady.
East bay of chancel, north wall. The friezes of armorial bearings after the latest restoration in 1957. The bottom
line of shields belongs to the second frieze (nos. V—XI). The two upper lines of shields belong to the fourth frieze of
armorial bearings, from the first decades of the 16th
century (nos. B—Q).

I) Skjold: fragment af rand og gult felt bevaret. Indskrift: ikke bevaret. Nævnte
manuskripter angiver »di Banner vaben« (?) (jfr. VII).
Anden række nedefra:
J) Skjold: kun nederste del bevaret. Indskrift: ». . . . ?iVss(øn)«. Nævnte
manuskripter angiver »Ebbe Nielsen hans vaaben er di Biller«39.
K) Skjold: tværdelt, første felt hvidt(?), andet gråt. Indskrift: »Johannes pazs(øn)«.
Nævnte manuskripter angiver »Johannes Parssbierig«. Slægten Bilds våben var
tværdelt af hvidt og sort; Strangesen førte hvidt og blåt40.
L) Skjold: to (tre ?) hvide, grønt konturerede andefugle (svømmefødder) i rødt.
Indskrift: »s(eve)r(?)in(us) goos«. Nævnte manuskripter angiver »Søffren Gaass«41.
M) Skjold: ikke bevaret. Indskrift: »Johannes . .mi(?)s(øn)«. Nævnte manuskripter
angiver »Johannes Simensen, vaben di Giortsønner«. Slægten Giordsen, hvor
fornavnet Johannes dog ikke kendes, førte et to gange lodret delt våben.
N) Skjold: ikke bevaret. Indskrift: »henric(us) ebbis(øn)«. Nævnte manuskripter
angiver »Hendrick Ebbesen, hans vaaben er di Vt Sønner« (jfr. O)42.
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Fig. 72. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, østre fag. Kalkmalerierne ved sakristidøren og på hvælv-ribberne er dels
opmalede, dels nymalede i 1860'erne (p. 1116). Det rektangulære felt på væggen, der indtil 1946 sad skjult bag et
epitaf, indeholder nederst skjolde fra anden frise (nr. V—VIII, p. 1101) og foroven nogle fra fjerde (nr. B—D, p.
1104). På væggen over døren ses proveafdækninger. — The Church of Our Lady. East bay of chancel, north wall.
The decorations surrounding the portal (to the sacristy) and on the vaulting ribs were restored and freshly painted
in the 1860's. The coats of arms, which have never been whitewashed, are from the second and fourth frieze of
armorial bearings (nos. V—VIII and B—D). Several trial exposures can also be seen.

O) Skjold: hvid klokke i gult. Indskrift: »ebbo.iul«. Nævnte manuskripter angiver
»Ebbe Juel, hans vaben er di Vt Sønner« (jfr. 3, †f og N).
P) Skjold: sort/gul skråbjælke fra venstre med to, måske tre hvide ruder. Indskrift:
»nichola(us) he(n)r[ic]s(øn)«. Nævnte manuskripter angiver »Nielss Hendricksen,
hans vaben er en bilcke med tre gule ruder« (jfr. 25).
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Q) Skjold: gult felt, eventuelt mærke forsvundet. Indskrift: »D(omi)n(us) ebbo iuls(øn)«.
Nævnte manuskripter angiver »her Ebbe Nielsen, hans vaben er di Vt Sønner«43.
R) Skjold: ikke bevaret. Indskrift: »D(omi)n(u)s c (eller e). . .«.
Tredie række nedefra35:
†[S]) »her Sti Anderssen Huide« (jfr. nedenfor).
†[T]) »fru Toffue«.
†[U]) »Johannes Stissen«.
†[V]) »Anderss Stissen« (jfr. †XII).
†[X]) »her Hendrick Stissen«.
†Y) Skjold: rødbrun stjerne (?) i hvidt. Indskrift: »[D(omi)]n(u)s aghou(?).«. Nævnte
manuskripter angiver muligvis vedrørende denne plads »her Offue Stissen«. Våbnet tilhører
utvivlsomt Hvideslægten; Ove (rettelig Åge) Stigsen myrdedes 1358.
†[Z]) »Christopher Stissen«. Gavebreve til kannikerne i Århus af 23. april 1359 og til
dominikanerne i Lybæk af 11. november 1366 anfører foruden stifteren Stig Andersen til
Bjørnholm og hans kone Tove, sønnerne Anders og Jens, væbnere, samt Uffe, Ove og Henrik,
riddere. En Christopher nævnes ikke, og formentlig foreligger en fejllæsning af indskriftens
Uffe (jfr. p. 1004 og df.).
3) O. 1360. Skibets vestre hvælv, vestre kappe (fig. 2). Det aldrig overhvidtede kalkmaleri,
der blev synligt fra kirkerummet, da orglet ændredes 1957, består af et helgenbillede, en
indskrift, et våben samt en stifterfigur; det står urestau-reret, bortset fra en nænsom
afrensning. I et rektangulært, rødbrunt felt øverst på kappen ses den hellige Nicolaus, kirkens
værnehelgen, med glorie, tronende med bispestav og velsignende, højre hånd44. Nordfor er
malet Hvideslægtens våben, en gul, syvoddet stjerne i grønt, i et skråtstillet skjold, der er sat i
et gult, cirkulært felt. Skjoldets rundede omrids svarer til skjoldeformen i korets anden
våbenfrise (p. 1100). Over våbnets hjelmklæde gentages stjernen som et stort hjelmtegn. Syd
for den hellige Nicolaus skimtes levn af en knælende stifterfigur, hvis dragt er grøn og
okkerfarvet.
Nicolaus står på et halvrundt, firliniet indskriftfelt, hvor de sorte, gotiske majuskler er
malet på koncentriske, halvcirkulære linier. Bogstavformen svarer nærmest til den, der er
benyttet ved anden våbenfrise. »Ista : ecc[le]s[ia] .e : tesstvdines : [facti] [s]v(n)t : per /
d(omi)n(u)m : St[i]gotv(m) : A(n)ders : s(øn) : milite(m) : e[t] : [di]le(ct)am / c[onsor]tem :
svam : d(omi)nam : T[h]ov[e] / i[n] : [hono]rem : s(anc)ti : Nicl[a]i« (Denne kirke . . . [stedet
ulæseligt] hvælvene gjordes ved hr. Stig Andersen, ridder, og hans kære hustru, fru Tove, til
ære for S. Nicolaus)45.
Ifølge indskriften, der angiver det omtrentlige tidspunkt for udførelsen af skibets hvælv
(jfr. p. 1058), har Stig Andersen til Bjørnholm (†1369) været en
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Fig. 73—74. Vor Frue kirke. Korets sydvæg, vest for vestre vindue. S. Laurentius, formentlig rest af en forsvunden
helgenrække (p. 1111). †Dommedagsfremstilling fra perioden ca. 1510—20 med efter-reformatoriske tilføjelser.
Skitse af V. Th. Walther 1865 (NM) (p. 1115). — The Church of Our Lady. West bay of chancel, south wall, west
of window. St. Laurence, c. 1510—20. †Section of The Last Judgement from the first decades of the 16th century
with post Reformation additions. Water-colour from 1865.

betydelig velgører over for klostret. Ridder Stig stiftede 1360 et alter i domkirken (p.
83), og en tilknytning til Århus er kendt på andre måder46. En relation til
dominikanerordenen fremgår af, at Stig Andersen og hustru 1366 skænkede
prædikebrødrenes kirke i Lybæk et kapel, hvor hans våben blev malet over altret. I
stiftelsesbrevet af 11. november hedder det, at han længe har næret en særlig
hengivenhed for ordenen, og at klostret forpligter sig til »velvilligt at tage imod alle
brødre af vor orden, der kommer til os i Lybæk fra Danmark, og som ønsker at læse
messe ved nævnte alter i fornævnte kapel, og i en uge behandle dem med kærlighed,
som var de brødre i vort konvent«. 4) O. 1475. I sideskibets østre hvælv, østkappen,
afdækkede Harald Borre 1950 to våbner og et bomærke. Nordre skjold, der er tegnet
med en bred sort konturstreg, tilhører slægten Brok: sortgrå, oprindelig blå spids fra
neden, i hvidt. Søndre skjold, der kantes af siksakbort, tilhører slægten Lange: tre
røde roser i hvidt, og har sin nærmeste parallel i Århus domkirke (p. 432). Lignende
våbner findes i mange af stiftets kirker og henviser til biskoppen Jens Iversen
Danmarks Kirker, Århus amt
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Lange (†1482). Knap en halv meter fra bispevåbnet sidder et bomærke, svarende til et
i Viby kirke, vest for Århus47 (jfr. † gravsten nr. 1 og 2).
5) 1490. På skibets østligste hvælv, østkappen, afdækkedes 1926 en indskrift langs
gjordbuen, malet direkte på pudslaget (jfr. fig. 50). Ved indskriftens overkant løber en
indridset linie til regulering af højden på minusklerne, der er malet med sort. To af
bogstaverne (initialerne A og H) fremhæves ved rød udfyldning, og små rosetter
adskiller ordene. »Anno d(omi)ni mcdlxxxx Hoc opus fecit fieri vene(ra)bilis p(ate)r
fr(ater) thomas ioh(ann)is« (I det Herrens år 1490 lod den ærværdige fader broder
Thomas Johansen dette arbejde udføre)48. Det arbejde, som Thomas Johansen, der 23.
august 1488 nævnes som klostrets prior, har ladet udføre, må antagelig have vedrørt
en kalkmalet dekoration eller kirkens inventar, da skibets (1865—66 ombyggede)
hvælv er ældre end inskriftens årstal (jfr. p. 1058).
6) Første fjerdedel af 1500-tallet. Sakristiet, arkaden til siderummet, Maria i
solgisel (fig. 76). I søndre side af den spidsbuede åbning (jfr. p. 1066 og fig. 38)
afdækkedes og restaureredes i begyndelsen af 1960'erne et rektangulært felt, kantet af
bort med slyngede plantemotiver. Inden for rammen står Maria med sit nøgne barn på
skødet; hun bærer krone og glorie over det udslagne hår. Den grønne, nedringede
kjole har formentlig haft hvidt underlin svarende til det stramme ærme; hænderne
synes behandskede. En gul kappe med brede bræmmer i okker er samlet foran brystet.
Bag Madonna er store, uregelmæssige, flammelignende stråler, malet i gulokker med
sort kontur. Ved malemåde, figurtegning og rammens ornamentik svarer billedet til et
forsvundet kalkmaleri i Århus domkirke (p. 417 (nr. †3)), der tilskrives maleren af
Gregors-messen (p. 399) og dateres til perioden omkring år 1500. Frue kirkes Mariafremstilling, der givetvis har et bloktryk som forlæg, er antagelig et led i en samlet
dekoration af sakristiet (jfr. p. 1114), udført efter tårnets tilføjelse.
7) Første fjerdedel af 1500-tallet. Søndre sideskibs sydvæg (fig. 61, jfr. fig. 49),
Thomas af Aquino (?) og Petrus Martyr. 1945 afdækkede Harald Borre i det østre fag,
øst for vinduet, et rektangulært billedfelt, højde 225 cm, bredde 209, med de to
dominikanerhelgener, indrammet på tre sider af ornamentborter; underkant 184 cm
over gulvet. Begge de glorierede figurer bærer ordenens dragt med hvid dalmatika og
sort kappe samt lille, flad baret. Den østre helgen har vandringsstav i højre hånd og
om venstre håndled en pose (til almisser). Det er formentlig en gengivelse af Thomas,
selv om han sædvanligvis skildres med bog i hånden og ledsaget af en hund.
Kalkmaleriets anden person er Petrus Martyr, der i venstre hånd holder en palmegren
og i højre en lille bog med spænder; hans kranium er gennemskåret af en krumsabel,
og i brystet sidder den dolk, som lejemorderen benyttede til nådestødet. Petrus Martyr
er dominikanerordenens første inkvisitor, dræbt 1252 og kanoniseret året efter.
Billedets baggrund
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Fig. 75. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, øst for vinduet. Billedet viser det delvis tilmurede vindue (jfr. p. 1046)
samt fragmenter af kalkmaleri fra flere perioder. Indskriftlinier og rester af skjolde tilhørende ældste våbenrække (p.
1096, jfr. fig. 66) er partielt dækket af yngre malelag, hvor bl.a. to apostle skimtes; langs vinduet rankeværk (p.
1114). — The Church of Our Lady. West bay of chancel, north wall, east of window. The photograph shows the
partly walled up window and fragments of wall-painting from a number of periods. Inscriptions and remnants of
shields from the first frieze of armorial bearings (cf. fig. 66) are partially covered by the later Gothic layer of
painting, of which two apostles are just visible. Along the side of the window are plant arabesques.

er bestrøet med skablonerede blomstermotiver; som ramme er foroven og på østsiden
en rhombebort, forneden en 25 cm høj frise med siksaklinie og halve rosetter.
Farveholdningen er gul, rødbrun og sortgrå. Maleriet, der utvivlsomt markerer et
forsvundet alter (p. 1006), viser ved sin teknik og ornamenter nær sammenhæng med
et værksted, som også har været virksom i domkirken (p. 430). 8) Første fjerdedel af
1500-tallet. Korets sydvæg, vestre fag, S. Laurentius (fig. 73). Ca. tre meter over
gulvet afdækkede og restaurerede Harald Borre 1949 en fremstilling af ærkestiftets
helgen, der muligvis er indgået i en i øvrigt forsvundet række (p. 1114) og har været
samhørende med andre malerier i koret (jfr. p. 1104). Den 85 cm høje, glorierede
diakonhelgen holder i højre hånd skaftet på sin rektangulære rist med lodrette
stænger og små støtteben; i
71*
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venstre hånd har han martyrernes palmegren. Over en hvid underkjortel med posede
ærmer bærer han en kortærmet, knælang, gullig (dekomponeret zinnober eller mønje)
dalmatika med frynser. Den geistlige dragttype og ristens form, der har fællestræk
med f.eks. Laurentiusfremstillingen i det såkaldte Kræmmer-kapel ved S. Peders
kirke i Malmø, henfører kalkmaleriet til begyndelsen af 1500-tallet.
9) Senmiddelalderligt. På en pille på korets nordmur, i korsgangens tredie fag
østfra, står rester af rødmalet, perspektivisk rammetegning om to, ca. 130 cm
høje og 50 cm brede felter, der sidder ca. 190 cm over gangens nuværende be
lægning. I begge felter er foroven en 15 cm høj, toliniet indskrift med sorte
minuskier; den vestre er næsten forsvundet, mens der af den østre læses:
»Cl(?). . .e(?)en.k/ .........dat. .«. Herunder er bevaret en rød tegning, der synes
at være et fragment af en persons hovedbeklædning.
10) Senmiddelalderligt (?). Korsgangens tagetage. En skitsemæssig og afbleget,
ca. to meter høj, kappeklædt person er malet på et hvidkalket felt på den væg
flade, der før klostergangens tilføjelse udgjorde en del af skibets nordfaçade.
Feltets vestre afgrænsning må angive en forlængst forsvundet skillevæg i lofts
rummet, der radikalt ændredes ved kirkens restaurering i 1860'erne. Figuren,
der er tegnet med sorte streger, har rød kappe og gult hår; han holder i sin
højre hånd en gul stav, der er liljeformet tvedelt i den ene ende.
FORSVUNDNE
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†l) O. 1300. Sakristiets hvælv. 1917 undersøgte Eigil Rothe partier af en ornamental dekoration, der var malet på hvidtning på det oprindelige pudslag og bestod af
store liljeblomster, som udgik fra kappesømmenes rundstave, rosetter på sviklerne
samt smalle siksakbånd på hvælvets ribber. Alt malet med rødt og okker.
†2) Første halvdel af 1300-tallet. På korets nordvæg, som en frise over sakristidøren, samt på døråbningens false (jfr. fig. 72) fandt F. Uldall 1866 rester af
ornamental dekoration. Den 24 cm høje frise, der koncentrisk fulgte åbningens
spidsbue, bestod af to modstillede, gule og grå drager med grønne øjne, hvis tunger i
form af grønne planteskud mødtes i en dekorativ komposition; dyrenes haler var ført
ud i en bølgeranke med grønne og gule blade, der udfyldte bugtningerne. Portalens
false var bemalet som skiftevis røde og hvide sten. Også på forsiden af buens inderste
fals fandtes fragmenter af malet bånd. På grundlag af de fundne spor blev portalens
dekoration, såvel som anden ornamentik i kirken (p. 1116), opmalet ved
restaureringen 1865—66 (p. 1075), men fjernedes i 1960'erne. Sakristidørens
udsmykning må henføres til første halvdel af 1300-tallet49 og kan derfor have hørt
sammen med en af korets ældre skjolderækker (p. 1096 ff.).

FORSVUNDNE KALKMALERIER

1113

Egmont Lind 1963

Fig. 76. Vor Frue kirke. Arkade ved sakristiet. Maria i solgisel (p. 1110). — The Church of Our Lady. The sacristy.
The Virgin in Glory with the naked Child on her arm. (cf. fig. 38).

†3) O. 1360. Skibets hvælv. Rester af ornamental hvælvbemaling konstateredes
1926 i skibets vestre fag, bag orglet. Søndre ribbe var gul og grøn, adskilt ved en sort
streg, nordre syntes at have været sort og rød. Vulsten langs kappesømmen var
dekoreret med en sort siksaklinie, hvis ledsagende trekanter var røde og grønne, sorte
og gule; i de grønne trekanter var malet en sort roset. Bortset fra et par begrænsede
partier ændredes skibets hvælv 1865—66; de konstaterede levn af kalkmalet
dekoration lader antage, at hvælvene blev smykket kort efter opførelsen (jfr. p. 1108
ff.).
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†4) 1409(?.) På korets nordvæg var som nævnt p. 1104 malet årstallet 1409; det
kan ikke udelukkes, at der foreligger en fejllæsning.
†5) Første fjerdedel af 1500-tallet. Sakristiet. Det er utvivlsomt i sammenhæng
med tårnets opførelse og den dertil hørende udvidelse af sakristiet (p. 1066), at dette
rum blev udstyret med kalkmalerier, der synes at have omfattet både vægge og
hvælv; bevaret er blot Mariabilledet (p. 1110), mens den øvrige, atter overkalkede
eller nedhuggede dekoration kendes efter lejlighedsvise afbankninger. På nordvæggen
er 1957 konstateret beskedne levn af et 160 cm højt og ca. fire meter langt billede, der
muligvis har skildret Korsfæstelsen, malet med svagt grønne, sortgrå, rødbrune og
gule toner. Over billedet var rester af et skriftbånd med minuskier, hvoraf kunne
læses ». .ginis n(?). . .«. På fire af det ottedelte hvælvs kappeafsnit fandtes 1917 rester
af passionsscener i en rækkefølge svarende til solens gang på himlen: i søndre kappes
vestre afsnit var gengivet Judaskysset, i de følgende hvælvsektioner fulgte
Fremstillingen for ypperstepræsten, Hudflettelsen og Tornekroningen. Over hver
scene forløb et langt, smalt skriftbånd med en titulus (overskrift), malet med sorte
minuskier; ejendommeligt nok for stedet og tiden var sproget dansk. Ingen indskrift
var fuldstændig bevaret, men Eigil Rothe, der foretog afdækningen, fandt, at
»Sprogtonen synes dog at have været noget lignende som denne: Her : sette : the :
torne : krone : paa : hanem«. Over Tornekroningen var der over det store skriftsbånd
et mindre, hvorpå stod: »per iesper« og øverst muligvis et skjold. Malerierne, der var
udført med sort kontur samt rødbrunt, okker, grønt og mønje, var ifølge Rothes
beskrivelse gode og karakterfulde, og visse af jøde-profilerne havde et stærkt semitisk
præg.
Hvælvmalerierne med Kristi lidelseshistorie sammenholdt med en eventuel
Korsfæstelsesscene på nordvæggen åbner mulighed for antagelsen af, at sakristiet har
huset et Kristi legemsalter (jfr. p. 1006).
†6) I første fjerdedel af 1500-tallet synes der på begge korets langvægge, i det
vestre fag, at være gennemført en udsmykning, som dels har dækket de ældre
skjolderækker, dels muligvis været samhørende med den yngste våbenfrise (p. 1104).
Som ramme ved nordvæggens vindue, og udgående herfra, fandtes 1957 store
tidselranker, snoet omkring en stav (fig. 75, jfr. p. 426, fig. 224), og østfor var der
3—4 m over gulvet rester af apostlen Andreas med glorie og skråkors. Ved siden af
var der bl.a. endnu en glorie, således at vægfeltet muligvis har rummet en
apostelrække. Øst for sydvæggens vindue i samme fag fandtes samme år et billede af
S. Sebastian, der kan tænkes at have været led i en helgenrække, hvoraf S. Laurentius
er bevaret vest for vinduet (p. 1111). Den mulige, samlede dekoration i korets vestre
fag, der kan knytte sig til fløj altertavlens opstilling (p. 1138), er stilistisk beslægtet
med bl.a. ornamentikken i Århus domkirkes søndre korsarm (p. 421, jfr. p. 430) og
har berøringspunkter
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med de udfyldende plantemotiver, som indgår i de kalkmalede figurscener i den
nuværende hospitalskirke i klostrets vestfløj, der ved indskrift er dateret til 1517.
Muligvis samhørende med ovennævnte malerier i koret, hvortil formentlig slutter
sig en udsmykning af hvælvet (jfr. nedenfor), er et par †indvielseskors, hvoraf det
ene, som konstateredes 1866, fandtes på nordvæggen, vest for vinduet, og det andet,
som registreredes 1926, sad på østvæggens søndre del; sidstnævnte kors havde den
lodrette stamme rød, den vandrette grøn, mens den indfattende ring var rød.
†7) Sengotisk. På nordsiden af vestre arkadepille i skibet afdækkedes 1957 en
»lille skikkelse, måske apostel, i ret god stand«.
†8) Sengotisk? På skibets vestre væg, søndre halvdel, fremkom 1957 »meget
fattige (pletvise) fragmenter af en apostelrække under arkader«.
†9) Første fjerdedel af 1500-tallet med senere tilføjelser. Under kirkens restaurering 1865 fandtes bl.a. en fremstilling af Dommedag, hvoraf arkitekten V. Th.
Walther gjorde en partiel skitse (fig. 74); ifølge brev fra Walther af 1. august samme
år sad dette billede og andre på nogle piller, som skulle fjernes ved restaureringen;
placeringen synes derfor at have været i skibet. Imidlertid fandt man 1945 på østre
hvælvkappe i korets østre fag rester af kalkmalet dekoration, der tolkedes som et
»Dommedagsbillede, omgivet af rige, storbladede, konturerede Rankeslyngninger i
grønne, gule og røde Farver«. Det er usikkert, om disse to scener i virkeligheden er
identiske. Ifølge fig. 74 og brevets bemærkninger rummer aftegningen motiver, der er
hentet (mindst?) to steder; desuden godtgør skitsen, at selve dommedagsbilledet må
være udført i (mindst) to omgange: ældst er de to liljer, som er udgået fra den
dømmende Kristi mund, og hertil hører de døde, der stiger op fra gravene. Disse dele
synes at være fra begyndelsen af 1500-tallet (jfr. p. 403). Yngre er de vingede
hoveder, den basun-blæsende engel og versalindskriften: »ven(?)it(?)e venite/ad
resnvm [resu-rectionum ?]/ciel(?)o fum« (kom, kom til opstandelsen. . .), som
muligvis omkring år 1600 er føjet til det oprindelige billede.
Ved korhvælvets undersøgelse 1945, som omfattede nord- og østkapperne,
afdækkedes ornamental dekoration, bl.a. en stor blomstervase i nord, et »oprindeligt
sparremønster« på ribberne samt på gjordbuens underside et »kornblomstmønster«,
der havde en parallel på skibets hvælvinger.
†10) 1500-tallet. På korets nordvæg, øst for sakristidøren, fremkom 1957 spor af
mindst syv indskriftlinier med sene minuskier; i femte og sjette linie: ». . . . [sy]nds
forladelse/. . .døds. . .« 50 .
†11) 1600-tallet. Østligst på korets sydvæg fremkom 1926 rester af kalkmalet
epitafium.
†12) Omkring 1690. På skibets nordvæg, i tilknytning til kammerråd Wissings
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epitaf (jfr. gravminder), er konstateret rester af bemaling, ligeledes udvendig ved
begravelsens ventilationsåbning, hvor der har været kranium og vers.
†13) 1865—66 udførtes, som led i kirkens restaurering (p. 1075), dekorationer på
hvælvenes ribber og buer og andre steder. Ornamentikken, der fjernedes i 1950'erne,
men ses på ældre fotografier (f.eks. fig. 53, 57 og 71), var delvis en istandsættelse og
opmaling af forefundne fragmenter (jfr. p. 1113), delvis fri komposition51.

HVÆLVUDSMYKNING 1726

Ligesom domkirken (p. 337 og 459) udsmykkedes Frue kirke med forgyldte
træstjerner (jfr. p. 1071), der 17262 indkøbtes i København og sendtes til Århus i en
høpakket tønde; en svend hos murermester Anders Sørensen ophængte stjernerne
samt sol, måne og due (Helligånden) i begede hampestykker, der med en lille
tværpind fastgjordes i hvælvingerne; fornyelser og suppleringer nævnes 176952 og
17993.

Fig. 77. Vor Frue kirke. Korets nordvæg, hjelmtegn
(nr. XIII) ved sakristidøren (p. 1102). — The
Church of Our Lady. East bay of chancel, north
wall. Crest presumably belonging to second frieze
of armorial bearings.

INVENTAR
Oversigt. Yderst få af klosterkirkens middelalderlige inventargenstande er endnu bevaret, for
hovedpartens vedkommende tidligt indkommet til Nationalmuseet eller Århus museum, der nu udgør en
del af Den gamle By. Ældst og på flere måder bemærkelsesværdig er en *messehagel (nr. 1) fra
1300'rne, fremstillet af guldbrokade fra den nære Orient, med ivævede sultanindskrifter. Fra 1400-årene
stammer en *messehagel (nr. 2) med broderet rygkors, en torso af et *korbuekruciflks (nr. 2), samt en
lysekrone (nr. 1), der som midtfigur har S. Jørgen, der dræber dragen, og som topfigur en helligåndsdue.
Dominikanermunkene satte sig et prægnant minde i tiden inden de forlod kirken 1529: den store fløj
altertavle, der er tilskrevet Claus Bergs navnkundige værksted, og hvis skæringer og malerier er
særdeles velbevarede.
Det ældste levn fra tiden efter reformationen findes blandt altersølvet: en flere gange ændret vinkande
med oprindelsesåret 1572 samt en lokalt fremstillet oblatæske fra 1595. Fra samme årti stammer et af
kirkens hovedstykker, den fmtskårne prædikestol med himmel fra 1598—99, en enklere udgave af
domkirkens ti år ældre stol. En periodevis intens klokkeringning har derimod krævet omstøbning af de
to store †klokker (nr. 1 og 2), dateret 1594—95 og fremstillet i København.
Århus' opgangsperiode i 1600'rnes første halvdel har kun i ringe grad sat sig bevarede spor, dog må
nævnes den bemærkelsesværdige døbefont af smedejern fra o. 1650, formentlig en gave, senere
efterfulgt af andre bidrag til dåbsstedets prydelse. Fra samme tid kan opregnes enkelte mindegaver fra
byens borgere: to lysearme fra 1638—39, velstøbte og graverede messingarbejder ligesom de lysekroner
(nr. 2, 4, 5), der er skænket af rådmænd, borgmestre og »unge karle« 1638—48, måske i en vis
konkurrence med de folk, der samtidig sirede domkirken. I denne periode har kirken haft et †orgel,
opstillet på et pulpitur ved nordvæggen i skibets vestende. Om de tidligste stolesæt vides så godt som
intet, først med de bevarede kirkeregnskaber fra 1560'erne kan hentes enkelte oplysninger.
Mod 1600'rnes slutning synes man nogenlunde at have forvundet svenskekrigenes økonomiske
vanskeligheder og har turdet give sig i kast med større fornyelser og reparationer af kirkens inventar. En
nummerering af stoleværket 1672, optegnet i en »stolebog« det følgende år, har dannet grundlag for en
ordning af stoleforholdene og dermed for de betydelige indtægter, der fulgte heraf. Blandt de vigtigere
fornyelser fra disse år må nævnes *fontehimmel og *fontelukke, skænket af kirkeværgen, rådmand Jens
Sørensen Winther og hustru. I 1680'erne gennemgik koret omfattende ændringer, hvortil borgerne
bidrog økonomisk (jfr. †gavebog 1687). I forbindelse med nyt gulv og kortrappe (jfr. p. 1080) blev
†korgitret omdannet, og rådmand Niels Lauridtsen Fog og hustru skænkede 1685 det store
korbuekrucifiks (nr. 1), ligesom de lod indrette et †kammer ved prædikestolen til præsternes brug (jfr.
mindetavle nr. 3). Borgmester Jens Christensen Basballe og hustru gav et messingdåbsfad, en lysekrone
(nr. 6) samt en †urskive til †tårnuret. To unge karle smykkede kirkerummet med et skib, mens nu
anonyme borgere bidrog til omdannelse af †skrifte- og †degnestole og opstilling af forskellige bænke.
Også altertavlen blev moderniseret ved anbringelsen af et *topstykke med et relief af himmelfarten, for-
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modentlig en velset »protestantisk« tilføjelse til den rent katolske tavle. En smuk gave prydede fra 1709
alterbordet: en silkebroderet *alterdug med gammeltestamentlige scener, nu i Den gamle By; derimod er
intet levnet af †alterdug, †alterklæde (nr. 4), †sølvalterstager (nr. 4) og †messehagel (nr. 3), som ved
testamente skænkedes 1746 af borgmester Ditlef Eggers med hustru og arvinger.
Med året 1730 indledtes en periode, hvor ændringer i Vor Frue kirke fulgte hånd i hånd med
fornyelser i domkirken. Nævnte år fik kirkerne nyt orgel, begge bygget af Lambert Daniels Kastens; Vor
Frues orgel fik nu plads i skibets vestende. Her anbragtes tillige 1762 en nylavet pulpiturstol beregnet til
stiftbefalingsmanden. I de mellemliggende år blev flere af kirkens almindelige stolestader omdannet til
lukkede stole, ligesom der især i kirkens vestende indrettedes adskillige pulpiturstole for det bedre
borgerskab.
Regnskaberne godtgør, at det var de samme håndværkere, der havde arbejde i begge kirker; i
1680'erne f.eks. billedskæreren Rasmus Christensøn og Claus maler, ved 1700'rnes midte snedker
Christen Mortensen og maleren Knud Madsen Bruun. Sidstnævnte malede alt inventaret med perlefarve,
marmorerede enkelte fyldinger og forgyldte lister. Denne staffering stod til 1808, da alt maledes gult; i
1860'erne afløstes denne farve af egetræsmaling eller fernisering.
Den af arkitekt Walther 1865—66 ledede restaurering var for inventarets vedkommende af mere
indgribende betydning end den, der nogle år senere gennemførtes i Århus domkirke. En mængde
stoleværk, paneler og pulpiturer fjernedes og solgtes ved auktion sammen med andet inventar. Nyt
stoleværk opstilledes, og mange ældre inventarstykker blev flyttet; adskillige epitafier blev omplaceret
og tillige overmalet i tidens smag. En hoved-restaurering 1956—57, der bl.a. indførte løse stole, ændrede
radikalt rummet og farve-holdningen. 1962 fik kirken nyt orgel med facade i lys eg. 1976 opstilledes
atter lukkede stolestader. En igangværende istandsættelse af kirkens epitafier genfremkalder til dels
tidligere tiders rige farvevirkning.

Alterborde. 1) I højkoret, senmiddelalderligt (utvivlsomt samhørende med
altertavlen), muret af munkesten i munkeskifte og hvidkalket. Nu 100 cm højt, 235,5
cm bredt og ca. 138 cm dybt og på de tre forreste sider dækket af træpanel. Bordets
overside er en nyere egetræsplade1, på hvis bageste del altertavlen hviler. Oprindelig
har tavlen imidlertid stået på en ca. 56 cm høj, muret sokkel ved bordets bagkant, o.
1866 forhugget på forsiden og afkortet for enderne ved anbringelsen af en tidligere
†predella (jfr. ndf.). Ved tavlens restaurering 1940 fjernedes forhøjningen bortset fra
det nederste skifte. I bordets bagside er en fladbuet niche, 40 cm høj og 91 cm bred,
nuværende dybde 33 cm, oprindelig ca. 105 cm, men tilmuret ved (låge)falsene. På
hver side af nichen har været et 17,5 cm dybt hul, formodentlig efter bjælker beregnet
til fæstnelse af altertavlen.
2) I kryptens hovedapsis, 1957. Muret af frådstenskvadre, efter tegning af C. G.
Schultz.
Alterklæde, nyere, af rødlilla fløjl, fast beklædning af alterbordet. †Alterklæder.
1—2) 16862 nævnes to helt gamle alterklæder og en kappe at hænge
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Fig. 78. Vor Frue kirke. Midtskibets indre, set mod vest. — The Church of Our Lady. Interior of nave,
looking west.

om altret. 16922 omtales at det ene klæde var »med noget guld og sølv udi«, og at
kirkeværgen, Søren Jensen Laasbye, samme år lod det omfarve i Amsterdam, samt at
skrædder Hans Gierdtzen syede frynser på klædet og den tilhørende kappe3. Det
andet var meget gammelt og hang på altret4. 3) 1692 registreredes et rødt fløjsklæde
og en kappe med frynser2. 4) 1746, skænket af amtsforvalter, kammerråd Peter Panck
og hustru, Charlotte Amalia Eggers, datter af afdøde borgmester Ditlef Eggers og
Maren Jensdatter Windtmøl, efter forældrenes ønske5. Det var »et kostbar
Violet=fløyels Alterklæde, hvilket rundt Neden om, og over hver Bredsøm er besyd
med Sølv Galuner«. Midtpå var broderet med sølvtråd »1746« mellem to kranse,
hvori initialerne for forældrene »D:E:M:W«, for datteren og hendes ægtefælle
» P : P : C : A : E « 6 (jfr. †alterstager nr. 4). Til alterklædet hørte en kappe, ligeledes
kantet med sølvgaloner. Strimlen blev delt i to stykker og brugt til at sætte kalk og
disk på 18487. 1830 blev klædet opfarvet og sølvsnorene oppudsede af farver
Tarlion8. 1854 betalte guldsmed G. Kronmann (Bøje p. 201) kirken 25 rdl. for 51 lod
silkefrynser indvævet med sølv og tre stk. fløjl med sølvbrodering9, formentlig
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rester af alterklædet og †messehagel nr. 3. 5) 1854, af silkefløjl med guldgaloner og frynser, materialerne blev leveret af købmand E. Secher7.
*Alterduge. 1) (Fig. 79). 1660—70, muligvis identisk med den »gamle, silkesyede
dug«, som sal. mag. Blichfelds enke, Margrethe Johannesdatter Rhumann, 1709
skænkede kirken10. Den stærkt slidte dug af hvidt hørlærred er broderet med rød
silke. Længden er nu 252 cm, bredden 86 cm, men ifølge G. Garde, som udførligt har
behandlet denne dug11, var længden oprindelig ca. 270 cm, bredden ca. 240 cm.
Den broderede dekoration er næsten kun bevaret som syspor med enkelte sting i
lærredet; kontursting i dekorationen og lige fladsting i indskrifterne. Fortegningen til
syningen er optrukket med blyant i ny tid. Dugen tilhører en gruppe12, hvis enkelte
stykker er beslægtede m.h.t. billedmotiver, ornamenter og indskrifter, hvilket
muliggør en rekonstruktion af det oprindelige udseende; nærmeste parallel er dugen
fra Trinitiatis kirke i Fredericia. Dekorationen har bestået af et stort midtmotiv, en
cirkulær bladkrans, hvori der formentlig var fire skabelsesscener. Kransen holdtes af
to stående engle. Nu er kun bevaret lidt af kransen og den ene engel. Uden om
midtmotivet er kranse af forskellig udformning og med to typer motiver: dels otte
dydefigurer, med de respektive navne broderet inden for kransen (tre bevaret), dels
fire gammeltestamentlige scener (to bevaret). Endelig i de to af dugens ender hver
fire scener fra Tobias' historie, med tilhørende indskrift i en kreds uden om hver
krans; heraf er fire scener delvis bevaret. Mellem kransene er broderet kerubhoveder,
vinløv med drueklaser, blomster og frugtbundter. Kantborten består af en smal
tovstav inderst og en bredere med hjertepalmetter yderst.
Dyderne13: 1) »Charitas«, Kærlighed med to børn. 2) »Sp[es]«, Håbet, kvinde med
sammenlagte, bedende hænder stående på et anker. Kun halvdelen bevaret. 3)
Retfærdigheden, kvinde med vægt. Kun halvdelen bevaret, ingen rester af indskrift.
Gammeltestamentlige scener: 4) Isaks ofring14. 5) Rebekka og Elieser ved brønden15.
Tobias' historie16: 6) Første scene af fortællingen: Den gamle Tobias holder gæstebud
(hg. 79). »Her giør Tobias gestebvd oc sender sin søn ij fremede land«. Den sidste del
af indskriften hører til en anden og senere scene, hvor den unge Tobias sendes ud af
sin blinde far. 7) Anden scene: Tobias begraver jøder, der er dræbt af assyrerkongen.
»[Her beviser Tobias barmhie]rtighed oc begraver di døde«. 8) Syvende scene:
Tobias salver sin blinde fars øjne med fiskens galde. »Her salfver Tobias sin [faders
øyen med galde aff fijsken]«. 9) Ottende scene: Englen flyver bort. »Her forsvinder
engelen fraa dem for dieris øijen«. - - De valgte motiver refererer dels til dyder og
godhed (Tobias' apokryfe historie opfattedes som en morale), dels til nadver-under og
offer (Rebekka og Elieser, nadver og Isaks ofring, typologien på Kristi offerdød).
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Fig. 79. Vor Frue kirke. Silkesyet *alterdug fra 1660—70, udsnit af hjørne. Nu i Købstadmuseet
Den gamle By, Århus (p. 1120). — The Church of Our Lady. Section of corner of altarcloth with silk
embroidery from 1660—70. Now in the town museum »Den gamle By«, Århus.

Dugen fandtes 1926 fastsømmet til alterbordet og blev overgivet Den gamle By
(inv. nr. 37:26).
2) 1800'rnes slutning. Af hvidt hørlærred med påsyet stort kors med tunge-syning i
kanten. På de tre sider en bred, fileret bort med slyngede skriftbånd, hvorpå »Ego
sum panis vitae« (Jeg er livets brød) omgivet af bladdekorationer. I hjørnerne store
sommerfugle. Meget ødelagt. Den gamle By (uden inv.nr.).
†Alterduge. 17465 fik kirken en hvid lærredsdug med kniplinger af giverne af det
nye †alterklæde nr. 4 m.m. Flere andre uspecificerede duge nævnes.
†Kalkduge omtales i regnskaberne: 1666 købtes et lærredstørklæde broderet og
»stukket« med fire store hjørner2. 1693 og 1705 nævnes en silkehånddug, 1710 et
tørklæde af fin, blommet cartun, og 172317, 1735 samt 1739 ligeledes kalkduge af
cartun18. 1848 havde man to stykker firkantet, rødt fløjl kantet
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Fig. 80. Vor Frue kirke. Høj altertavlen, sandsynligvis fra 1500'rnes 1. fjerdedel, tilskrevet Odense-mesteren Claus
Berg. »Festdagsstillingen« med åbne fløje. I midtskabet korsfæstelsesscenen; predellaen med malerier af
dominikanske helgener (p. 1122). — The Church of Our Lady. Triptych of High Altar, probably from first quarter
of the 16th century, ascribed to Claus Berg, the Odense master. Position, with open panels, on church festivals. In
the middle panel the crucifixion; predella with paintings of Dominican saints.

med sølvgaloner at sætte kalk og disk på. De var lavet af »den gamle strimmel«7 (jfr.
†alterklæde nr. 4).
Højaltertavle (fig. 80—96), sandsynligvis fra 1500'rnes første fjerdedel og
formentlig udført i Claus Bergs værksted19. Den meget velholdte, store tavle, af eg,
består af et midtskab med to faste og to bevægelige fløje. I midtskabet og på de
bevægelige fløjes indersider er skulpturfremstillinger med oprindelig staffering. På
fløjenes ydersider findes ligesom på de to faste fløjes indersider oprindelige malerier.
Predellaen er rekonstrueret, mens de to bevægelige predellafløje er bevaret med
oprindelig bemaling på inder- og ydersider. Tavlen har formodentlig oprindelig været
afsluttet af en halvrund baldakin ligesom domkirkens altertavle (p. 489). I 1600årenes slutning er baldakinen imidlertid blevet erstattet af et *topstykke over
midtfeltet; det nedtoges o. 1866 og overførtes til Århus museum, nu Den gamle By.
Samtidig forsynedes tavlen med ny gesims og predella, begge dele fjernet ved
restaurering 1939—40, der tillige omfattede afrensning af yngre farvelag.
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Fig. 81. Vor Frue kirke. Høj altertavlen (jfr. fig. 80). »Hverdags- og fastestillingen« med lukkede fløje hvorpå
malerier af Marias himmelkroning over to kvindelige og to mandlige helgener, flankeret af Anna selvtredie og S.
Oluf; på predellaen de fire kirkefædre (p. 1122). — The Church of Our Lady. Triptych of High Altar (cf. fig. 80).
Lent and ordinary position with closed panels bearing paintings of Mary as Queen of Heaven above four saints,
flanked by Madonna, Child and St. Anne and St. Olav; on the predella the four Fathers of the Church.

I »festdagsstillingen« (fig. 80) (dvs. med de bevægelige fløje åbne) ses midtskabets store Golgathafremstilling flankeret af fløjenes apostel- og helgenfigurer. På
predellafløjenes indersider er fire dominikanske helgener malet. I »hverdags- og
fastestillingen« (fig. 81) lukker de to bevægelige fløje for midtskabet, hvorved deres
bagsidemalerier bliver synlige fra kirkerummet. På maleriernes øvre halvdel er
gengivet eet billedmotiv, Marias »himmelkroning«; på den nedre er malet fire
enkelthelgener i landskab. De to faste yderfløje er synlige i hverdagsstillingen, på
nordfløjen ses Anna selvtredie, på sydfløjen S. Olaf. Predellafløjenes hverdagssider
viser de fire kirkefædre.
Midtskabet (jfr. fig. 80) måler 227,5 × 228 cm med en indvendig dybde på 21,5
cm. Rammeværket, der snedkermæssigt er ret avanceret19a, har forkanter med
hulstavprofil, hvorpå blyrosetter, mens underrammen har skråfas. I midtfeltet findes
ikke færre end 43 figurer, oprindelig 44, idet den djævel, der har holdt den »onde«
røvers sjæl, er gået tabt20. Kristusfiguren (fig. 82), som er lille sammenlignet med
skabets øvrige personer, er i modsætning til disse skåret
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i blødt træ. Den lange, spinkle skikkelse er anatomisk korrekt. Ansigtstrækkene er i
ro, men den åbne mund røber pinen. Over for hele mylderet af forvrængede og
bevægede skikkelser er Kristus karakteriseret som den døde og ophøjede, men
lændeklædets flagren udtrykker uvejrsuroen ved hans død. De to røvere er på en
usædvanlig måde ophængt på T-formede kors21; den »gode« på Kristi højre side
hænger i et tov, som er bundet om højre arm til tværstangen og om venstre ankel til
stammen, halsen synes knækket, så hovedet hænger næsten lodret nedad. Han er iført
en langærmet, kåbelignende dragt. Den »onde« røver er ved venstre arm og ben
bundet til korsets tværstang, og med et tov om livet er han fæstnet til hovedstammen;
i det fordrejede ansigt løber blodet fra næseborene. I modsætning til den »gode« røver
er han iført pragtfuldt modetøj med kraftigt opskårne og posede ærmer samt bukser
med slidser ved lår og knæ. Tre engle, fremstillet som tykkindede småbørn22, flyver
med hver sin kalk omkring Kristus. Den engel, som holder den »gode« røvers lille,
nøgne sjæl, er derimod en »voksen« engel med langt, opblæst skørt og liv af taglagte
fjer23.
Foruden de i korsfæstelsesscener faste personer: Maria, Johannes, Maria
Magdalene, Longinus etc., findes i storfeltet såvel velkendte som tydeligt karakteriserede figurgrupper, f.eks. under den »onde« røvers kors de tre kæmpende
soldater (fig. 85) og to ved den »gode« røvers. En grædende kvinde24 med et lille,
nøgent barn sidder foran disse to soldater. Lige ved korsets fod findes på Kristi
venstre side — den »onde« side — fem mand omkring en båre med en død mand.
Han har sår i halsen, resultatet af soldaternes kamp om kappen?25. To mand til hest i
højre forgrund er i kraftig disput. Den ene, med turban, kan være Pilatus eller
høvedsmanden. Også Longinus og den hjælpende soldat er til hest. Midt i billedets
forgrund står tre samtalende skriftkloge med henholdsvis hætte, høj spidshat og
vinget fantasihat. I billedets venstre hjørne ses en mand med tilsvarende tidstypisk
hovedbeklædning26; han står sammen med en kvinde og et lille, vrængende barn (fig.
84), og stafferingen og kvindens ansigtstræk karakteriserer disse tre som mulatter.
Meningen med gruppen (hedninger?) er uklar, og scenen er usædvanlig27. I
midtskabet forekommer endelig flere soldater og i forgrunden en vrængende invalid
med en hund. Foran den besvimede Maria, som støttes af en kvinde (Maria Kleofas?)
og af Johannes, står en krumbøjet, hånende jøde28. Den ene af de to kvinder ved
korsets fod, formentlig Maria Magdalene, indtager den for hende traditionelle
knælende og korsomfavnende stilling, mens den anden kvinde står med sine foldede
hænder løftet.
Trods midtskabets begrænsede dybde er kompositionen udført i fem forskellige
planer; som på et skrånende scenegulv er figurerne stablet op bag hinanden. Af det
forreste plans ca. 55 cm høje figurer er flere dele skåret i fri skulptur, mens
personerne i baggrunden er ca. 5 cm mindre for at antyde dybden i
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Fig. 82. Vor Frue kirke. Høj altertavlens midtskab. Kristusfiguren (p. 1123). — The Church of Our Lady. Middle
panel of triptych of High Altar. The figure of Christ.

billedet. Ind i denne perspektiviske opbygning er på hver side af billedfeltet opsat to
»hylder«, der er formet som en lagdelt klippe; figurerne her er kun 35 cm høje (fig.
80). De korsfæstede røvere er på størrelse med forgrundens personer. Figurernes
rumlige placering muliggøres af en »perspektivisk« skære-teknik29, hvor detaljerne,
såsom ansigter, bevægelser og draperi er nøje beregnet til den givne synsvinkel
nedefra.
Danmarks Kirker, Århus amt
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Skulpturerne på de bevægelige fløje (fig. 88—89). På hver fløj er der mellem søjler
og under rankeværk anbragt otte figurer i to stokværk, fire og fire over hinanden. De
12 apostle er opstillet på de tre yderste pladser i hver fløjs to stokværk, mens de
inderste pladser optages af tre dominikanerhelgener samt af S. Nicolaus. Figurerne
kan identificeres ved deres attributter30, og yderligere er deres navne malet på
smalfelterne (jfr. p. 1131). Judas Thaddæus mangler i rækken, men imod sædvane er
Paulus og Matthias medtaget. Enkelte apostle har utraditionelle attributter eller
dragter; således holder Simon en lang gren (nyere?) i stedet for en sav. Matthias
bærer økse og er iført kutte og kardinal-hat31. Evangelisten Matthæus har bog og
doktorhat. Alle figurer er voldsomt bevægede med overdrevne kropsdrejninger og
armstillinger; enkelte apostle ses fra ryggen og arbejder sig som i modvind fremefter
(Thomas, Andreas).
Alle personerne er skåret i hver sin blok og nøje indpasset i arkadefeltet, ofte
forskudt for midtaksen, hvorfor figurerne synes at bevæge sig inde bag søjle-rækken.
Dette forhold sammen med de stærke kropsbevægelser gør sidefløjenes skulpturer
afvigende fra de fleste herværende, samtidige alterskabes rækker af roligt stående
apostle.
Faste forlæg må ligge bag udformningen af i hvert fald nogle af apostelfigurerne32, således kan visse typer genfindes på tavlerne i Bregninge og Wittstock
samt blandt de store aspostelfigurer i Güstrow33.
Gren- og løvværk. I midtskabet dækkes korsfæstelsesbilledets øverste del af
gennembrudt løvværk, der udspringer fra frisøjlernes kapitæler og er fæstnet til tre
krydsende, fladbuede arkader. Paralleltløbende med de to yderste buer udgår fra hvert
kapitæls overkant en barket gren, hvorfra store, stærktfligede skedeblade med
skarpkantet midtribbe vokser ud. Indimellem bladene findes enkelte store blomster34.
I højde med »sidehylderne« står i hver side en frisøjle hvilende på en »bjælke«, der er
fastgjort til billedrammen. I søjleskafternes grenværk klatrer små, abeagtige putti35.
Søjlernes bladkapitæler bærer nicher med bladværk, hvori kvindefigurer uden attribut
(helgeninder?). Søjleskafternes nedre halvdele er indbyrdes forskellige, i nord er der
skellagte spidsblade og spiralsnoning, i syd et rhombeformet reliefmønster.
De etagedelte fløje har foroven i hvert felt en gennembrudt bladdekoration, der i
fire af felterne danner en spidsbue. I de øvrige 12 udspændes »arkadebuen« ved hjælp
af de afsnittede blades stilke, mens en vis ensartethed i løvværkets udformning
sammenknytter felterne i samme lodrette række. Det veludførte snitværk (og
figurernes draperibehandling) afspejler tilsyneladende den særligt i Sydtyskland
omkring 1500—1510 fremherskende mode36.
Predellaen. I sin nuværende udformning er predellaen, der har storfeltets bredde,
et todelt skabsrum med låger, der på begge sider er smykket af malerier. 1940 blev
predellaen rekonstrueret på grundlag af spor, som kom til syne,
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Fig. 83. Vor Frue kirke. Høj altertavlens midtskab (jfr. fig. 80). Udsnit med segnende Maria ved
korsets fod (p. 1124). — The Church of Our Lady. Middle panel of triptych of High Altar (cf. fig. 80).
Section with swooning Mary at the foot of the Cross.

12*
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Fig. 84. Vor Frue kirke. Høj altertavlens midtskab. Udsnit med tre mulatter, karakteriseret ved deres hudfarve (p.
1124). — The Church of Our Lady. Middle panel of triptych of High Altar. Section with three mulattos,
characterised by the colour of their skin.

da man fjernede det ydre skab, der 1866 var bygget omkring den oprindelige
predellas forskårne rester37. Hen over malerierne på fløjenes inderside er ridset mange
årstal og navne fra 15—1600-tallet, hvorfor skabet må have kunnet åbnes, også efter
reformationen38 (jfr. p. 1140).
En regnskabsnotits 179439 vedrørende bl.a. tre små døre, som blev indsat bag
altret, drejer sig muligvis om en nyindretning af predellaen; lågerne har da været
anbragt på predellaens bagside, mens forsidens fløje blev spigret til, så-
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Fig. 85. Vor Frue kirke. Høj altertavlens midtskab. Udsnit med de tre kæmpende soldater ved foden
af den »onde« røvers kors (p. 1124). — The Church of Our Lady. Middle panel of triptych of High Altar.
Section with the three contending soldiers at the foot of the »wicked« robber's cross.

ledes som de forefandtes kort før 182040. Dette år blev skabet opbrudt, og på grund af
de dersiddende malerier anmodede og fik Oldsagskommissionen dem udleveret41.
Nye †fløje udførtes 182139. 1941 genanbragtes de oprindelige fløje, efter at Walthers
predella fra 1866 var fjernet (jfr. fig. 96 og p. 1140).
†Baldakin. På alterskabets overside ligger en profilliste, der, skønt afskåret i begge
ender, indeholder en række spor, som tydeligt afslører dens funktion som sokkel for
den hvælvede baldakin, der oprindelig har kronet altertavlen
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(jfr. domkirkens altertavle p. 489). Såvel forkantens skråkantprofil og not til
»hvælvingen« som taphuller til baldakinribberne fastslår tilstedeværelsen af en
baldakin, der antagelig er fjernet, da man o. 1675 satte nyt topstykke på (jfr. ndf.).
Ved restaureringen 1939—40 fandtes profillisten bag den af Walther opsatte
krongesims (prydet af korsblomster); denne er nu atter borttaget og sokkellisten
genanbragt på oprindelig plads.
Stafferingen. Ved restaureringen 1939—40 fjernedes al overmaling, »og det
lykkedes at afdække de gamle Farver saa vel, at kun sparsom Udbedring var
nødvendig«42. Tavlen er derfor et godt eksempel på værkstedets kombination af
skulpturel form og en teknisk dygtig staffering, hvilket tilsammen resulterede i en
stærk illusionsvirkning.
Indramningen er forgyldt på alle forkanter, søjler og snitværk, ligesom indskrifterne står gyldne på azuritblå bund (jfr. ndf.). Gyldne brokademønstre danner
baggrund for midtskabets og fløjenes figurer (jfr. baggrundsmønstring), mens
predellaskabets bund er blå med forgyldte stjerner, oprindelig udført af forgyldt
pergament43. Rammeværkets ydersider er cinnoberrøde.
Stafferingen44 adskiller den store korsfæstelsesscenes mange figurer, hvoraf de
hellige mænd og kvinder er fremhævet ved lys hudfarve og stærkt forgyldte dragter
eller brokadeefterligning, mens de øvrige personer er rødmossede (fig. 83). På den
guldmønstrede himmelbaggrund træder Kristi liggrå legeme stærkt frem; karnationen
er grønlig-hvid med et netværk af blå årer på arme og ben. Fra naglemærkerne
strømmer blodet langs armenes undersider og ned over fødderne, og fra
tornekransens sår løber det ned over ansigtet, der er malet med en dybere rød farve
med mørke øjenomgivelser. Kristi sidevunde har blålige sårkanter. Det viltre
lændeklæde har på forsiden poleret guld i en anden nuance end bagsidens; en enkelt
fold er dybtblå, hvilken farve, vekslende med rød, genfindes på fløjfigurernes opslag.
Adskillige af scenens personer er klædt i rige gyldne og farvede dragter, hvis
mønstre er fremstillet med forskellige teknikker (fig. 86—87). Nogle ornamenter er
punslet i forgyldningen, andre er udført i sgraffitoteknik (en mønsterfremstilling ved
opskrabning af dækfarve lagt på metal, således at mønstret fremtræder med metallets
virkning mod den valgte farve). For at forhøje virkningen af den malede staffering er
der i enkelte tilfælde arbejdet med andre materialer: Således har Maria plastiske
vokstårer på kinderne, og hovedscenens heste har haft seletøj af læder med »beslag«
af forgyldte pergamentskiver, ligesom der ved hestenes mundvige er fundet spor af
jern fra bidslerne45.
Baggrundsmønstringen. I altertavlens midtskab er på uregelmæssigt trambuleret
grund skåret en ornamental dekoration i kridtgrunden, hvorpå det polerede bladguld
er lagt (jfr. fig. 82—83). Ornamentet består af to dele: et
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Fig. 86—87. Vor Frue kirke. Høj altertavlen. Eksempler på stafferingsteknik. 86. Opskrabet bort og saddelmønster
på rytter og hest i midtskabets sydside. 87. Opskrabede og punslede borter på mand og frontvendt rytter samme sted
(p. 1130). — The Church of Our Lady. Triptych of High Altar. Examples of ornamental technique. 86. Scraped
border and ridge pattern on rider and horse from the south side of middle panel. 87. Scraped and punched borders
on garments belonging to man with moustache and rider on horse facing front from south side of middle panel.

stiliseret hovedmønster, dannet af en stor, afkvistet grenstump med egeblade og
agern, bimotivet er en lille kvist med to fligede blade og en frøkapsel. På fløjenes
baggrunde er omkring de store, blå og gyldne helgenglorier indridset et kraftigt
granatæblemønster. Mens illusionen af guldhimmel opretholdes i midtskabet, er
guldbaggrunden i fløjene opfattet som stoffer, idet der forneden er malet en flerfarvet
frynsekant (jfr. fig. 88—89). Allerede Francis Beckett46 har påvist, at Århustavlens
baggrundsmønster47 findes identisk på Sanderum-og Bregningetavlerne, som af
stilistiske grunde er sat i forbindelse med Claus Bergs værksted.
Egebladsornamentikken er speciel og må sandsynligvis gengive en usædvanlig
stoftype på et tidspunkt, da den altovervejende ornamentik bestod af
granatæblemønstre48.
Malede indskrifter på fløjenes skulptursider. Under hver udskåren figur er med
guldminuskier på blå bund skrevet vedkommendes navn, der imidlertid 1940 er
genfremstillet på nyt træ på grund af originalernes dårlige bevaringstilstand. På
nordre fløj, foroven: 1) »S(anc)t(us) ioha(n)nes«, 2) »S(anc)t(us) paul(us)«, 3)
»S(anc)t(us) petrus«, 4) »S(anc)t(us) nicola(us)«; forneden: 5) »S(anct)(us)
bartol(o)me(us)«, 6) »S(anct)(us) philipp(us)« (fig. 88), 7) »S(anc)t-(us) iacobus«
[minor], 8) »S(anc)t(us) tomas« [Aquino]. På søndre fløj, foroven: 9) »S(anc)t(us)
domi(ni)c(us)«, 10) »S(anc)t(us) iacob(us)« [major], 11) »S(anc)t(us) andre(a)s«, 12)
»S(anc)t(us) simo(n)«; forneden: 13) »S(anc)t(us) petrus« [martyr], 14) »S(anc)t(us)
matias« (fig. 89), 15) »S(anc)t(us) tomas«, 16) »S(anc)t(us) mateu(s)«.
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Fig. 88. Vor Frue kirke. Høj altertavlen. Figurer fra nordre fløj: S. Bartolomæus og S. Filip (p. 1126). — The Church
of Our Lady. Triptych of High Altar. Figures from the north panel of St. Bartholomew
and St. Philip.
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Fig. 89. Vor Frue kirke. Høj altertavlen. Figurer fra søndre fløj: S. Peter martyr og S. Matthias (p. 1126). — The
Church of Our Lady. Triptych of High Altar. Figures from south panel of St. Peter
the Martyr and St. Matthias.
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Malerierne (fig. 90—94). De to bevægelige fløjes ydersider har malerier i to etager
adskilt af et bånd, med bladranke og blomster på guldgrund, der skal illudere som et
stykke stof udspændt mellem to vandrette stænger. Fløjenes øvre halvdele danner
tilsammen et indholdsmæssigt hele med en fremstilling af Himmelkroningen,
flankeret af to helgener. På de nedre halvdele ses to og to helgener med et landskab
som baggrund. På tavlens nordre side (incl. de faste fløje) er kun malet kvinder, på
den søndre kun mænd.
I scenen med Marias himmelkroning eller rettere Marias glorificering49 sidder de
to hovedpersoner på en tronstol foran et ophængt tæppe, hvorpå der er
skabelonmalede egeblade med agern. Bag tæppet står den himmelske stråleglans som
lysskær fra en solopgang; neddrivende småskyer til siderne. Maria har sammenlagte
hænder; på det udslåede hår bærer hun allerede kronen. Kristus sidder frontalt, med
fødderne på himmelkuglen, af krystal; hovedet er drejet lidt hen imod Maria, som han
velsigner med højre hånd. Venstres (maniererede) fingre fatter om den blodrøde
kappe. På en stenbænk med landskabelig baggrund, på hver side af den
pinakelprydede trone, sidder en helgen: Ved Marias side en af dominikanerordenens
foretrukne helgeninder, Maria Magdalena, med sin salvekrukke. Ved Kristi side og
med foden støttet til tronstolens gulv Johannes Døberen, der med den ene hånd peger
på Kristus, med den anden fatter om lammet, som billede på udsagnet: Se det Guds
lam. Hver af fløjenes nedre halvdele omfatter ligeledes to personer, hvoraf de tre
sidder på bænke af samme type som ovenfor nævnt. På nordre fløj er gengivet de to
lærde helgeninder, Barbara og Katharina, i indbyrdes samtale og begge med bøger i
skødet. Bag Barbara hendes attribut, tårnet med treenighedens tre vinduer. Hun
rækker venstre hånd frem mod Katharina; fingerstillingen viser diskussionens »pro
secundo« (for det andet), hvor pegefingeren er krummet over tommelen.
Kongedatteren Katharina (fig. 94) med en art »kroneskærm« på hovedet, støtter højre
hånd på sit ene attribut, sværdet; foran på jorden ligger det andet, et halvt hjul med to
jernknive. På søndre fløj står Kristoffer i en sø, støttet til et træ og med Kristusbarnet
på ryggen. Ved siden heraf sidder diakonhelgenen Laurentius, uden tonsur (fig. 93),
læsende i en bog, med fødderne på sit attribut, risten.
De to faste fløje har over legemstore malerier af figurer stående på et brunt
jordsmon med spredtliggende sten, foran en brun stenmur hvorover lysblå himmel.
På nordre fløj ses Anna selvtredie, i mørkegrøn kjole og rød kappe med gult foer og
krave; gul glorieskive bag det pudeagtige hovedtøj. I et hvidt klæde på armen bærer
hun det lyshårede Jesusbarn, der strækker armene frem mod Maria. Denne, der når
Anna til skuldrene og rækker efter barnet, bærer krone på det udslagne, lyslokkede
hår; hun er iført modepræget, hvid kjole med skarpe, grønne folder. De gulbrune
ærmer har udposninger ved albuerne.
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Fig. 90. Vor Frue kirke. Høj altertavlens midtskab og predella med lukkede fløje. Malerier af Marias
himmelkroning samt flere helgener; på predellaen de fire kirkefædre (p. 1134). — The Church of Our Lady.
Paintings on the outside of the hinged panels of the triptych. The coronation af Mary above the saints St. Barbara,
St. Catherine, St. Christopher and St. Lawrence; on the predella four Fathers
of the Church.
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91—92. Vor Frue kirke. Højaltertavlens predella. Udsnit af malerierne på fløjenes indersider: 91. Vincent Ferrier. 92.
Katharina af Siena (p. 1136). — The Church of Our Lady. Predella of triptych. Sections of paintings on inner side of
panels. 91. Vincent Ferrier. 92. Catherine of Siena.

På søndre fløj står hellig Olaf, iført blankt harnisk og rød kappe med gult,
grønskygget foer. På det langstrakte hoved med spids næse og tveskæg bærer han
svungen baret med røde og hvide fjer. I den diminutive højrehånd holder han
hellebarden, i venstre »hanappen«, en melonformet skål; et stort sværd hænger ved
hoften. Kongen træder på en brun drage, med bånd om halsen og kronet, skægget
hoved.
Predellaens fløje har både på inder- og ydersiden malerier (fig. 90—92) af
helgener tilknyttet dominikanerordenen, hver side med to personer, og alle anbragt
siddende og samtalende på en brunlig stenbænk. På fløjenes indersider ses een nonne
og tre munke i den hvide ordensdragt med sort kappe; glorie-skiverne er forgyldte,
baggrundshimlen blå. Mod nord: 1) Vincent Ferrier (fig. 91) pegende på billedet af
den dømmende Kristus i den opslåede bog50. 2) Katharina af Siena (fig. 92) med sit
attribut, hjertet, i venstre hånd. Mod sædvane har hun tornekrans om hovedklædet, en
nagle i højre hånd og side-vunde51. På brystet anes tre gotiske bogstaver »N b m«, der
synes udført som undermaling med tynd, brun farve. Mod syd: 3) Thomas
Aquinas?52, der i højre hånd holder en lille flamme. En fortegning til flammer over
dette (på brystet) slår igennem den oprindelige bemaling. 4) Dominikus? holder i
hånden en korsstav, på skødet ligger en åben bog; ved fødderne muligvis en
forvansket gengivelse af ordensstifterens attribut, en hund (jfr. den udskårne helgenfigur i tavlens søndre fløj).
På predellafløjenes ydersider (fig. 90) ses de lire kirkefædre med gulmalede
glorieskiver og store, flagrende bånd, hvis indskrifter er skrevet med minuskier;

1137

INVENTAR : HØJALTERTAVLEN

L.L. 1973

Fig. 93—94. Vor Frue kirke. Høj altertavlens bevægelige fløje. Udsnit af malerierne på ydersiden: 93. S. Laurentius.
94. S. Katharina (p. 1134). — The Church of Our Lady. Details of paintings on the outside of the hinged panels of the
triptych. 93. St. Lawrence. 94. St. Catherine.

for initialernes vedkommende med rød farve, selve citatet med sort. Nordre fløj: 1)
Hieronymus, i kardinaldragt og med opslået bog; ved fødderne en løve. »Je(re)mias
atten[dite] (et) videte si est [d]olor si(mi)lis si[cut] dolor me(us)« (giv agt og se, om
der gives en smerte som den, der er tilføjet mig. (Jeremias. Klagesangene I, 12)). 2)
Ambrosius, i bispedragt, med stav og lukket bog. »Isaias ipse vulne(ra)t(us) est
p(ro)p(ter) iniq(ui)tates nostra(s)« (men han blev såret for vore overtrædelser. (Esajas
53,5)). Søndre fløj: 3) Gregor, med pavekrone, tiara, og åben bog. »Dauit super
dolore(m) vulneru(m) meoru(m) addi-deru(n)t« (og øger smerten for dem, du sårede.
(Salmernes bog 69,27)). 4) Augustin, i bispedragt, med stav og i højre hånd
attributtet, et hjerte gennemboret af en pil. »Zacha(ri)as dederunt in escam meam fel
in siti meo potaue(ru)nt me aceto« (de gav mig malurt at spise og slukkede min tørst
med eddike. (Salmernes bog 69,22)).
Altertavlens velbevarede malerier udmærker sig mere ved den farverige
helhedsvirkning og den klare komposition af fortællende elementer end ved
malemåde og detailbehandling. Dragterne har stærke farver med kraftig
skyggevirkning i foldekastene, ansigterne er ret stereotype med en karakteristisk
hårbehandling, lette hvide penselstrøg over bundfarven (jfr. fig. 93). De
landskabelige baggrunde, der motivmæssigt og teknisk rummer et væld af detaljer,
afspejler sydtyske forlæg.
Tavlens billedprogram har som hovedmotiv Jesu lidelse og død, der udspilles i
midtskabets Golgathascene; skriftbåndene omkring kirkefædrene på predellafløjene
bærer indskrifter, der henviser til Kristi lidelse53. Senmiddelalde-
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rens Mariadyrkelse kommer til udtryk, dels i det store fløj maleri med Anna
selvtredie, dels i særlig grad i de bevægelige fløjes hovedscene med Marias
glorificering; her er Vor Frue ledsaget af Maria Magdalena og Johannes Døberen, der
i en slags »hellig samtale« delvis indgår i scenen. Både Golgathamotivet og scenerne
fra Marias levned er tillige emner, der hyppigt forekommer hos værkstedet.
»Himmelkroningens« ikonografiske skema er dog enestående i Claus Bergs
produktion54. Tavlens øvrige helgener tilhører samtidens almindeligt forekommende,
dog har de af dominikanerne foretrukne, Maria Magdalena og Barbara, en særlig
fremtrædende plads. At tavlen er bestilt til en af denne ordens kirker fremgår tillige af
de helgenfigurer, som på de åbne fløje indtager de betydningsfulde pladser nærmest
midtskabet; over for kirkens værnehelgen, S. Nicolaus, ses ordensstifteren S.
Dominikus og herunder S. Thomas Aquinas og Petrus martyr. Allerklarest afsløres
den dominikanske tankegang dog af predellaens malerier af ordenens fremtrædende
fire helgener iklædt prædikebrødrenes karakteristiske dragt.
Tavlens tilhørsforhold og datering. Tavlens tilskrivning til Claus Bergs værksted
bygger på stilistiske og tekniske kriterier, idet ingen skriftlige kilder omtaler dens
bestilling eller levering. Claus Berg er nævnt som »borger i Odense« 150755, og hans
hovedværk, den altertavle, der nu står i samme bys domkirke, dateres til årene
mellem 1515 og 1522. Af andre daterede arbejder kan nævnes altertavlen i Tirstrup
kirke med indskrift fra 1522, samt et korbuekrucifiks i Sorø fra 1527 (DK. Sorø p.
68f.). Når Francis Beckett og senere V. Thorlacius-Ussing anser Århustavlen for et
sent værkstedsarbejde og henfører den til årene omkring 1530, er dette sket på
stilistisk grundlag. Ved nytårstid 1530 opgav prædikebrødrene imidlertid deres
kloster i Århus (p. 1004), og man kan vanskeligt forestille sig, at tavlen, der
utvetydigt røber sit tilhørsforhold til dominikanerordenen, skulle være leveret og
opstillet i kirken på samme tid, som munkene forlod klostret.
Ud over de stilistiske56 og ikonografiske57 paralleller, der specielt vedrørende
skulpturen kan drages med kendte arbejder af Claus Berg, afslører Århustavlen også i
teknisk henseende, at den er et produkt af det betydelige Odenseværksted. Såvel
tavlens proportioner som selve udførelsen af snedkerarbejdet og ikke mindst
stafferingen synes at pege på en stærk samhørighed med især tavlerne i Odense,
Sanderum og Bregninge. Visse træk synes at angive en avanceret værkstedsteknik,
skønt også ældre elementer forekommer58. Blandt de sidste kan nævnes gren- og
løvværkets udformning samt figurernes bevægelses-skema og dragter59. Da
værkstedet øjensynligt har lagt vægt på at iføre sine personer samtidige modedragter,
er det bemærkelsesværdigt, at Århusfigurernes påklædning har et ældre præg end
Odensetavlens. Selv om man kunne fristes til at placere Århustavlen som et af Claus
Bergs tidligste, store arbejder på

INVENTAR : HØJALTERTAVLEN

1139

Henrik Larsen 1973

Fig. 95. Vor Frue kirke. Høj altertavlens barokke *topstykke, nedtaget 1866. Nu i Den gamle By (p. 1140). — The
Church of Our Lady. Baroque top section of triptych, removed 1866. Now in the town
museum »Den gamle By«.
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dansk grund, måske endda før tavlen til gråbrødrene i Odense, kan en nærmere
datering næppe fastslås, før alle, eller dog de vigtigste af værkstedets arbejder, har
gennemgået en omhyggelig teknisk undersøgelse.
Altertavlens senere ændringer og restaureringer. †Indskrift. Ved istandsættelse
1940 konstateredes på predellailøjenes ydersider en sort overmaling, hvorpå der var
forgyldte, latinske indskrifter med uncialer, antagelig fra o. 160060. På nordre fløj
fandtes citat fra Davids 22. salme: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? - Vore Fædre forlode sig paa dig, de forlode sig paa dig, og du friede dem, men jeg er
en Orm og ikke et Menneske, Menneskenes Spot og Folks Foragt. Alle de, der se
mig, spottede mig; de vrængede Mund og rystede paa Hovedet«. Desuden fra Esaias'
53. kapitel: »Visselig, han haver taget vore Sygdomme paa sig og baaret vore
Smerter, . . . han er saaret for vore Overtrædelser61, knust for vore Misgerninger, . . vi
have faaet Lægedom ved hans Saar«. På søndre fløj var den mørke overmaling delvis
fjernet, men indskriftens bogstaver endnu synlige hen over malerierne. Johs. 3,16—
18: »Saa-ledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn, den enbaarne . .«.
* Topstykke (fig. 95). Muligvis i forbindelse med nyordning af kirkens inventar og
korets indretning i 1600'rnes tredie fjerdedel (jfr. krucifiks (p. 1159), *fontehimmel
og *fontelukke (p. 1156 f.)) har altertavlens baldakin måttet vige for et nyskåret
topstykke med et dogmatisk mere tidssvarende indhold. Over det katolske midtskabs
korsfæstelsesscene tilføjedes et storfelt med Opstandelsen, hvorover Himmelfarten og
øverst den dømmende Kristus mellem Maria og Johannes blev placeret. Skæringens
viltre bruskværk omgiver opstandelsesscenen inden for de flankerende, hermeprydede
pilastre og indgår i stykkets stor- og topvinger. Topstykket er muligvis udført af
samme værksted som fonte-lukket og måske i sammenhæng med de mindre
reparationer af altertavlen, der foretoges af Rasmus billedsnider og andre o. 168062.
Den oprindelige staffering er bevaret: røde og grønne lazurfarver med megen
forgyldning. På gesimsfrisen gylden fraktur: »Hellig, Hellig, Hellig er den Herre
Zeboet(!) Es. 6«. En kraftig krongesims over altertavlen med et foransiddende stort
kerubhoved (fig. 96), der formodentlig var samtidig med topstykket, blev også fjernet
ved Walthers restaurering 1865—6663, hvorefter topstykket overførtes til Århus
museum, nu i Den gamle By (inv. nr. 407 og 708).
1794 foretoges nogle ændringer ved predellaen, hvis fløje 1820 afleveredes til
Oldnordisk museum (jfr. p. 1128). I stedet anbragtes fyldingsdøre64, hvorpå maler
Bøgh 1821 malede indstiftelsesordene med ægte guld65. 1856 leverede snedker Isager
fem søjler til altret, og maler C. F. Bech broncerede dem og »afpudsede« altertavlen9.
1866 ændredes predellaen, ny korsblomstgesims tilføjedes, og tavlen genopmaledes
(jfr. ovf.). En gennemgribende restaurering 1939—41 har i hovedsagen ført tavlen
tilbage til oprindelig skikkelse.
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Fig. 96. Vor Frue kirke. Høj altertavlen med barokke tilføjelser. Udsnit af snit 1:75 i koret, tegnet af V. Th. Walther
1864 (NM) (p. 1140). — The Church of Our Lady. Triptych of High Altar with Baroque additions. Section of a
cross section in the choir (1:75), made by V. Th. Walther 1864 (NM).

Altersølv. Alterkalke. 1) 1887, stemplet med mestermærket »P. Sørensen«, Århus'
bymærke samt vægtangivelse, tegnet af arkitekt V. Ahlmann66. Tilhørende disk med
samme stempler. 2) 1905, kopi af foregående, udført af F. Hingelberg, København.
†Alterkalk og -disk. Ifølge inventariet 1656 vejede et forgyldt sæt 55 lod, 1686
nævnes, at det hørte sammen med vinkanden (jfr. ndf.)2. Kalken, der måske var fra
midten af 1500-årene, beskrives 188767 som bestående af en ottetunget fod »uden
Kendemærker«, knop med »knopper« uden bogstaver (antagelig rudebosser) samt nyt
bæger68. Den karakteriseredes som værende uden antikvarisk værdi og omsmeltedes
til nr. 1.
†Læderpunge. 1694 købtes en ny pung til alterkalken17. 1761 leverede Herman
Kiøster en skindpung69.
Oblatæske (fig. 97), 1595, udført af Augustinus Jacobsen, Århus. Graveret
versalindskrift på cylinderen: »Denne ablad bøs hør Wor Frve sognefolck til wdi
Aarhvs oc er giort af den sølf kand som salig Knvd Mickelsen sckenck(!) kircken
hvilcken blef fra kircken staalen 1593 oc igien fvnden 1595«. Tre små
Danmarks Kirker, Århus amt

73
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løver bærer på deres svungne haler den cylinderformede æske, der er 11 cm høj, incl.
det drejede lågspir. Gækken er prydet med et puttohoved i kartouche. Foroven er
æsken smykket med graveret bånd- og rankedekoration. På lågets underside et
graveret Jesumonogram med minuskier, omgivet af en laurbærkrans med
kartouchebånd70. Under bunden mesterstemplet (Bøje 1351)71. Erich guldsmed
reparerede 172417 foden til oblatbøssen72.
Vinkande (fig. 98), 1572, ændret i 1600'rnes første halvdel, 1667 og 1787;
antagelig forbillede for domkirkens vinkande fra 1675 (p. 505f.). På korpus graveret
versalindskrift, initialerne med store skønskriftsbogstaver, indledt med nadverordene:
»Dricher det er Jesu blod« gentaget på begge sider af kanden; resten af den lange
(giver)indskrift er graveret omkringløbende. Skænket 1572 af »Johannes Jensøn oc
Anna oc Katrina« til brug »i Herrens hellige nador(!)« for med brødre og søstre i Vor
Frue sogn. Indskriften indeholder en trussel til eventuelle tyve med henvisning til
Guds straf over Hellidorvs Baltazar73. »Den første gammel kande weyet 59 lod. Nv
haffver Wor Frve sogne mend lade(!) den omgiøre oc lagt der til af kierchens penger
43 lod oc weyet saa til hobes 102 lod. . . . 1667 er denne kande nv atter omgiort oc
tillagt af kierchens penger til gvld 30 rix daaler noch sølf 26 lod weyer saa tilhobis
132 lod«.
Den 32 cm høje kande er ud- og indvendig forgyldt og bærer tydeligt præg af de
forskellige forandringer. Ingen stempler er bevaret. Det kraftige, pæreformede korpus
med det karakteristiske påfuglehoved, som danner tud, synes at være ældst. Hertil
hører også de tre hermeformede bøjler på foden samt gæk og topkugle, der begge er
formet som pinjekogler. Den retkantede bøjlehank stammer formentlig fra 1600tallets første halvdel. I inventariet 1656 omtales, at kanden vejede 102 lod2;
sammenholdt med indskriftens vægtoplysninger må den første ændring derfor være
sket inden da. På hankens overside findes et støbt relieffelt (noteillustration)
forestillende den opstandne Kristus med sejrsfanen. En kartouche indrammer feltet,
foroven afsluttet med et diademhoved, forneden med et flagermusehoved. Herunder
en stående kvindefigur med lanse og skjold samt hjelm ved foden. Fornyelserne
1666—672 omfatter formentlig foden med drevet, punslet blomsterværk og lågets
tilsvarende, øvre del74. Den graverede vinløvsranke øverst på korpus og indskriften
hører sandsynligvis sammen med disse ændringer. Ifølge regnskaberne 16662 blev
kanden forbedret med 26 lod sølv og forgyldt »inden og uden med 15 dukater«
svarende til 45 sl.dlr. (jfr. indskriften). Arbejdslønnen på 24 sl.dir. blev givet for at
lodde, at »giørre Wdstiche« og at forgylde. 178769 »omgjorde« F. Creutzberg, Århus
(Bøje p. 198) låget, forgyldte kanden indvendigt, rettede foden ud og loddede den75.
†Skindposer til vinkanden anskaffedes 1666, 16832 og 176169.
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Fig. 97. Vor Frue kirke. Oblatæske 1595, udført af Augustinus Jacobsen, Århus (p. 1141). —
The Church of Our Lady. Wafer box 1595, made by Augustinus Jacobsen, Århus.

Ske til altervinen, med mesterstempel for P. S. Ingerslev, Vejle (Bøje. Tillæg
3608). En †ske, nævnt i inventariet 1756, var skænket af provst J. C. Pingel5.
†Krus. 1657 købtes et blåt, spansk krus for 1 ½ mk. Blev brugt til vin i »fiendernis
tiid«2.
† Glasflaske til at hente vin i blev anskaffet 17535. 1844 omtales, at man ved
kommunionen brugte almindelige flasker, hvorfor der året efter købtes en kande af
blåt glas76.
Sygesæt. 1) Kalk, 1655. Den 12 cm høje, helt forgyldte77 kalk har sekstunget fod
og skaft med profilled ved overgangen til fod og bæger. På fodpladen mesterstemplet CS for Clemens Sørensen, Århus (Bøje 1358). Indskrift på fodpladens
underside med graverede versaler: »Tiel Wor Frv kircke i Arhvs 1655«. Knoppens
seks glatte rudebosser har graverede versaler: »IHESVS« på trambuleret bund; seks
reliefblade på knoppens over- og underside. Glat, jævnt udadskrånende bæger. Disk,
glat, 8,7 cm i tvm., på randen indridset kors og IHS. Sættet, hvortil oprindelig hørte
en †flaske, betegnes i regnskaberne som kapellanens, og først i ny tid synes det byttet
med sognepræsteembedets sæt (nr. 2).
7:s*
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2) 1705 »omgjort« af guldsmed Lave Hagerup, Århus (Bøje p. 193) af et ældre
†sygesæt (jfr. ndf.), men »paa en anden Model«17. Den 12 cm høje kalk er næsten
identisk med nr. 1. På fodens glatte overflade er med versaler og store
skønskriftsbogstaver graveret: »Dette Hellige Kar Hører Till Wor Frue Kjercke udi
Aarhuus«, på knoppens rudebosser graveret med tilsvarende bogstaver »IHESVS«.
Ifølge regnskaberne 1763 satte I. Buchhoff, Århus (Bøje p. 196), en ny skrue og
overdel på kalken, og hele sættet blev forgyldt med tre hollandske dukaters guld. Det
opforgyldtes 1778 af samme69. Indtil ny tid hørte sættet til sognepræsteembedet, nu til
andenpræsten, jfr. nr. 1. Disk, 1763, ifølge regnskaberne af guldsmed I. Buchhoff69.
Glat, på randen graveret IHS og kors.
†Sygesæt, bestående af kalk, disk og flaske på ialt 24 lod omtales i inventarierne
16562, 16862 og 1694, sidste gang med tilføjelsen, at det 1705 blev omgjort til nr. 217.
†Sygeflasker. 1) En flaske til præstens sygesæt nr. 2 på 11 lod 3 ½ quint2 blev
sammen med resten af sættet omsmeltet 170517. 2) 1705, af guldsmed Lave Hagerup,
Århus (Bøje p. 193)17. 3) 1725 leverede Erich guldsmed (Erik Andersen Winther?,
Århus (Bøje p. 193)) en flaske til kapellanens sygesæt; den vejede 8 ¾ lod17. 1733
blev den forgyldt af Palle Pedersen, Århus (Bøje p. 195)18. 4) 1765 omgjorde L.
Tendrup, Århus (Bøje p. 197) flaske nr. 3 og forgyldte den. 1777 igen forgyldt, nu af
guldsmed I. Buchhoff69. †Tinflaske til sygesæt nævnes i inventariet 1686 i forbindelse
med kapellanens kalk og disk2. 1758 solgt på auktion78.
Futteraler til sygesæt, af sort læder. 1) Muligvis et af de to futteraler, som J.
Jessen 1763 og 1765 leverede, og hvortil guldsmed L. Tendrup udførte beslag69. 2)
Muligvis 185979. †Futteraler udførtes 170517 og 173318 af bogbinder Johan
Zimmerman.
Alterstager (fig. 99), af messing, 174878 købt af klokkestøber Jacob Rendler i
Christianssand80; 71,5 og 72 cm høje, tilsammen vægtige 121 pd. Stagerne hviler på
tre løver, der ligger udstrakte med let løftede poter. Under den af-skruelige lyseskål
ses flere reparationsnavne og årstal indridset81. — Syvarmet lysestage, nævnt 190682,
nu ude af brug.
†Alterstager. 1) To af messing, nævnt 1656 2. Trods indstøbning af bly 1730 ved
Michel Rotgitter for at hindre dem i at vælte18, omtales de 1748 stadig som meget
små og slet dannede til at bære større lys; solgt 175878. (Se †lyse-plader nedenfor). 2)
To af jern, 1710 omtalt som små og gamle. 1721 nævnes, at de var »til at indskrue«17;
udgået før 17868. 3) En tinlysestage til altret købtes 17465. 1786 nævnes den som
liden; synes udgået 18208. 4) To af sølv, skænket 1746, med »udstukket« indskrift:
»Til Frue Kirkes Alter udi Aarhus, Haver Forige Borgemester Ditlef Eggers og
Hans Salige Kiereste Maren
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Fig. 98. Vor Frue kirke. Vinkande 1572, ændret i 1600'rnes 1. halvdel, 1667 og 1787 (p. 1142). — The Church of
Our Lady. Cruet 1572, altered in the first half of the 1600's and in 1667 and 17S7.
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Windtmöls foræret dette Par Sølv-Stager, som er af Deres Arvinger Cammeraad Peter
Panck og Hans Kiereste Charlotte Amalia Eggerts, Overleveret til Kirken Anno
1746«5 (jfr. †alterklæde nr. 4). Stagerne, som vejede 288 lod sølv (4320 gr.), blev
186683 solgt enkeltvis på auktion. De betaltes efter vægt af guldsmedene Povl Hjorth
(Bøje p. 200) og Asmus Harald Høegh (Bøje p. 202).
†Lyseplader til alterstager, anvendt i forbindelse med begravelses- eller
sørgehøjtideligheder. Ved Frederik IV.s død 1730 anskaffedes to blikplader med
våbner, der maledes og forgyldtes af Jens maler; sort flor omhængtes18. Ved Christian
VI.s død 1746 forgyldte maler Brun det kongelige navn »i ciffer-træk« med krone, på
højrød bund og »flyglerne« (fløje, vinger) ved pladerne, hvorpå lys sattes. 1749
anskafffede D. Pristrop to små bliklyseplader78, og 1755 gav provst Jacob Christian
Pingel to plader til alterstagerne5. Ved Frederik V.s død 1766 forsølvede C. B. Bruun
et par lyseplader med det kronede navnetræk og »skatterede krylderne efter guld«
(lavede uægte forgyldning på ornamenterne)69. Inventariet 1786/7 nævner to
bliklyseplader og to plader at sætte lysene på. Sidstnævnte udgik 18318.
*Christian IV.s bibel, folio, 1633, skænket 14. april 1650 af Christen Jensen,
borger i Århus, ifølge en latinsk indskrift på andet forsatsblads anden side. Indbundet
i samtidigt, mørkt helbind med fem ophøjede heftesnore. Forgyldt stempeldekoration,
ens på for- og bagside. To spænder af støbt messing. Oprindelig fandtes på bindet en
lille sølvplade med Christen Jensens og »hans kæreste«, Karen Christensdatter
Stenhuggers navne udstukne84. Endnu 1786 fandtes biblen i kirken8, men kom senere
i privateje. 1968 erhvervet af Frederiksborgmuseet (inv. nr. B 4265)85.
†Alterbøger. 1688 indbandtes to bøger af Hans Lodwigsen, og et par messingspænder påsattes2. 1784 betaltes Carl Gottfred Fenden for at indbinde en bog »i
4° i Cordevan«69.
† Gavebog. 1687 indbandt Søren Bogbinder den gamle bog, hvori de mennesker
var indtegnet, som havde givet penge til kirkens reparation2 (jfr. p. 1071 og 1117).
†Oblatjern. 1725 købtes hos Ove Smeds enke et nyt jern17, der 1820 var udgået af
inventariet8.
Flere moderne messehagler i forskellige liturgiske farver.
* Messehagler. 1) (Fig. 102). Af stribetvævet, orientalsk guldbrokade fra 1300'rne,
hvorpå rygkors af fløjl med perlebroderet, applikeret planteornamentik, ligeledes fra
1300'rne. Rygstykket er 128 cm højt, midtbredden 80 cm og skulderbredden 83 cm.
Stoffet er skåret således, at striberne på rygstykket går lodret, på forstykket vandret
med vandrette, oprindelige øgninger, uden skuldersømme. Forstykket er 116 x 65 cm
med brystslids, hvorunder er indsat en lodret øgning. Også halsudskæringen har
øgninger i kraveform.
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Fig. 99. Vor Frue kirke. Alterstage 1748, udført af klokkestøber Jacob Rendler, Christianssand, Norge (p. 1144). —
The Church of Our Lady. Altar candlestick 1748, made by the bell founder Jacob Rendler,
Christianssand, Norway.
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Stoffet (noteillustration), hvis væveteknik er ret kompliceret, er en
diaspervævning86, hvor såvel kæde- som skudtråde er dublerede. Kædetrådene er af
silke i farver, der veksler i brede striber mellem lys grøn, lys blå, blegrød og hvid.
Skudtrådene, der danner monstret, er forholdsvis meget grovere med en tråd af
membranguld som den helt dominerende. Ved en sammensætning af forskellige
bindinger og ved anvendelse af uensartet trådmateriale i kæde og skud danner
mønstret relief. Guldtråden er lanceret i stoffet, således at den også optræder i
mønstrets negativ på bagsiden. Hvor guldtråden har været dækket, er den fulde glans
bevaret. Vævebredden er ca. 70 cm opdelt i ni bredde striber (ca. 6 cm) vekslende
med otte smalle (ca. 2 cm). I samtlige smalle striber er mønstret en hare, som
forfølges af hund og løve, alle adskilt ved halvmåner eller hesteskoaftryk(?).
Ornamentikken, såkaldt »tardwahsh« (dyrejagt), brugtes som samtidig betegnelse for
stoftypen. Fem af de brede striber har islamiske indskrifter, kaldet Naskhiductus: »al
(s)ultan (a)l-a[lim]« (»den vise sultan«), et brudstykke af en titulatur, som brugtes ved
mameluk-hoffet i Cairo. Skriften adskilles af sekstakkede stjerneornamenter. De
øvrige fire brede striber har lotus- og palmetornamenter (fig. 100). Fra ægkant til ægkant forløber de brede striber således: rødgul indskrift, blåt ornament, grøn indskrift,
rødgult ornament, blå indskrift, grønt ornament, rødgul indskrift, blåt ornament, grøn
indskrift. De smalle borter er skiftevis rødgule og hvide. Tynde linier af grønt og blåt
indrammer henholdsvis de blå og de grønne borter.
Mariekirken i Danzig ejer tilsvarende stoffer, der er benyttet til forskellige
liturgiske dragter87. Ingen af disse stoffer er dog helt identiske med Vor Frue kirkes. I
publikationen af messehaglen 1949 ved Fritze Lindahl og P. J. Riis88 antages, at disse
sjældne stoffer er fremstillet i den nære Orient i 1300-tallet.
Rygstykkets korsbort er dels indfældet (den lodrette korsstamme), dels påsyet.
Korsets højde er 123 cm, de vandrette arme er 80,5 cm, bredden af det lyseblå, glatte
silkefløjl, 8,5-7 cm. Det applikerede reliefbroderi består af et stiliseret
vinrankeornament med blomster inden i de ovale slyngninger og små vindrueklaser i
de ydre rankehjørner. Perlebroderiet er syet på en bund af tyndt læder, hvorpå en
stopning er lagt under en linnedsoverflade. Hertil er fastsyet udhamrede halvkugler af
sølvblik med tætsiddende knopper, ca. 5 cm i tvm., og to fastgøringshuller i kanten.
På de fra rankehjørnerne udgående, trefligede »blade«, som nu ses som glatte
linnedspuder med kontur af koral-perler, er der to steder bevaret rester af sølvblik fra
større reliefblade med knopper. Omkring og imellem disse sølvornamenter er syet
perlesnore, som danner mønstret. Perlerne er fortrinsvis lavet af koraller eller sort
glas, enkelte rækker af blåt glas. Blomsterne er broderet med guldblikperler og små
ægte, hvidlige (orientalske?) perler. Det applikerede perlebroderi har - som det ses af
aftrykkene i fløjsbunden - oprindelig strakt sig helt ud til korsarmenes ender.

INVENTAR: MESSEHAGLER

1149

L. L.1978

Fig. 100—101. Vor Frue kirke. *Messehagel nr. 1 (jfr. fig. 102). 100. Detalje af stoffet med borter og indskrift. 101.
Detalje af stoffets borter og af det applikerede rygkors udført i perlebroderi (p 1148) -The Church of Our Lady.
Chasuble no. 1 (cf. fig. 102). 100. Detail of the material with borders and inscription. 101. Detail of the material's
border and of the orphrey on the back embroidered with beads
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Fig. 102. Vor Frue kirke. *Messehagel nr. 1, fra 1300'rne, af orientalsk guldbrokade; nu i Nationalmuseet (p. 1146).
— The Church of Our Lady. Chasuble no. 1, from the 1300's, of Oriental gold brocade.
Now in the National Museum.
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Fig. 103. Vor Frue kirke. *Messehagel nr. 2. Stoffet italiensk arbejde fra 1400'rnes sidste halvdel rygkorset med
applikationer og broderier udført i Nordtyskland o. 1475. Nu i Den gamle By (p. 1152). — The Church of Our
Lady. Chasuble no. 2. The material of Italian origin from the later half of the 1400's. The back cross with applique
work and embroidery made in North Germany about 1475. Now in
the town museum »Den gamle By«.
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På et senere tidspunkt er det forsvundne perlebroderi erstattet af konturstingsblomster og småblade syet med tyk, gul silketråd.
Det ældste, måske oprindelige foer, er af fin, grøn silke; det er repareret med
lapper af lignende blå silke. Senere er messehaglen foret med et lærredsfor, muligvis
den reparation, som omtales i regnskaberne 16582. Ved konserveringen foretaget af
Ellen Borum 1955 blev lærredsforet fjernet og hele stoffet syet op på et nyt lærred og
foret med grøn batist.
Messehaglens nuværende form med langt, rundet rygstykke og smalt for-stykke
med brystslids er dannet ved øgning med stumper af stoffet. Ved en placering af disse
øgninger i forhold til mønsterretning og ægkantsammensyninger ses det omtrentlige
omrids af den oprindelige messehagel. Rygstykket bestod af stoffets fulde
vævebredde i to højder, syet sammen ægkant mod ægkant med modsat
mønsterretning. Forstykket var ligeledes sammensyet og halsåbningen større end nu.
Også forstykket havde større bredde, og messehaglen var således en typisk
klokkecasula af 1300-tals type. Hvornår omsyningen er sket, vides ikke, men
formentlig efter år 1500.
Rygkorsets perlebroderede vinranke, som efter teknikken må dateres til 1300'rne,
og som antagelig er et nedersachsisk arbejde89, kan være indsat i haglen tidligt - herpå
tyder den smalle korsform - - eller på et senere tidspunkt. Fløjlsstoffet kan være
samtidig med applikationen, men ifølge restau-reringsberetningen fandtes rester af
ikke nærmere beskrevne, ældre guldbroka-desapplikationer på den ene korsarm90.
Messehaglen omtales i inventariet 1694 og 1721 som gammel med nogle små
perler på17. 181764 blev den overgivet til Oldsagskommissionen91, nu i NM (inv. nr.
CXXXVII).
2) (Fig. 103). Af rødt silkefløjl med granatæblemønster, italiensk, fra 1400'rnes
sidste halvdel; herpå et indfældet guld- og silkebroderet kors med applikerede
figurer, formentlig nordtysk arbejde fra o. 1475.
Rygstykket er 123 × 83 cm, forstykket 100 × 63 cm. Der er ingen skuldersømme,
men brystslids. Både ryg- og forstykke er øget forneden med sammensyede stykker
af stoffet. Halsudskæringen og slidsen er kantet med kipervævet hørbånd; slidsen
lukkes med bindebånd af lærredsvævet hør. Messehaglen er foret med blåfarvet
hørstof. Det mørkerøde fløjsmønster er af en meget udbredt italiensk granatæbletype,
der findes med mange, små varianter (jfr. domkirkens fragment nr. 1, fig. 291).
Vævebredden er ca. 55 cm, stoffets luv er flere steder ret nedslidt.
Rygstykkets kors er 113 cm højt, korsarmene 31,5 cm lange, bredden 8,5 cm. Den
forholdsvis lille Kristusfigur hænger på et kors, som er afskåret lige under fødderne.
To felter (fig. 104—105): 1) Maria øverst og 2) Johannes nederst, er anbragt under
korset. Bag Marias hoved ses rester af korstræet; således må
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Mg. 104—105. Vor Frue kirke. *Messehagel nr. 2 (jfr. fig. 103). Udsnit af rygkorsets broderier. Maria og Johannes (p.
1152). — The Church of Our Lady. Chasuble no. 2 (cf. fig. 103). Detail of the embroidery
on orphrey. Mary and John.

hun — også før afklipningen — have haft plads lodret under korsstammen. På en
bund af fletværkslignende guldbroderi er Kristi ådrede kors broderet med silke og
guldtråd. Guldtråden består af guldmembraner S-tvundet om en hørsjæl. Bundens
guldtråde er lagt i parallelle rækker og nedsyet i mønster med rød silketråd.
Kristusfiguren, Maria og Johannes er alle applikeret på guldbunden og på korstræet.
De er syet på lærredsvævet hørbund med silketråde i
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forskellige farver udført i parallelle rækker, der går på tværs af figurerne. De enkelte
dragtdele og konturerne er markeret med tre sammentvundne guldtråde samt med en
brun, to-trådet S-tvundet silketråd. Også glorierne er guldtråd, dog er Kristusfiguren
repareret ved en grov, yngre syning (specielt ansigtet) og konturtråd af to-trådet Zspundet sølvtråd, som tillige er brugt i tornekronen. Maria har rød kjole og blå kappe,
med gulgrønt foer, Johannes rød kappe med lyseblåt foer og grøn kjortel. På korsets
bagside er et blåt hørstof, hvorigennem den røde silketråd fra bundens
guldtrådsmønstring ses. Der findes også rester af rødligt afstivningspapir fastgjort af
enkelte sting. Græsset bag Maria og Johannes er syet med lange silketråde, som er
fastgjort med tynde silke-tråde syet i net. Trods den nedslidte tilstand ses det endnu,
at både Maria- og Johannesfiguren er af høj kunstnerisk kvalitet. Forlægget for disse
to skikkelser må være det samme, som har ligget til grund for det broderede rygkors
på en messehagel i Kloster Lüne92. I inventariet 1710 omtales messehaglen som
gammel, rød med krucifiks17. 18549 og 186683 solgtes nogle messehagler, muligvis er
det een af dem, som senere er overgået til Den gamle By (inv. nr. Am 100/893).
†Messehagler. 1) Nævnt i inventariet 1656/7; 1686 omtales den som gammel og
ude af brug (hos kirkeværgen)2. 2) En ny, rød fløjlshagel 16862, 1710 nævnes
yderligere, at den havde guldkniplinger17, 1742 medtages den stadig i inventarlisten5.
3) 1746 skænkede kammerråd og amtsforvalter Peter Panck og hustru Charlotte
Amalia Eggers efter hendes afdøde forældres, borgmester Ditlef Eggers og Maren
Jensdatters Windtmøls, testamentariske bestemmelse — sammen med andet
alterudstyr en violet fløjlsmessehagel belagt med sølv-galoner på skulderstykket og
langs kanterne, samt med et rygkors af sølv-galoner5 (jfr. †alterklæde, p. 1119, og
†sølvalterstager, p. 1144). 1777 underforede P. Villadsen naglen69, der i 1820 var
udgået af inventariet8. 4) 1814 bekostedes en ny, rød fløjlsmessehagel med
sølvgaloner og fire par sølvhager7. Først leverede M. Koppels sønner fløjlet, og året
efter købtes hos guldtrækker Salomon og Isak Loria brede og smalle sølvgaloner, og
I. L. Røgind syede haglen39. 5) 1848 anskaffedes en ny, rød fløjlshagel, hvorpå man
satte sølvgaloner og -hægter fra nr. 47.
Alterskranke, 1957, tegnet af arkitekt Aksel Skov. †Alterskranker. 1667 anskaffedes et nyt knæfald. Det blev allerede året efter »udfløtt« med 11 »knæ«
forarbejdet af en egeplanke. Michell maler malede dem røde, og Christen sadelmager
påsatte klædet2. 1847 bronceredes skranken9, der solgtes på auktion 186683, da V. Th.
Walthers alterskranke opsattes (fig. 57).
†Skamler. 1683 blev en alterskammel og en skammel bag altret betrukket med rødt
skind og beslået med messingsøm2. Alterskamlen erstattedes 1755 af en
ruskindsbetrukket med rødt fløjlsovertræk med sølvtakker langs kanterne,
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Fig. 106. Vor Frue kirke. Døbefont af smedejern, o. 1650, med dåbsfad muligvis fra 1680 (p. 1156). — The Church
of Our Lady. Baptismal font of wrought iron, about 1650, with basin probably from 1680.

skænket af provst J. C. Pingel5; den solgtes 186683. En brudeskammel leveredes 1688 af
Rasmus snedker. En skammel i skriftestolen ændredes 16902.
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†Bogstole omtales første gang i regnskaberne 1678, da Rasmus snedker leverede
en ny, og igen 1688, da han reparerede en anden2. Formentlig drejer det sig om den
bogpult på altret og den høje i koret (læsepult på fod), der nævnes i inventariet
171017. 1742 opregnes foruden disse en »liden, gammel bogstol at sætte bøsserne (jfr.
p. 1170) på ved kirkedøren og en gammel bogstol ved sej erværket«5. 1762 lavede
Chr. Mortensen tre bogstole til kantors noder69.
Døbefont (fig. 106), o. 1650. Den 96 cm høje font er et stativ af smedejern, som
bærer dåbsbækkenet. Det består af et sekskantet skaft, der hviler på tre firfodede
drager, hvis voluthaler er samlet ved et treled nederst på skaftet. Fra et klokkeformet
led herover udspringer dels seks små dobbeltvolutter med midttungeblad, dels seks
større, båndknækkede volutter af fladjern, der danner profilmasker. Volutterne ender
foroven i seks buede bøjler, ligeledes med masker, som bærer det lidt yngre fad93. I
Hørning kirke, Randers amt, findes en tilsvarende smedejernsfont, foranlediget
anskaffet 1649 af Lundebispen Peder Winstrup, der havde besiddet kanonikat i
Århus. 1850 blev fonten malet og bronceret9; nu brunsort. Stod 167394 østligst i
søndre sideskib (jfr. †stole-stader), 175878 flyttet i forbindelse med indretning af
†lukkede stole (nr. 7); 184776 ønskedes den anbragt i koret (jfr. fig. 54), hvor den stod
indtil restaureringen o. 1957, hvorefter den atter placeredes i søndre sideskib.
†Døbefont, af granit(?). Inventariet 1694 omtaler en gammel stenfont i sakristiet17.
173518 og 17425 stod en stor stendåb »ved trappen inden for tårn-døren«. Synes
udgået af inventariet 17605. Vedr. den mulige granitfontefod, indsat i niche i koret
1957, se p. 1047.
Dåbsfad (jfr. fig. 106), muligvis fra 16802, af messing, 62,3 cm i tvm. og 20,5 cm
dybt; glat med smal kant. På bagsiden er indridset sekundære initialer og årstal95.
Nævnt i inventariet 16862 som et stort messingbækken, der stedse er i fonten. Foræret
af borgmester Jens Christensen Basballe og hustru, Anne Christensdatter Friis96 (jfr.
lysekrone nr. 6 samt epitaf fra 1725). — Et mindre dåbsfad, fra 1500'rne, er 1959
overført til Hospitalskirken.
* Fontehimmel (fig.. 107), 1650—75, formentlig samtidig med *fontelukket og
udført af samme billedskærer. Den sekssidede, lukkede himmel er 74 cm høj, i tvm.
68 cm. På oversidens sammenstød er bruskbarokke hermepilastre (een forsvundet),
med volutarme og vindrueklasenedhæng. Den glatte frise under øvre tandsnit har på
hjørnerne diademhoveder. Den oprindelige, partielle staffering er kun bevaret på de
glatte felter i form af sortmalede, symmetriske planteornamenter; rester af sort farve
ses på frisen. Det øvrige står i afrenset træ, undtagen himlens glatte underside, der på
blå bund er udmalet med en stor, forgyldt, mangestrålet sol. I det samtidige
smedejernsophæng er sekundært anbragt en helligåndsdue af egetræ. 190397 fundet på
kirkens loft og herefter overført til Århus museum, nu Den gamle By (inv. nr. 894).
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Fig. 107—108. Vor Frue kirke. 107. *Fontehimmel 1650—75 (p. 1156). 108. *Korbuekrucifiks 1450—
1500 (p. 1160). Begge dele nu i Den gamle By.— The Church of Our Lady. 107. Font canopy 1650—75.
108. Chancel arch crucifix 1450—1500. Both articles now in the town museum »Den gamle By«.

* Fontelukke (fig. 109—111), 1650—75, omtalt i inventariet 169498 og ifølge
initialer på to topstykker skænket af rådmand og kirkeværge Jens Sørensen Winther
(†1670) og hustru Mette Rasmusdatter Thestrup (†1690) (jfr. epitaf).
Det rigt udskårne fontelukke, af eg, består nu af fire panelfag, hvoraf de to
midterste er dørfløje. Det er 302 cm bredt og 215 cm højt, hvortil kommer to store, 65
cm høje kartouchetopstykker over sidefagene og et mindre over dørene. Alle fagene
er opbygget ens: nederst et fyldingspanel med en kraftig bruskværksarkade,
hvorunder en stående evangelistfigur med sit symbol ved fødderne (fig. 111) og
herunder de respektive navne, med reliefversaler: »S. Lvcas«, »S. Matevs«, »S.
Marcvs« og »S. Iahannes«(!). Frise med varierende reliefornamenter og tandsnit samt
tralværk med drejede balustre. Foran krongesimsens glatte frise sidder knægte med
diademhoveder (flere affaldne). De to sidefags øvre og nedre halvdel indrammes af
hermepilastre, både kvindelige og mandlige, nøgne og påklædte; dørens slagliste er
prydet af een mandsherme på langt skaft stående på maskeprydet base. Af øvre
rækkes fire kvindelige hermer er tre karakteriseret som dyder, fra venstre: Mådehold
med vinDanmarks Kirker, Århus amt

74
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Fig. 109. Vor Frue kirke. *Fontelukke, 1650—75, skænket af rådmand og kirkeværge Jens Sørensen Winther og
hustru; nu i Den gamle By(p. 1157).— The Church of Our Lady. Font enclosure 1650—75, donated by Jens
Sørensen Winther, councillor and churchwarden, and his wife. Now in the town museum
»Den gamle By«.

kande, Håb med anker (fig. 110) og Styrke med søjle. Ornamentik, figurstil og
skæremåde er overensstemmende med *fontehimlens, og begge arbejder er antagelig
udført af samme mester.
Fontelukket står med en partiel forgyldning afdækket under en nyere staffering".
Foruden topstykkernes nu kun delvis synlige initialer er der på sidefagenes frisefelter
bevaret indskrifter med forgyldt fraktur på sort bund; på venstre fag: »Huad Som er
Føed aff Kiød / Er Kiød. Johan.« (Johs. 3,6). På højre fag: »Laader smaa Børn
Komme til mig / och forhender dennem iche. Johan. 3«(!) (Matt. 19,14). Over
indskrifterne var senere påsat (nu atter fjernet) træplader med en fragmentarisk
bevaret indskrift, der var en delvis gentagelse af den oprindelige. Ifølge en ældre
undersøgelsesberetning" var træværket
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Mg. 110—111. Vor Frue kirke. Detaljer af *fontelukke (jfr. fig. 109). 110. Dydehermen Håbet og
balustersøjle. 111. Evangelisten Lukas fra panelets nedre del (p. 1157f.) — The Church of Our Lady.
Details from font enclosure (cf. fig. 109). 110. Herm of the virtue Hope from top row of panel. 111. St.
Luke, the Evangelist, from lower part of panel.

stafferet med gråt og hvidt, og på dørfløjenes øvre rammetræ stod det tilhørende
årstal »1758«. Dette år fik K. M. Bruun betaling for at male med de nævnte farver
samt forgylde med metalguld overstrøget med guldfernis, ligesom på de lukkede
stole78. Fjernet fra koret 1866, hvorefter det henlå på loftet til 190397, da det
overførtes til Århus museum, nu Den gamle By (inv. nr. 889—892).
Korbuekrucifikser. 1) (Fig. 112), skænket 1685 af Niels Lauridtsen Fog og hustru
Anne Jensdatter Wegerslev (jfr. †korgitter p. 1160 og mindetavle nr. 4, p. 1176).
Basmus Christensøn billedhugger og Hans maler modtog 1687/8 betaling for det
»bilthuggerwerch«, som over koret på bjælken blev opsat2 (jfr. domkirkens krucifiks,
p. 555, 720). Korstræet, af fyr, måler 340 × 258 cm,
74*
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figuren, af eg, er 178 cm høj; også de cirkulære evangelistsymboler er af eg. Kristusfiguren er
kraftigt modelleret, med stor, åben fletkrone på det bøjede hoved med næsten lukkede øjne.
Typen er usædvanlig for 1600-årene på grund af benstillingen, parallelt anbragte fødder
fastgjort ved to nagler til det lille fodstykke. Måske skyldes dette, at billedskæreren har
kopieret et middelalderligt krucifiks. Evangelistsymbolerne er i højt relief med
fremspringende hoveder. Dyrene hviler alle tre på skypuder med hvirvler. Matthæusenglens
karakteristiske opadvendte hoved genfindes bl.a. på mindetavle nr. 4.
Under restaureringen 1957, da nederste del af korstræet blev rekonstrueret, fremdrog og
kompletterede N. J. Termansen den oprindelige staffering, der lå under to lag overmalinger.
På snitværket var stafferingen lagt på en tynd kridtgrund, på korset direkte på træet. Kristi
hudfarve er gullighvid med bloddråber fra sidevunden, mørkt, rødbrunt hår og skæg, grøn
tornekrone og lilla lændeklæde. Evangelisttegnene er dels forgyldte og dels malet med
lazurfarver på sølvbund. Korset er sort med frakturindskrifter i nepalgul farve. Øverst på
korsarmene: »O menniske Jeg Lide for Din Skyld / Staa aff Synden for min Skyld«. Neden for
Kristusfiguren er korset rødmalet; her står begyndelsen af en indskrift (muligvis fra et
salmevers100): »O Jesu for din . . .«.
Korstræets uovermalede bagside bærer en hvid frakturindskrift, på sort bund, med hele
trosbekendelsen samt nederst citater fra Johs. Åbenbaring kap. 22,12-41 og 20,21 (det sidste
dog fornyet). Mod korsenderne afgrænses indskrifterne af en hvidmalet linie, og her udenfor
er på rød bund malet hvide rankeornamenter samt på øvre korsarm Gud Fader i skyer
(noteillustration). — 1685 opsat på korbuebjælken over †korgitter2, nu ophængt i jernstænger
vestligst i koret.
*2) (Fig. 108), 1450—1500, kun den 57 cm høje torso bevaret. De tilkilede arme har været
holdt i en meget skrå stilling, benene er afbrækket midt på lårene. Øjnene er lukkede og
øjenbrynene højt optrukne over den spinkle næse og lille mund. Tornekransen er tyk og
spiralsnoet. Ryggen er grovere tilhugget, men uden udhulning. Den ene af de to store,
rektangulære kiler, hvormed armene var fastgjort, er bevaret101.
Rester af den oprindelige staffering ses: på kridtgrund er den hvidlige karnation lagt i et
tyndt malelag, fra sidevunden løber en »naturalistisk« blodstrøm, og krop og til dels ansigt er
blodstænket. Foruden det mørkebrune hår og skæg er dele af øjenbemalingen og de røde læber
bevaret. Råde på tornekrone og lændeklæde er bolusgrund og spor af guldbelægning.
Figuren fandtes 1903 på loftet97; overgivet til Århus museum, nu Den gamle Ry (inv. nr.
1729).
†Korgitre. Muligvis er det et middelalderligt korgitter, som omtales 1685 på mindetavle nr.
4 vedrørende et krucifiks over »chorsdøren« (jfr. korbuekruci-
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Fig. 112. Vor Frue kirke. Korbuekrucifiks, skænket 1685 af rådmand Niels Lauridtsen Fog og hustru (p. 1159). —
The Church of Our Lady. Chancel arch crucifix donated 1685 by Councillor Niels Lauridtsen
Fog and his wife.

fiks nr. 1). I nævnte år reparerede Rasmus (Christensøn) billedhugger gitterets
»billedhuggerværk«102, Hans maler forgyldte og malede det tillige med »tralle-
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Fig. 113. Vor Frue kirke. *Figurer, muligvis fra barokt †korgitter. Kristus, Johannes, Peter og Paulus.
Nu i Den gamle By (p. 1162). — The Church of Our Lady. Figures, possibly from Baroque rood screen,
of Christ, John, Peter and Paul. Now in the town museum »Den gamle By«.

værket« nedenunder på begge sider, og Niels klejnsmed fornyede jernsprinkelværket
i døren for det ret betydelige beløb af godt 30 sl. dlr. Korgitteret synes således at have
bestået af sidepaneler med balustre og figurer øverst. De to dørfløje har ligesom
tidligere haft smedejernsgitterværk; det ældre, der solgtes, vejede 1 lispd. og 22 pd.2.
Seks * figurer af eg (fig. 113), som stilistisk hører sammen med arbejder fra
Rasmus Christensøns værksted103, kan muligvis sættes i forbindelse med korgitterets
»billedhuggerværk«. De er 83—85 cm høje, tre af dem står på et lille jordsmon, to
har fået fødderne skåret af. De er afrensede for farver, med undtagelse af lidt
forgyldning på dragtkanterne. 1) Kristus med jordkuglen og velsignende højrehånd,
2) Peter med nøgle, 3) Paulus med sværd og bog, 4) Moses med horn i panden og
lovens tavler, 5) Johannes, ung og skægløs, med bog, samt 6) figur uden attribut
(apostel?). Lå 1903 på kirkens loft97, hvorfra de overførtes til Århus museum, nu Den
gamle By (inv. nr. 882—885 og 887— 888).
Prædikestol (fig. 114—116), med reliefskårne årstal: 1598 på stolen og 1599 på
himlen. Den oprindeligt sekssidede stol er nu firesidet, idet et felt er opsat på væggen
ved siden af stolen og et andet forbinder stolen med opgangspanelet. Dette og den
samtidige dør genopsattes ved restaureringen 1957. Efter restau-
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Fig. 114. Vor Frue kirke. Prædikestol 1598, med opgang og dør (p. 1162). — The Church of Our Lady.
Pulpit 1598, with stairway and door.

reringen i 1860'erne var det ene felt samt panel og dør nedtaget og senere opbevaret i
Den gamle By.
Stolen minder i sin opbygning meget om domkirkens ti år ældre (p. 556ff.), uden
dog at være af samme høje tekniske og kunstneriske kvalitet, hvorfor en direkte
værkstedsammenhæng ikke er sandsynlig104. De seks storfelter flankeres af
fritstående søjler med korintiske kapitæler og beslagværksprydbælter med
bladmasker. I felterne er relieffer af, fra vest: 1) Mattæus, 2) Markus, 3) Korsfæstelsen (fig. 115), 4) Opstandelsen, 5) Lukas og 6) Johannes (fig. 116). De indrammes af beslagværksprydede bueslag med volutkapitæler, som enten hviler på
kvindelige hermer (vestligst en enkelt mandsherme) med nøgen overkrop over et ret
lavt skaft eller på pilastre med draperiophæng. Begge de centrale Kristusrelieffer
flankeres af det samme dydepar: Troen med kors og Håbet med due på hånden. I
buesviklerne er englehoveder, under reliefferne kartoucher med frugtbundter.
Postamenterne bærer indskrifter (skråtstillede reliefversaler) med relation til motivet
ovenfor, enten et citat fra respektive evangelist eller en sætning med tilknytning til
Jesu korsfæstelse og opstandelse. 1) »Salig ere de som ere / rene af hierte thi / de
skvle se gvd. Mat. 5« (5,8). 2) »Hvo som haffver / øern at høre met / hand høre.
Marci 4« (4,9). 3) »Hand er pinet for w = /or synder oc sargiort (såret) / for wor
misgierniger(!). Esaja 53« (53,5). 4) »Gvd
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wær lofvet som / gaf os seir wed / iesvm christvm. Cor. 15« (15,57). 5) »Opløffter
eders ho = /fved førdi eders for = /løsning stvnder til. Lvck 21« (21,28). 6) »Iesv
christi blod gi = /ør os rene af alle / synder. Ioan 1« (Joh. 1. brev, 1,7). Frisefelterne
har latinsk indskrift med reliefversaler: »Ambvlate dvm / lvcem habetis / vt non vos
te/nebræ compre/hendant. loan. XII. Anno 1598« (Gå, mens I har lyset, for at mørket
ikke skal opsluge Jer. Joh. 12,35). Dele af det glatte rammeværk med æggestavslister
samt gesimspartiet med tandsnit og æggestav er nyskåret. På postamentfremspringene
findes løve- og bladmasker, de to østlige nyskårne. Kartouchehængestykker, hvoraf
flere er nyere, og på hjørnerne englehoveder. Af disse er nogle rundhovede med
»strålevinger«, andre smalhovede med foldede vinger105. Den lukkede, sekskantede
underbaldakin er profileret og har slyngbåndslister på sammenstøddene og tilsvarende
volut-formede lister på den nedre del, som afsluttes af en vindrueklase.
Opgangspanelet består af fire skrånende fyldinger, hver med en arkade med
omløbende, indvendig tungebort, kannelerede pilastre med profilkapitæler, i sviklerne
påsatte rosetter. Over arkadefyldingerne smalt frisefelt med tandsnitgesims. Den
mandshøje dør (fig. 114) indrammes af kannelerede pilastre med joniske kapitæler,
stillet på høje fyldingspostamenter. Gesimsen har glat felt og tandsnit. Dørens øvre
fylding svarer til opgangens, den nedre glat.
Stolens sekssidede himmel har oprindelige frisefelter med reliefversaler: »Beati
qvi avd/ivnt verbvm / dei et cvsto/divnt il/lvd Lvce XI 1599« (Salige ere de, som
hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28). Karnisprofilgesimsen krones på
hjørnerne af pyramidespir på postamenter, hvorimellem kartouche-topstykker med
midtroset. Under de glatte, hjørnebøjede fremspring er engle-hoveder med
»strålevinger«; volutbøjler på hver side af cirkelkors danner hængestykker. Himlens
underside er seksdelt af profillister omkring sekssidet midtfelt, hvorunder hængedue.
Stol, opgang og himmel står nu afrenset, men med forgyldning på indskrifter og
enkelte detaljer. På relieffet af Mattæus ses endnu spor af sølv og lazurfarver. På
himlens underside er listerne forgyldte og duen forsølvet. På frisefeltet over døren
står med forgyldte versaler: »Cvstodiat introitvm« og på dørens øvre rammeliste: »et
exitvm twm« (Han bevogte din indgang og din udgang). Såvel på stolens som på
opgangspanelets inderside ses spor af grøn bemaling (1750) og perlegråt (1848), jfr.
ndf.
Prædikestolens oprindelige staffering kendes ikke. 1683 omtales i regnskaberne, at
Claus maler fik 8 sl. dlr. for fem bøger guld (bladguld til forgyldning) til at gøre
stolen »færdig«2. Muligvis stammer de svage rester af lazurmaling på Mattæusfeltet
fra Claus Maler. 1750 malede Anders Rasmussen Truust panelet blankgrønt78, og
1847—48 blev prædikestolen malet perlegrå indvendig og ferniseret udvendig106.
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Fig. 115—116. Vor Frue kirke. Prædikestolsfelter 1598. Reliefler med korsfæstelsen og evangelisten
Johannes (p. 1163). — Panels of pulpit 159S. Reliefs with the Crucifixion and St. John the Evangelist.

1759 blev stolen »fordybet« med ½ alen af snedker Chr. Mortensen78. Under
restaureringen i 1860'erne fjernedes opgangspanel og -dør sammen med det
ene af storfelterne, og en ny trappe opsattes. 1957 retableredes delene (jfr.
ovfr.), og stolen afrensedes for lakker o. lign. Bortset fra at stolen en kort
årrække før sidste restaurering var anbragt i skibets sydøsthjørne, synes den
altid at have haft sin nuværende placering ved nordvæggen østligst i skibet
(jfr.†præstekammer og fig. 54).
† Prædikestolsbetræk nævnes flere gange, således 1715, leveret af Hans sadelmager17 og 1755 skænket af Peder Thyressøn Bøggild; det var af rødt fløjl og
forsynet med sølvsnore og hvide silkefrynser5. 1786—87 nævnes tillige et lysrødt af plyds med hvide snore og frynser8. 1847 blev stolen betrukket af
skræddermester Baes9.
† Timeglas. 1741 fik Peder Hansøn Seillegger to rdl. for at gøre et timeglas og
Jens maler tre mk. for at male det18. 1752 beskrives det som et futteral med lire
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timeglas, på en jernstang5; nedtaget 1844 og solgt ti år senere, ved hvilken lejlighed
der nævnes en tilhørende figur9.
†Præstekammer (jfr. fig. 54), 1685 bekostet af Niels Lauridtsen og hustru ifølge
fundats omtalt på mindetavle nr. 4. Kammeret, 1696 benævnt »præstens Cantor«17,
var indrettet ved foden af prædikestolens opgang, i forlængelse af dettes panel og
stødende op til stolestaderne her (jfr. domkirkens †præstekam-mer p. 564). 1798
indsattes ruder39, og 1848 maledes det med perlefarve ligesom det øvrige inventar9.
Fjernet 1866 og antagelig solgt på auktionen samme år.
Stolestader, 1976. Faste, lukkede stole af eg, tegnet af arkitekt Aage Kristensen.
*Panelstykke (fig. 117), fra 1600'rnes anden fjerdedel, af fyr, afskåret forneden og
i begge sider, nu 94 cm højt og 214,5 cm bredt. Under lister med æggestav, tandsnit
og skråbånd består panelet af seks arkadefelter smykket med landligt
fladsnitsornamentik, slyngbånd på pilastre samt varierende bladværk og ranker på
bueslag og rammestykker. Bemalet, men kun til en skrå afskæring ved det ene, nedre
hjørne, der står helt uden farve, og som synes at have været dækket af en trappe.
Gulbrun farve, formodentlig fra 180839 (jfr. p. 1168), hvorunder lysblåt (perlefarve),
antagelig fra o. 1750. Formentlig fjernet 1866, nu i Den gamle By (inv. nr. 227:15).
†Stolestader (jfr. fig. 54). I den ældst kendte stolestadebog fra 1673107 er stolene
registreret efter en nyforetagen nummerering, fra øst til vest. Der opregnes 17 lange
mandsstole placeret i skibets sydside og strækkende sig ind i sideskibet, hver
bestående af fire stader, undtagen fire, som på grund af arkade-pillerne kun indeholdt
to pladser. Den øverste stol var unummereret og reserveret brudgomme og
»uformodede fremmede«, efter 1726 desuden officerer18. Stolene nr. 6 og 7 var
indrettet til borgmestre og rådmænd. De udsmykkedes 16732 med seks udskårne,
stafferede vildmænd, rettedes og forsynedes med lister. Langs korets sydside fandtes
ni stakkede (korte) karlestole, hver med tre stader. De fire østligste stole benyttedes af
altergæster2. 17 lange kvindestole, hver med fire stader, var opstillet ved skibets
nordside; i koret, fra altret til prædikestolen, stod ni stakkede kvindestole, hver med
tre stader, mens 15 andre korte kvindestole, hver med to stader, havde deres plads
langs sideskibets sydside, fra fonten til kirkedøren.
Andre †stole. Ud over de almindelige stole fandtes en række pladser indrettet til
særlige formål. Til fattige opsattes 1687 sæder og skamler; samme år indrettedes
nogle bænke til skolebørn. 1690 anskaffedes lås til den stol, der benyttedes af »de
mænd, der går med (penge)tavlen«2, og 1734 opslog Morten snedker syv klapper til
almuen18. Omkring midten af århundredet modtog forskellige håndværkere betaling
for klapper og bænke: Laurits snedker for den lange bænk ved dåben, Christen
Olufsøn snedker for to lange bænke i gangen18,
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Fig. 117. Vor Frue kirke. *Panelstykke, delvis beskåret. Nu i Den gamle By (p. 1166). — The Church of Our Lady.
Panel, partly reduced. Now in the town museum »Den gamle By«.

Christen Mortensen snedker for to bænke på orgelværket og Johan Meyer for en
bænk i koret69.
†Børnestole. I forbindelse med dåben omtales en række stole, tidligst 1685:
»Stolen til dem, der står med børnene i koret«. To år senere opsatte Rasmus snedker
to langbænke, een ved klosterdøren og een ved fonten til de kvinder, som havde båret
deres børn til offers2. 1758 betaltes Christen Mortensen for en stol til dåbsgæster.
Den blev året efter malet svarende til de samtidigt anskaffede, lukkede stole78. To
stole, ligeledes til dåbsbrug, indkøbtes 1784. De blev malet rødbrune og forsynet med
bogstaver5.
†Lukkede stole. I løbet af 1700-årene omdannedes en del af kirkens almindelige
stole til lukkede stole, bekostet dels af kirken selv, dels af forskellige borgere. 1)
1725, betalt af rådmand Bernt Holmsted, nr. 17 i de lange kvinde-stole ved døren til
klostergangen18. 2) 1725, betalt af amtsforvalter Petter Panck, nr. 17 i de lange
mandsstole (jfr. nr. 5)18. 3) Mellem 1721 og 1751 betalt af rådmand Andreas Stæhr
og Peder Pedersen Møller, nr. 15 i de små kvinde-stole108. 4) 1750, betalt af oberst
Winding, mellem nr. 9 i de stakkede karle-stole og dåben5. 5) 1754, betalt af
søkaptajn Nicolai Matthisen Thye, udført af snedker Christen Mortensen109 (jfr. fig.
119) og indrettet i de lange mandsstole nr. 16 sammen med nr. 2 ovenfor, under
orgelværket108. 1755 maledes disse to stole af K. M. Bruun med perlefarve, og seks
rader forgyldte lister blev overtrukket med guldfernis; indvendig maledes den ene
stol perlefarvet, den anden hvid78. 6) 1754, bekostet af kirken med vinduer og
tilbehør, næst ved dåben5. 7) 1758 blev 10 lukkede stole udført af snedker Christen
Mortensen på kirkens regning78. — Af regnskaberne ses, at i alt fald nogle af de
lukkede stole må have været udstyret med panelværk, nogle med skydevinduer, og
1798 forsynedes
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andre med »Spitzruder«39. Stolene har rimeligvis været stafferede med perlefarve og
har haft forgyldte lister (jfr. Århus domkirke p. 241 og 580) i lighed med nr. 2 og 569.
(Jfr. også †pulpiturstole p. 1171).
1808 blev der i forbindelse med forandringer omkring altret foretaget et større
reparationsarbejde ved stoleværket. Herefter blev alle kirkestolene og panelet rundt
om i koret malet gule af maler Moss39. Denne reparation var den sidste større før
restaureringen 1865—66 (jfr. p. 1075), hvorefter stolene solgtes sammen med andet
inventar83. De nye stole, som opsattes omkring 1866 (fig. 53 og 57), var åbne
bænkerader med høje gavle i nygotisk stil110. De afløstes 1957 af løse stole.
* Betræk (fig. 118) til hynde eller stoleryg, o. 1650. På et omtrent kvadratisk (ca.
47 cm) stykke mellemblåt klæde findes et broget broderi, hovedsagelig i uld111. Inden
for en bladkrans ses en ung kvinde i gullig kjole med et spejl i den ene hånd.
Omkring kransen »barokblomster«. Stykket er antagelig identisk med det, der 190397
blev fundet på kirkens loft mellem andet overflødigt inventar. Nu i Den gamle By
(inv. nr. 61:17). En †»bænkedyne at bruge naar herskaber communicerer« var 30. jan.
1758 skænket af provst Pingel5.
†Skriftestole. 1) »Magister Hendriks stol« forsynedes 1669 med en bred skammel
og et sæde. Samme år forandredes skriftestolen af Jens snedker, maledes og prydedes
med et forgyldt årstal. Den stafferedes atter 1673, blev 1684 flyttet og repareret og fik
1687 to »nye hoveder« (topstykker) og stafferedes af Hans maler2. 2) 1687 blev
kapellanens stol, som var for »eng« (smal), omgjort af Rasmus snedker2. 3) 1751
leverede snedker Jens Tiilst kapellanen en ny stol, maler Anders Rasmussen Truust
strøg den med oliefarver78, og glarmester Jørgen Lauritsen satte vinduer i5. 4) 1758
blev provstens skriftestol af Christen Mortensen omgjort med nye døre, vinduer,
beslag, gulv og loft samt skammel, bænke, stol og en skranke foran med dør; Jørgen
Lauritsen satte ni ruder i stolen; K. M. Bruun malede den store stol gulbrun, med blå
lister og indvendig perlefarve78. 5) 1766 forfærdigede Johan Meyer efter nøjeste
akkord en ny skriftestol med smede- og glarmesterarbejde. P. L. Schode gav den
samme farver som provstens69 (nr. 4). 6) 1808 kom et overslag fra Schandorff og B.
Meyer om ændring af de lukkede skriftestole til to åbne med dør på midten39. 1847
erklærede kirkesynet, at de to stole skulle fjernes, da de ikke benyttedes mere76. —
Skriftestolene synes hele tiden at have stået i koret.
†Møbler til præstens studerekammer (jfr. p. 1072). 1669 anskaffedes et
»skriveblad« (bord), af fyr, samt en stol til præstens kammer2. 1735 omtales en
gammel, sort lænestol i hans »cantoir«18. Endnu 1898 nævnes en »antik« lænestol
med læder82. 2) 1808 leverede Schandorff og B. Meyer to lænestole til præsterne39.
†Degnestol, nævnt 1669 og 1687 da den blev ganske omgjort2. Endnu 1836
omtales degnestolen i forbindelse med en flytning til søndre side i koret9.
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Fig. 118. Vor Frue kirke. *Betræk til hynde eller stoleryg. Nu i Den gamle By (p. 1168). — The Church of Our
Lady. Cover for cushion or chair-back. Now in the town museum »Den gamle By«.

†Hørerstole. 1751 satte snedker Jens Tiilst en gesims på hørerens stol78, og 1766
omdannede Johan Meyer en gammel skriftestol til brug for høreren69. 1799 foreslog
man at flytte hørernes stole i koret, således at det blev muligt at holde øje med
disciplene. De to hørerstole skulle placeres ved hver ende af skriftestolene. Hidtil
havde hørernes stole været i korets ene side og således, at man vendte ansigterne mod
kirken (dvs. skibet). Snedker Søren Schiøt udførte arbejdet med de to indelukkede
stole 180039.
†Pengekiste. 1678 fik Christen smed 2. sl.dlr. 2 mk. for at »færdige« kirkens kiste,
formentlig den jernbundne egekiste, som 1686-inventariet nævner til kirkens og de
fattiges penge. Den stod i koret, hvor den 1690 blev opbrudt og pengene stjålet. Året
efter reparerede Niels Kleinsmed og Rasmus snedker kisten. Smeden leverede (eller
reparerede?) tre store taskelåse og tykt jern om kisten og en forborgen bolt med
skruer for enden. I inventariet 1692 beskrives kisten med fire låse og en jernstang
over låget2. Det nævnes 1721, at den store, beslagne kiste i koret indeholdt alle tre
tavlers penge17. 1847 skulle kisten males76, og på auktionen 1866 blev den solgt til
smed Lundby i Rosengade for 1 rdl.83.
†»Halvkiste«. 1710 købtes en malet og beslået ege »halvkiste«, hvori anbragtes
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kirkens »bøger, dokumenter og obligationer« samt uanvendelige alterklæder17. Ifølge
inventarierne 1734, 173818 og 17425 stod den hos kirkeværgen, 1846 på pulpituret
ved orglet7, 1898 atter hos værgen82.
†Skabe. 1) 1688 stafferede Hans maler et skab2, muligvis det som 1834 stod i det
sydlige hjørne ved altret, og som foresloges flyttet til nordsiden. Det nævnes, at man
plejede at ofre til degnen herpå76. 1866 solgtes et gammelt skab på auktion til snedker
Mikkelsen, Garvergyde83. 2) 1848-inventariet omtaler et stort skab af snedker
Lange7, sandsynligvis det, man året før ønskede opsat i et hjørne af koret til
messeklæder og inventar76.
†Pengeblokke. 1) 1664 omtales, at man på blokken har lavet en stor »hue« over
hullet til penge. 1673 satte Christen smed to tragte i blokken, og samme år blev den
malet af Rasmus maler. Christen smed blev fem år senere betalt for to låse til
blokken2. 2) 1684 opsattes en ny, jernbeslået blok inden for kirkedøren. Den
indeholdt 1703 også kirkens tavlepenge17. 1786—87-inventariet omtaler både kirkens
og de fattiges blok8. Til den sidstnævnte købtes 1743 to hængelåse. Den stod ved
hjørnet af de lange mandsstole, under orgelværket5.
† Pengebækken og -bøsser. 1) 1686-inventariet nævner et messingbækken, som
man sætter på en stol. I bækkenet indsamles »almisse til dem, som har Majestæts
brev« (tiggerbrev)2. 2) 1710 anskaffedes en blikbøsse til at indsamle penge til
»Brandstød« (hjælp til brandlidte) og til andre betrængte17. Den anbragtes 1742 ved
kirkedøren på en gammel bogstol (jfr. p. 1156)18. 3) 1787 fik Johan Erhardt Knutt
betaling for en stor bliksparebøsse69, som stod på geheimeråd Guldbergs stol8. 4—5)
1830 leverede blikkenslager Mejer to nye bøsser8. - 1792 omtales i alt otte bøsser39.
På auktion 1866 solgtes et ikke nærmere angivet antal83. Omkring 1906 fandtes i
våbenhuset tre små borde med kirkebøsser og inde i kirken to messingbøsser82.
†Pengetavler. 1715 skænkede Hermand Christensen, »maler af København«, tre
trætavler17. Ifølge inventariet 1742 havde den ene en lille sølvknap og en sølvklokke.
1759 lod provst Pingel en sølvklokke sætte på tavlerne (jfr. †kling-pung)5. Guldsmed
Lund, Århus (Bøje p. 198) fik 1797 betaling for at anbringe en ny sølvskrue på en
tavle og for at lodde bøjlen (til klokken)39. P. L. Schode malede 1783 en tavle sort
med hvid staffering »Til Frue Kiærke«69. 1789—90 lavede snedker Michel Hardes to
trætavler, og P. L. Schode malede dem ligesom den i 1783. Niels Hiørning forsynede
1790 de tre tavler med polerede messinglåg og hængsler; Niels Jensen kleinsmed
satte ny lås på39.
†Klingpunge. 1656-inventariet nævner tre fløjlspunge, som 1686 betegnes »til
kirkens og fattiges penge«2. 1705 blev de tre klingpunge kantet med guldgaloner.
1721 var de ude af brug17. En fløjlspung beslagen med sølv var ifølge inventariet
1656 skænket af Laurids Hammel2. 1694 fandtes denne klingpung på orgelværket, og
de unge karle lagde penge i den17. 1742 beskrives pungen
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Fig. 119. Vor Frue kirke. Ikke anvendt forslag til lukkede stole på hver side af kordørene, tegnet 1754 af snedker
Christen Mortensen til søkaptajn N. M. Thye, 1:75 (jfr. †lukket stol nr. 5, p. 1167). Landsarkivet i Viborg. —
Design (not used) for closed pews on each side of the entrance of choir, made 1754 by the cabinet maker Christen
Mortensen, for seacaptain N. M. Thye (cf. †closed pew no. 5, p. 1167).

som »en tavle med pung og bjælder af sølv og sølvring på enden« (af stangen)5. To
gamle »pungtavler« solgtes 175878, og året efter fik provst Pingel den gamle
tavlepung med sølvbjælde til gengæld for de sølvklokker, han gav til en tavle5 (jfr.
ovenfor).
Kirkens nuværende dørfløje stammer fra restaureringen 1957. En enkelt fløj, råt
tildannet af fyrrebrædder og forsynet med 1600-tals jernlåsetøj, var tidligere placeret
mellem tårnet og sakristiets tagrum, nu på loftet over klostergangen. †Dørfløje er
hyppigt omtalt i kirkens regnskaber, jævnligt i forbindelse med anskaffelse af nye
låse og beslag eller ved bemalinger (jfr. p. 1081 og fig. 120).
†Pulpiturstole (jfr. fig. 54). 1) Stiftsbefalingsmandens eller generalens stol112. 1661
nævnes, at lensmanden på Havreballegård havde eget stolestade i kirken, og således
også hans folk113. Stolen fornyedes 1762 og kom nu til at bestå af otte fag med
skydevinduer over blåmarmorerede fyldinger på rødmarmorerede postamenter;
listerne om vinduer og fyldinger var forgyldte. Det øvrige var ligesom opgangen
malet med hvid perlefarve69. I forbindelse med orglets omplacering 1730 (jfr. p.
1173) flyttedes stolen til orglets tidligere plads over døren til klostergangen i skibets
nordvestre hjørne18. 2) Rådmand Müllers stol, opført 1752 efter tegning af snedker
Christen Mortensen109. Året efter fik Müller tilladelse til at hugge hul i muren til en
udvendig opgang5, da den indvendige optog et helt stolestades plads94. Denne
udvendige opgang ses på Visbys akvarel fra Frue kirkegård (fig.. 4). Stolen blev 1752
malet ud- og indvendig med
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Fig. 120. Vor Frue kirke. Tegningen påskrevet: »En Dør paa Frue Kirke i Aarhuus. Muren rød med
grønt. Døren af Egetræ«. Martin Rørbyes skitsebog 1830. Den kgl. Kobberstiksamling (p. 1081, 1171).
- The Church of Our Lady. Sketch of a door presumably in the north wall of the nave 1830.

perlefarve af K. M. Bruun. Anbragt over de små kvindestole nr. 8—10 (jfr. p.
1166)78. 3) Borgmester Gertsens stol, udført 1752 af snedker Christen Mortensen
efter egen tegning78. Fornyet af samme snedker ti år senere og opsat med »sin trappe,
vinduer og smedebeslag« for 70 rdl.69. I søndre sideskibs nordre hjørne, hvorfra
natmandens kones stol samt den første af de korte kvindestole 1752 blev fjernet for at
give plads94. 4) Grevens stol, nævnt 1758 som grev Danneskjold-Samsøs »dend nye
luckte stoel«69. Den maledes året efter af K. M. Bruun »med opgang, bænke og alt
med de foregivne farver« og forgyldte lister med metalguld overstrøget med
guldfernis78. På den vestligste pille over for stiftamtmandens stol108. 5) Dr. Homuths
stol blev 1758 udlejet ved en auktion. Over de korte kvindestole(?) nr. 6108. 6)
Stiftamtmand Oluf Borch de Schoubos enkes og datters stol108. 1764 modtog Christen
Mortensen snedker betaling for en stol til stiftamtmandinden5, og samme år malede
K. M. Bruun såvel stol som »lenderet« om trappen med perlefarve og forgyldte de
seks rader lister omkring hele stolen samt de to omkring panelfyldingerne. 1781—82
slog J. F. Colvitz' folk hul i muren til en udvendig opgang. Snedker Johan Meyer forfærdigede en egekarm, en yderdør af fyr, samt en femtrins trappe med halvtag
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hertil69. Over de »stakkede« karlestole, hvoraf nr. 5 udgjorde opgangen, og nr. 6 var
beregnet til tjenerne5. — Ved restaureringen 1865—66 blev disse pulpitur-stole
nedtaget og solgt. Auktionsprotokollen83 nævner således mindst to pulpiturstole, fire
trapper og adskillige små døre.
Orgel, bygget 1962 af Troels Krohn, Frederiksborg Orgelbyggeri; 36 stemmer,
fordelt på hovedværk, rygpositiv, brystværk og pedal. Façaden, i ubehandlet eg (jfr.
fig. 51), tegnet af arkitekt Aksel Skov i samarbejde med Troels Krohn.
†Orgelværker. 1) 1657 nævnes et orgel114, der muligvis er identisk med det
instrument, som 1665 repareredes af Mielkor »Argelbøger«2, 1670 forsynedes med
nye tangenter og enkelte nye piber af Peter Karstensen, Viborg115, og 1730 indgik
som en væsentlig bestanddel i kirkens nye instrument. Af en kontrakt 1728116
fremgår, at det gamle orgel har haft hovedværk, brystværk og pedal med tilsammen
16 stemmer117. Ifølge regnskaberne18 blev det båret af to egepiller og var smykket
med 65 små, drejede »ziratpiller«, alt genanvendt ved det nye orgel, nr. 2. På
nordvæggen i skibets vestre fag.
2) 1730, samme år som domkirken fik nyt orgel, leverede Lambert Daniel Kastens
et 19 stemmers instrument til Vor Frue kirke, hovedsagelig bestående af genanvendte
dele fra de to kirkers ældre værker (jfr. Århus domkirke, p. 581f.):
Hovedværk
Principal 8'
Gedakt 8'
Principal 4'
Gedakt 4'
Nasat 22/3'
Oktav
2'
Oktav
1
Scharff IV
Trompet 8'

Brystværk
Fløjte
Oktav
Sedecima
Sesquialtera

4’
2'
1’
II

Pedalværk
Subbas 16'
Gedakt 8'
Oktav
4'
Dulcian 16'
Trompet 8'
Cornet
2' 118

Hertil kom en ekstra stemme, indsat ud over kontrakten119. To vigtige stemmer,
der savnes i denne disposition, en Mixtur i hovedværket og en Gedakt 8' i
brystværket, indsattes tilsyneladende først ved den istandsættelse og ombygning, der
udførtes 1764 af Amdi Worm120, som allerede 1751 havde repareret orglet78. 1796—
9739 og 180764 gennemgik det atter istandsættelsesarbejder ved henholdsvis Peerstrop
og C. Worm121. Selvom orglet allerede 1850 var så udslidt, at man ønskede at
anskaffe et nyt, nøjedes man dog med at lade orgelbygger Demant foretage en
nødtørftig reparation 18569.
I den †orgelfaçade og det †pulpitur, der 1730 flyttedes til kirkens vestende og
opstilledes på et ældre †pulpitur her, indgik materiale fra det ældre orgel, nr. 1.
Ombygningens snedkerarbejde udførtes af Søren Jensen Sandmand, der bl.a. drejede
to »kloder« til orglets brystværk18. Et par basunblæsende, kvindelige
Danmarks Kirker, Århusamt
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englefigurer (fig. 121), nu på loftet, er formodentlig skåret til orglet 1730. Det er to ens, 74
cm høje figurer af eg, fuldt udarbejdet på alle sider. Sparsom forgyldning ses på
hoveddiademet, kappens inderside samt på basunerne (det ene sæt mangler nu). På nyere
konsol.
1762 udvidedes orgelpulpituret 1 á 2 alen5, og trappen forsynedes med dør og lukke af
snedker Christen Mortensen69, alt anstrøget med perlefarve af K. M. Bruun, der 1751 havde
»udziret« hele orglet78. I forbindelse med reparationen 1797 flyttede snedker S. Schodt
brystværket længere ud og lavede det tilhørende gulv39 (jfr. p. 1072).
3) 1866, samtidig med kirkens restaurering (jfr. p. 1075), byggede Demant et nyt orgel
med 14 stemmer, to manualer og pedal122. †Façade og †pulpitur udført efter tegning af V. Th.
Walther. Ved en ombygning 1908 udvidede Emil Nielsen stemmetallet til 20 og gjorde
aktionen pneumatisk123. 1921 indsatte A. C. Zachariassen yderligere fire stemmer124, og 1936
øgede Th. Frobenius & Co. stemmetallet til 35, ligesom der ved denne lejlighed installeredes
nyt spillebord med tre manualer og pedal125. 1908 flyttedes instrumentet fra †pulpituret i
sideskibets vestligste fag over våbenhusets indskudte loft (jfr. p. 1078)126 til hovedskibets
vestpulpitur, hvor det blev opstillet i to huse nord og syd for vest-vinduet; det 1936 tilbyggede
manual anbragtes forsænket i gulvet foran vinduet.
Salmenummertavler, moderne, med løse messingtal. †Salmenummertavler. 1688 blev fem
skiffersten indhægtet i træbrætterne, da man ikke kunne læse det skrevne på de forrige.
Rasmus snedker indhuggede stenene, og Jens maler påsatte bogstaverne2. 1745 blev seks
tavler malet af Jens Hansen78. 1815 måtte maler Bøgh sortmale syv plader på begge sider39.
1823 leverede snedkermester Schiøt fire tavler. Inventariet samme år opregner fem nymalede
tavler med løse numre8. Efter restaureringen i 1860'erne var tavlerne nygotiske med løse
numre (fig. 53).
Mindetavler. 1) (Fig. 122), 1619. »Løffwerdags (Ewigewarindis) Afftensangs predikens127
Fvndatz Bekosted aff Søffren lensen anno 1619. — Gud till ære, haffuer Søffren lensen Frost
radmand i aarhus och hans kiere høstru Mette Lauritzdaatter aar 1619, stifftett den almindelig
afftensangs predicken, vdi denne kierke, evig at holdis, vnder den pen och straff som
Fvndatzen inlagt i raadhusit och Capittelit her vdi aarhus om formelder, huortil der(!)
goduiligen haffuer giffuit 200 gamle daler, som raadit aarligen paaske afften skal sette paa
rente til den prestis beløning(!) same prediken skal betiene«. Ifølge fundatsen128 af 27. marts
1619 skulle der holdes en kort skrifteprædiken til undervisning for confitenterne hver lørdag
eftermiddag mellem kl. 1 og 2.
Sort kalkstenstavle, 108 × 63 cm, hvis indskrift står med fordybet, forgyldt fraktur og
enkelte versaler. Herunder ægteparrets konturhugne skjolde med
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Fig. 121. Vor Frue kirke. Basunblæsende englefigur, formodentlig fra orgelfaçaden 1730 (p. 1174). — The Church of
Our Lady. Figure of trumpet-blowing angel, supposedly from the organ front 1730.

gyldne mærker og versaler, Søren Jensen Frosts med bomærke flankeret af hans
initialer »SIF« samt øverst »ANGW«, der muligvis angiver en forkortelse af en
religiøs sentens ligesom de sammenskrevne bogstaver »CLCHW« på hustruens
skjold, mellem Jesumonogram og hendes initialer »MLD«, for Mette Laurits-datter
(jfr. samme bogstaver på ægteparrets epitaf, nr. 1).
O. 1656129 var tavlens plads, ligesom formodentlig oprindelig, på væggen ved
prædikestolen, samme sted som den af ægteparret skænkede lysearm, nr. 1. Herfra
lod kirkeværgen, Anders Lauritzen, den imidlertid fjerne 1669 og erstatte af en anden
tavle, men dømtes til at retablere den førstnævnte, hvilket skete snart efter130. Nu på
sakristiets sydvæg, øst for døren.
2) 1619, med indskrift vedrørende legat til indstiftelse af aftensang ved lørdagens
skriftepræken127. »Anno 1619. Gud til ære haffuer Henrich Schultt borger her vdi
aarhus stifftett denne almindelig afftensang her vdi dene kierke, evig att holdis effter
Fundatzens liudelse, inlagt vdi raadhusitt och Capittelit her vdi aarhus, huortil hand
goduilligen haffer giffuet 50 gamle daler, som raadit aarligen paaske afften skall sette
paa rente till den personis beløning vdi skolen
75*
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som same afftensangs sang skal betiene«. Ifølge fundatsen af 27. marts 1619131 skulle
renterne af bundtmager Henrich Schultts legatstiftelse gå til den hører eller
sognedegn, der skulle forestå sangen før og efter den samtidigt indstiftede
skrifteprædiken132 (jfr. mindetavle nr. 1).
Sort kalkstenstavle, 65 × 62 cm, med indskrift svarende til nr. 1 og antagelig
udført af samme stenhugger. Nederst Henrich Schultts bomærkeskjold med hans
initialer »HS«. O. 1656, ligesom formodentlig oprindelig, på væggen ved
prædikestolen ved siden af tavle nr. 1. Nu på østsiden af vestre pille mellem
hovedskib og sideskib.
3) (Fig. 123), 1673, legatstiftelse til kirkens bygning i forbindelse med er
hvervelse af lejersted (gravsted). »Gud til ærre andre til got exempel, haffuer
Peder Tomæsøn pors, for vden Leyersteden betaidt, giffuet til Kierckens
Bygning it halff hundre slette Dlr., paa det Hans beene Wberørt I graffuen
maatte Huille: Anno 1673.« Under en streg tværs over stenen en enslydende
indskrift (kun få variationer med hensyn til bogstavering) for <»Niels mickelsøn
tysk oc maren Iensdaatter«, der har givet »60 slette dlr., paa det dieres beene. . . :
Anno 1697«>. Ifølge regnskabet 16732 lod Niels Tysk en sten, antagelig den her
omtalte, indsætte i muren over sin begravelse (jfr. †gravsten nr. 38).
Kalkstenstavle, 97 × 56 cm, med profileret ramme prydet af slyngbånd omkring
det forsænkede skriftfelt. Indskrift med forgyldt fraktur på sort bund, rammen grå
med rødmalet slyngbånd. På sakristiets sydvæg, vest for døren.
4) 1685, med indskrift vedrørende opsætning af korbuekrucifiks nr. 1 (p. 1159)
og †præstekammer (p. 1166), ifølge regnskaberne2 skænket af Niels Lauridtsen
og hustru. »AΩ. Woris oc ald Werdens Frelsere Den Kaarsfæste Christo Iesu
Till Gudelig oc Christelig errindring hafuer en Medchristen her i Sognet, Ladet
bekoste dette Crucifix, som her offver Chorsdørren er opsatt, saa oc det Lidet
Cammer her ved Prædichestolen Till Prædikanternis tienniste. hannem Med
hustru oc Børn af(!) maae vorde med Naade, Lyche, Salighed Aff Iesu Welsigned, Maa ynske huer den som dette seer oc Læser oc sige: Amen!«.
Den rektangulære trætavle, 110 × 82 cm, der med sin brede ramme og udskårne
englehoved foroven nøje svarer til en tavle fra 1677 i domkirken (nr. 3, p. 595 og fig.
356), er sandsynligvis skåret af krucifiksets mester, Rasmus Christensøn
billedhugger. Også englehovedets staffering, de gyldne bølgelister, rammens
hjørneudsmykning med bladværk imiterende metalbeslag og fraktur-indskriften, alt
på sort bund, er overensstemmende med domkirkens tavle og rimeligvis udført af
Hans maler (jfr. korbuekrucifiks). Tidligere ophængt i en af klosterfløjene, nu på
sakristiets østvæg.
Maleri, o. 1800, Kristus helbreder den blodsottige kvinde (Matt. 9,20—22). Det er
udført i olie på træ, 72 x 104 cm, inden for en glat, brun træramme. Kristus ses
omgivet af sine disciple, og foran ham knæler den bedende kvinde;
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Fig. 122—123. Vor Frue kirke. Mindetavler. 122. Nr. 1,1619, for lørdag aftensangs prædiken, bekostet af rådmand
Søren Jensen Frost og hustru (p. 1174). 123. Nr. 3, 1673 og 1697, for legatstiftelse ved erhvervelse af lejersted, for
Peder Tomsen Pors og Niels Mikkelsen Tysk og hustru (p. 1176). — The Church of Our Lady. Memorial tablets.
122. No. 1, 1619, for Saturday evensong sermon, donated by Councillor Søren Jensen Frost and his wife. 123. No.
3, 1673 and 1697, for foundation of a trust on the acquisition of a burial place for Peder Tomsen Pors and Niels
Mikkelsen Tysk and his wife.

i forgrunden en lille hund, antagelig symbol for hendes fasthed i troen. I baggrunden
et bjerglandskab med borg og by. En del afskallet i nedre højre hjørne. Maleriet hang
tidligere inden for kirkens søndre indgang, nu anbragt på loftet over klostergangen.
Lysekroner. 1) (Fig. 124). 1400'rnes sidste halvdel. Ifølge regnskabet 16572 »salig
Niels Elbecks133 lille krone med 12 lys«. De 2 × 6 lysearme er formet som
bladranker, hvorfra der vokser korsformede treblade. Lyseskålene har gennembrudte,
nedadvendte »kroner«, lysepiberne er høje, sekskantede, med gennembrydninger.
Stammens tabernakelagtige midtled, bestående af seks fialer bærende et gotisk tag,
rummer en støbt figur af S. Jørgen i færd med at dræbe dragen (fig. 125). Stammens
sekssidede underbaldakin har profilerede
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Fig. 124. Vor Frue kirke. Lysekrone nr. 1, fra 1400'rnes sidste halvdel (p. 1177). — The Church of Our Lady).
Chandelier no. 1, from the later half of the 1400's.

hjørnelister med fremspringende krydsornamenter samt nederst et lille løve-hoved
med ring i gabet. Kronen er ophængt i en ringbøjle fastgjort i topfiguren, en
helligåndsdue (fig. 126), hvis vinger og glorieskive er forsvundne134. En beslægtet
krone findes i Waase kirke i Mecklenburg135, derimod synes ingen danske paralleller
at forekomme. Dele af kronen er fornyet eller repareret136, især lysearme, skåle og
piber samt måske S. Jørgen-figuren, på hvis ryg er indridset: »A J 1924«. Kronen
omtales første gang i inventariet 16562, hvor det tillige bemærkes, at kirken gav lys
hvert år. 16862 og atter 172117 nævnes, at den lille krone hang i den smalle gang ved
dåben, 189882 var dens plads i sakristiet, nu østligt i skibet.
2) (Fig. 130). O. 1630, ifølge indskrift skænket 1638 af borgmester Hans Pe-
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dersen og hustru, Kiersten Lavridsdatter (Bording). Den store krone har 2×8
volutlysearme med et lille akantusblad på midten samt flade, tallerkenformede
dråbeskåle med piber formet som kuglevaser. Den rigtprofilerede stamme er ophængt
i en ring, holdt af en oprakt hånd. Kronen har haft tre sæt prydarme, hvoraf det
øverste, der sad mellem de øvre lysearme, er forsvundet; bevaret er det nederste sæt,
placeret mellem de nedre lysearme og bestående af en række små, vandret udgående
volutarme med prydspir, samt det midterste: otte større, knoppede med små
volutblade (jfr. nr. 5). Hængekuglen bærer giverindskriften, hvis versaler er graveret
på trambuleret baggrund mellem linier: »Efter Christi fødsell aar 1638 er denne
kronne gifven til Wor Frwe kierke i Aarhvs af Hans Pedersen oc hans kierre hvstrwe
Kiersten Lawersdater«. Omkring indskriften en graveret bladkrans holdt af svævende
engle. Den indeslutter tillige to våbner, som foroven sammenhæftes af korslagte
knogler og et kranium med aks fra øjen- og næsehuller. Det heraldisk højre skjold
bærer havfrue med todelt hale, det venstre et slangeomvundet træ (jfr. givernes epitaf
nr. 3). 1721 nævnes17, at en lysearm har manglet i flere år. Flere prydarme, skåle og
piber er fornyet. Allerede 1656-inventariet2 oplyser, at kirken giver lys til kronen
hver jul. 1686 hang kronen ved prædikestolen2, nu i søndre sideskibs østfag.
3) (Fig. 131). O. 1625—50, ifølge indskrift skænket 1736109 af »salig Raad-mand
Oluf Sørensens enke, Dorethe Johansdatter [sønnedatter af Arent Alt-holdt, jfr.
lysearm nr. 2] og Deres Børn«. Den udførlige giverindskrift (graveret kursiv og store
skønskriftsbogstaver) står på begge sider af topskjoldet (fig. 128), som holdes af to
englebørn, der har mistet de palmegrene, de tidligere holdt i den ene hånd. Indskriften
beretter desuden, at kronen »er til 16 Lys, og den gandske Crone med Zierater, naar
den adskilles, bestaar af 106 Stöker, Smaae og store Som weyer 11 lispund og 6
pund«. Samtidig med kronen er givet »Eet Gaards Aufling paa Aarhuus Mark, kaldet:
Knud Kieldsens til Byesvends Eje Paa Broberg, dets Afgift Aarlig skal andvendes: 1.
Til Lysene til denne Crone som andtendes i Kirken de sædvanlige tider. 2. Lyse
Cronen og Epitaphiumet at Reenholde. 3. Deres Begravelse Sted Forsvarlig udi stand
at holde, med videre, alt efter Fundatzen137, der er indleveret til Aarhuus Raad-stue.
Ævig At Holdes« (jfr. epitaf og †begravelse nr. 15).
Kronens stamme har et stort, vaseformet led mellem flade kugleled ledsaget af
indknebne; den glatte hængekugle har støbt akantusbladbort over drueklase. De 2×8
lysearme er i øvre række udsmykket med et lille akantusblad som midtled (jfr. nr. 5),
i nedre række med delfiner, som gaber over den ydre del af volutarmen. Delfinen
bærer et slankt pyramideprydspir. Dråbeskåle og piber svarer til nr. 2. De tre sæt
prydarme er forskellige: øverst små, vandret udgående -formede, de midterste med
ægformede prydspir, de nederste, større, har samme form og er knoppede som på
krone nr. 3 i domkirken (p. 604).
1748
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Fig. 125—126. Vor Frue kirke. Detaljer af lysekrone nr. 1 (jfr. fig. 124). S. Jørgen og dragen.
— Topfiguren: Helligåndsdue (p. 1177 f.).
The Church of Our Lady. Details of chandelier no. 1
(cf. fig. 124). St. George and the Dragon. Figure at the top: the dove representing the Holy Spirit.

hang kronen ved prædikestolen5, formentlig over givernes begravelse, nu i søndre
sideskibs vestfag.
4) (Fig. 132). Skænket 1643 og formentlig udført kort før. Indskriften omtaler ikke
giverne, der ifølge inventarierne 1656 og 16922 må være borgmester og
hospitalsforstander Christen Jensen og hustru, Anna Sørensdatter Dyster. Ifølge
fundatsen138 havde de tillige givet 50 sl. dl. til lysenes fornyelse og vedligeholdelse af
deres lejersted.
Kronen svarer på flere punkter til nr. 3, de 2 × 8 lysearme har således samme
delfinformede midtled, den nedre rækkes forsynet med en lille konsol på delfinernes
oprullede hale, formentlig til spir som ovennævnte. De tre sæt pryd-arme er dog
anderledes: de øvre, knoppede bærer lille, fladtrykt kugleled, de nedre, større er blot
knoppede. De otte midterste prydarme er formet som vingede havfruehermer, ganske
svarende til domkirkens krone nr. 3 (p. 604)139. Topfiguren er en kronet, flakt ørn
ophængt i nyere hånd. Hængekuglen bærer en versalindskrift på prikket baggrund,
mellem dobbelte linier: »An Gottes Segen ist Alles gelegen. 1643«. Under en støbt
bladkrans hænger et dobbelt løvehoved med delfmring i gabet (fig. 129). —
Inventariet 1657 oplyser, at kro-
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Fig. 127—129. Vor Frue kirke. Detaljer af lysearm og -kroner. Fra lysearm nr. 2, skænket 1639. Fra krone nr. 3 og
krone nr. 4 (p. 1183, 1179 f.). — The Church of Our Lady. Details of candle-bracket and chandeliers. From
candle-bracket no. 2, donated 1639. From chandelier no. 3. From chandelier no. 4.

nen da hang over givernes lejersted, 1686 og fortsat »ved dåben«2, nu i korets vestre
fag.
5) Skænket 1648 og formentlig udført få år før. Indskriften røber ikke giverne, der
imidlertid ifølge inventariet 16572 var en række velagtbare, unge karle ved navn
Simon Kok, Søren Christoffersen, Peder Gius, sal. Hans »aarremester« (orgelmester),
sal. Markus Pedersen, Anders Pryds, sal. Jens Kahr, sal. Jochum Jungelein og sal.
Jens Jacobsen140. Navnene fandtes på en †messingplade141, måske det oprindelige
topskjold. Kronen, der har træk fælles med domkirkens krone nr. 5 (p. 605) og den
herværende nr. 2, således de 2 × 8 lysearme med tilbehør, har to sæt prydarme ganske
svarende til krone nr. 3, men kan være efterligning af disse. Til fornyelserne hører
måske også et par lysearme samt topfiguren, en flakt, kronet ørn, midtdelt af
ophængningsarmen. Den store hængekugle har samme form og graveret
versalindskrift som den nævnte krone i domkirken: »A(nn)o 1648 si devs pronobis,
qvis contra nos« (hvis Gud er for os, hvem [kan da være] mod os). — Inventariet
16562 oplyser, at salig Peder Winters hustru endnu hver jul gav lys til kronen. 16922
og 17505 var dens plads ved orgelværket, nu østligt i koret.
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Fig. 130—131. Vor Frue kirke. Lysekroner. 130. Nr. 2, skænket 1638 al borgmester Hans Pedersen og
hustru (p. 1178). 131. Nr. 3, fra 1625—50, skænket 1736 al rådmand Oluf Sørensens enke og børn
(p. 1179). — The Church of Our Lady. Chandeliers. No. 2, donated 1638 by the Mayor Hans Pedersen and
his wife. No. 3, from 1625—50, donated 1736 by Councillor Oluf Sørensen's widow and children.

6) (Fig. 133). 1600'rnes sidste fjerdedel, ifølge regnskaberne2 sandsynligvis
skænket kort før 1685 (sammen med urskive) af rådmand Jens Christensen Basballe
og hustru, Anne Christensdatter Friis (jfr. epitaf 1725); de og arvingerne lovede at
forsyne kronen med vokslys.
Fra skiverne mellem stammens tre fladtrykte kugleled udgår de 2 × 8 smågrenede
lysearme. Kronen har bevaret to sæt prydarme, hvoraf flere fornyet, dels otte Ssvungne, knoppede, der udgår fra midtskiven, dels otte dobbelte refleksblomster,
placeret mellem de nedre lysearme. Ophængning og topfigur som nr. 5 (vingerne
fornyet?), den fladtrykte hængekugle uden indskrift. 16852 og 17485 omtalt som
hængende i koret, nu i sideskibets midtfag.
†Håndlygte. 1710 nævnes en gammel lygte17, der 1735 opbevaredes bag altret18.
Lysearme. 1) (Fig. 134), til to lys, skænket 1637 af Søren Jensen Frost og hustru,
Mette Lauridsdatter (jfr. epitaf nr. 1). Den enkeltsvungne arm prydes af graverede
spidsblade omkring midtleddet og på det nedre slyng, der ender i solsikke ligesom de
to tværarme. Forsidens støbte skjold med givernes initialer: »S. I. F.«, »M. L. D.«
over »1637«, er ved et nyere fastgørelsesled fæstnet til tværarmene, der tillige med
det centrale pyramidespir formodentlig er fornyet i 1700'rne. Lysearmen holdes,
formidlet af et lille drejeled, af en diminutiv hånd, der udgår af munden på
vægpladens fintgraverede englehoved (fig. 136). 16572 omtalt ved prædikestolen,
antagelig den oprindelige plads (jfr. mindetavle nr. 1), nu på korets sydvæg.
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Fig. 132—133. Vor Frue kirke. Lysekroner. 132. Nr. 4, skænket 1643 af borgmester og hospitalsforstander
Christen Jensen og hustru (p. 1180). 133. Nr. 6, skænket kort før 1685 af rådmand Jens Christensen Basballe og
hustru (p. 1182). — The Church of Our Lady. Chandeliers. 132. No. 4, donated 1643 by Christen Jensen, the
Mayor and superintendent of the hospital, and his wife. 133. No. 6, donated shortly before 1685 by Councillor Jens
Christensen Basballe and his wife.

2) (Fig. 135), til to lys, ifølge indskrift skænket af »Arendt Altholdt [og] Alheid
Hansdaater 1639«142 (jfr. gravsten nr. 10). Volutarmen har i de to slyng en
fremstilling af Bebudelsen, mens de enkeltsvungne tværarme blot er smykket med
graverede akantusblade; dråbeskålene er flade, tallerkenformede, med slanke urner
som lysepiber. Den støbte midtfigur er en landsknægt med hellebard143 (fig. 127).
Herunder det støbte kartoucheskjold med givernes graverede versalindskrift og
sammenskrevne initialer: »AH«. Lysearmen er ved en tap fastholdt af en hånd, der
ligesom på lysearm nr. 1 udgår fra en mund, her imidlertid fra et »treansigt« (set både
en face og i profil) (fig. 137), muligvis et symbol for Treenigheden144. — I
inventariet 16572 omtales, at givernes børn endnu skænker lys til stagen hver jul.
16862 og 172117 nævnes stagen »ved klosterdøren«, 17485 under stiftamtmandens
stol, dvs. på nordvæggen i skibets vestligste fag; nu på korets nordvæg.
†Kirkeskib, ifølge inventariet 16862 foræret af tvende unge karle. Det hang da ved
kirkedøren, men 17525 over fruentimmerstolene mellem de to piller (i sideskibet),
indtil det 1768 under en søndagshøjmesse faldt ned med »sin mandur« (montering)
og gik i stykker5. Derefter opsat på hvælvingen over klostergangen i materialhuset,
hvor det endnu fandtes 17868.
*Ligbåre (fig. 138). O. 1740, i hovedsagen af fyr, selve båren 64 cm høj, 236 cm
lang og 93 cm bred; bærestængerne afsavet. Udskæringer i provinsiel rengence,
bladværk på sider og ben, der på de udvendige sider har stående evan-
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Fig. 134. Vor Frue kirke. Lysearm nr. 1, skænket 1637 af rådmand Søren Jensen Frost og hustru (p. 1182). — The
Church of Our Lady. Candle-bracket no. 1, donated 1637 by Councillor Søren Jensen
Frost and his wife.

gelistfigurer med de respektive tegn; nu er kun Mattæus og Markus bevaret;
Johannesfiguren ses endnu på fotografi fra 1878. Begge kortender har kronet ovalfelt
med Christian VI.s reliefskårne spejlmonogram omgivet af akantusløv holdt af to
englebørn. Sortmalet, bårens øvre regencebånd skiftevis med rødt og grønt,
bladværket grønt og sort, figurerne hvide. Nu i Den gamle By (inv. nr. 365).
†Ligbårer. 1686 stod tre ligbårer i klostergangen2. 1710 nævnes17, at de tilhørte
kirken, mens fire andre ejedes af købmandslavet. 1735 bar tre indskriften:
»Kiøbmandslaug Anno 1676«18.
†Jordpåkastelsesspader. 1) 1742 nævnes en liden jernskuffe, som bruges til
jordpåkastelse5. Den er muligvis identisk med den spade, der var skænket af
borgmester Morten Andreas Gertsen (1749—69), og som i inventariet 17555
beskrives forsynet med en rund, langagtig sølvknap (af vægt 5 lod 2 kvint)39, hvorpå
var udstukket »Aarhuus Frue Kircke«. Opbevaredes endnu 1866 hos sognepræsten7.
2) 1786-inventariet8 opregner en anden jernspade, som udgik 18487.
Tårnur, 1962, ifølge angivelse på værket leveret af Ørnholms Eftf. Henry
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Fig. 135. Vor Frue kirke. Lysearm nr. 2, skænket 1639 af handelsmand Arent Altholdt og hustru Alhed Hansdatter
(p. 1183). — The Church of Our Lady. Candle-bracket no. 2, donated 1639 by the merchant Arent Altholdt and his
wife.

K. Nielsen, Løkken. Gangværk med timeslagværk; Grahamsgang med remon-toir;
elektrisk optrækning. På tårnets nordside opsattes samtidig med værket en ny,
kvadratisk urskive, dateret med tal i de fire hjørner. Den er en kopi af sydsidens, fra
1908, som hidtil havde været den eneste; materialet er kobber, romertal og visere
forgyldte.
† Tårnure. 1) Tidligst omtalt 1656. 1664 oplyses, at »det store slaaværk« har plads
ved mester Hendriks »Studier Cammer«, og 1687 nævnes »Læs Cammeret ved
Seyerwerchet«2. I 1694 omtales et stort sejerværk under tårnet17 (jfr. p. 1072). Værket
havde både kvartér- og timeslagværk og angav tiden dels på de store klokker i tårnet,
dels på to små †klokker inde i koret. 1692 blev det »fast ganske af nyt omgjort« af
Jens Pedersen urmester2, ligesom det fik lodder af jern (jernambolte) i stedet for de
gamle af sten17.
Uret vedligeholdtes i begyndelsen af 1700'rne af Laurids Madsen urmager17; 1731
af Johan Darmstad18, mens den store ombygning, der gjorde værket til et pendulur,
blev foretaget 1742 af Jacob Chr. Darmstad. Uret havde tidligere »en U Raa og kand
dermed aldrig gaa stadig«78. Større reparationer udførtes 1767 og 1772 af Anders
Rasmussen Weng, 1778 af Johan Jürgen Caspeller69,
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Fig. 136. Vor Frue kirke. Vægplade til lysearm nr. 1, skænket 1637 (jfr. fig. 134) (p. 1182). The
Church of Our Lady. Wall-plate for candle-bracket no. 1, donated 1637 (cf. fig. 134).

1817 af L. Caspeller39 og 1823 af urmager Jensen64. 1856 betegnes værket som så
ringe, at det ikke kan bruges eller repareres145 og solgtes herefter ved auktionen
186683. 1854 var der anbragt to riste til ildgryder ved urværket »for at meddele
samme den nødvendige varme til at fortsætte sine bevægelser«9.
2) 1859, fremstillet af den københavnske tårnurmager H. Kyhl9, et fremragende
værk med den karakteristiske halvt hvilende gang; kun aksler og hjul er endnu i
behold (på loftet).
Af †urskiver på tårnet blev den tidligst kendte »nedskudt af Svenskens Skibe«. En
ny (af sten?) opsattes 1666. 1685 siges rådmand Jens Christensen Basballe og hustru
Anne Friis »nylig« at have givet »en Solskive el. Viissere« på tårnet2. Den fornyedes
1717 (i træ) af Laurids Jensen snedker og maledes af Hans Lauridtsen17 og 1759 af
Chr. Mortensen, mens Anders Rasmussen Truust malede den78; Anders Weng
leverede viseren5. Siden fornyet 1794 (ved Søren Schiødt), malet af P. Schode39,
1817(?)146, 1823147 og 18509.
†Solur. 1756 betaltes K. M. Bruun for at have malet en »Solskive« og forgyldt alle
tallene og stregerne78. Da tårnurets skive blev fornyet 1759, er der muligvis tale om
skiven til det solur, der omtales p. 1084.
Klokker. 1) 1881. Omstøbt af jernstøber S. Frich, Århus. På kappen med
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Fig. 137. Vor Frue kirke. Vægplade til lysearm nr. 2, skænket 1639 (jfr. fig. 135) (p. 1183). — The Church of Our
Lady. Wall-plate for candle-bracket no. 2, donated 1639 (cf. fig. 135).

reliefversaler: »Omstøbt 1881«. Højde 56 cm, tvm. 71 cm. I spirets lanterne. 2) 1908.
Indskrifter i relief versaler: »Hør op at færdes uden ro imellen(!) / livets døre, / hvor
kan i slig en larm du tro, / at du Guds røst kan høre. / Støbt 1908« og »Franz Schilling
in Apolda goss mich 1908«. Højde 116 cm, tvm. 121 cm. Ophængt som den øvre af
klokkerne i tårnet. 3) 1908. Indskrifter i reliefversaler: »Gennem jorderig gaar
himmelrøsten. / Støbt 1908« og »Franz Schilling in Apolda goss mich 1908«. Højde
92 cm, tvm. 96 cm. Nedre klokke i tårnet.
†Klokker. 1) 1594, støbt af Borchart Gelgiesser, København. Klokken, der var den
mellemste af de tre klokker i tårnet, bar versalindskriften: »Borchardvs gelengeter me
fecit anno 1594. Verbvm domini manet in æternvm« (Borchart Gelgiesser
(messingstøber) gjorde mig 1594. Guds ord bliver evindeligt«). Indskriften
afgrænsedes af dobbelte profilstave og kronedes af tunget korsblomst-bort; på
slagkanten to gange tre profilstave. Den målte ca. 75 cm i højden (uden krone) og i
tvm. ca. 94 cm148. Omstøbt 1881 af jernstøber S. Frich, Århus7, men senere afgivet til
filialkirken i Ry (Skanderborg amt)149.
2) 1595, ifølge arkitekt Walthers beskrivelse 1881148 med samme indskrift og af
samme form som nr. 1 og følgelig ligeledes støbt af Borchart Gelgiesser.
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Fig. 138. Vor Frue kirke. *Ligbåre med Christian VI.s spejlmonogram. Nu i Den gamle By (p. 1183).
_ The Church of Our Lady. Bier with the King Christian VI's back-to-back monogram; now in the town
museum »Den gamle By«.

Klokken var kirkens største og omstøbtes af Frich 18817. Atter omstøbt 1908 til den
nuværende nr. 2.
3) »Syvklokken«, een af de tre tårnklokker, der nævntes i inventariet 16562. 1716
var klokken revnet og blev sendt til Lübeck, hvor »Lauridz Stroleren Rotgitter«,
Lorenz Strahlborn, fra 1714 støber for byrådet150, omstøbte den17. Den gamle klokke
vejede 1 skippd., 11 lispd. og 2 pd., den nye 2 skippd., 2 lispd. og 6 pd. lybsk. Efter
genophængningen satte Laurids urmager kvarter-hammeren fra sejerværket op til
klokken17. 1810 revnede den64, men først 1823 blev den omstøbt af Peter Pedersen
Meilstrup, Randers9. Denne mindste klokke148 blev 18817 omstøbt til den nuværende
nr. 1.
4—5) Foruden de tre †tårnklokker opregner inventarielisten 16562 yderligere to
klokker »i kirken« (jfr. †tårnure p. 1185). Den ene, »fuldslagklokken« i koret, blev
175078 omstøbt af Georg Gotfried Priel151. 1762 faldt den ned og gik i stykker,
hvorefter W. O. Møller støbte en ny med en forøget vægt på 11/4 pd.5.— Jfr. i øvrigt
*klokker i Hospitalskirken.
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Fig. 189. Vor Frue kirke. Detalje fra barokt. »Danzigerskab« i sakristiet (p. 1191). — The Church of Our Lady.
Detail from baroque "Danzig cabinet" in sacristy.

SAKRISTIETS INVENTAR
I forbindelse med sakristiets nyindretning 1960—61 (jfr. p. 1050) erhvervedes fra
antikvitetshandelen en del ældre genstande, der anbragtes i rummet152 (fig. 38).
Bord, 1600-talstype, af eg, 77 cm højt, 89 cm bredt og 192 cm langt, på fir-sidigt
balusterformede ben med fodliste; sargen, med skuffe, har forneden udsavet
tungeliste.
Tintallerken, stemplet med mestermærke: krone over initialerne »F(eller P) CB«,
herunder S. Jørgen og dragen mellem årstallet »18—05«, muligvis for en mester i
Heide, Holsten. Desuden formodentlig et kvalitetsmærke, et ansigt, over »40«; 23 cm
i tvm. På randen graveret fraktur: »Vor Frue Kirke«.
To ens tinsinger, stemplet »E. B. R.« for Københavnergørtleren Ephraim
Benjamin Reisz, årstallet »1780« samt kvalitetsstemplet for »engelsk« tin: en engel.
Nyklassicistiske, 23,5 cm høje.
Stole. 1) Armstol, tidlig rokokotype, 106 cm høj, 64—45 cm bred og 49 cm dyb,
stærkt restaureret. 2) Højrygget øreklapstol, af fyr, 119 cm høj, 67—44 cm bred og
67 cm dyb.
Danmarks Kirker, Århusamt
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Fig. 140. Vor Frue kirke. Interior af koret, set mod nordost. På væggen epitaf nr. 5 (p. 1204) og nr. 13 (p. 1220). —
The Church of Our Lady. Interior of chancel, looking north-east. On the wall sepulchral tablet no. 5 (p. 1204) and
no. 13 (p. 1220).
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Skab, o. 1700, såkaldt Danzigerskab, 225 cm højt og 237 cm bredt, på kuglefødder. De to dørfløje har stærkt forkrøppede fyldinger, på midt- og sidestolper er der
korintiske pilastre, hvis skafter er smykket med skårne blomsterranker. Den kraftige,
knækkede gesims har midtpå en udskåret kartouche hvorpå Jakobs kamp med englen
(fig. 139); herover krone og skriftbånd med reliefbogstaver: »Ich Lasse Dich Nit - Du
Segnest Mich Denn« (1. Mosebog 32,36).
Kiste, af eg, samlet af ældre dele, 88 cm høj, 60,5 cm bred og 120 cm lang,
hvilende på fremspringende, profilerede planker ved kortenderne. Over en profileret
fodplanke er forsidens to fyldinger hver opdelt i fire mindre felter ved hjælp af
profilerede rammer. Glat, tresidet låg.

GRAVMINDER
EPITAFIER
1) (Fig. 141). O. 1610—20. Snitværksarbejde med portrætmaleri, ifølge indskrift
over Peder Christensen, tidligere rådmand i Aarhus og Søffrenn lensen Frost, borger
smst., begge tidligere slotsskrivere på Schanderborg, samt deres hustru Mette
Lauritzdaater. Peder Christensen døde 27. sept. 1610, 62 år gl., Seffren(!) lensen <30.
nov.> 16<42>, <65> år gl., Mette Lauritzdatter <20. dec.> 16<42>, <76> år gl.153.
Epitafiet er et lidt skematisk udført højrenæssancearbejde, der såvel i motiver som
i skæremåde viser påvirkning fra billedskæreren Mikkel van Grønningen (jfr.
domkirkens prædikestol p. 556ff.). Mesteren er muligvis Oluf Olufsen, der
formodentlig tillige har leveret et beslægtet epitaf over skriver og ridefoged Mikkel
Pedersen i Hvilsted (Hads hrd.), her som andetsteds154 muligvis i samarbejde med
maleren Lauritz Andersen Riber (jfr. ndf.).
Storfeltet flankeres af fritstående, korintiske søjler med reliefskårne diademhoveder i prydbælternes kartoucher. Det lave topstykkes gesims bæres derimod
af henholdsvis mands- og kvindeherme, hvis buster og skafter er smykket med
beslagværk. Stor- og topvingers samt topstykkets kartouche-værk indrammer
cirkelfelter eller halvrosetter omgivet af frugtophæng og spinkelt bladværk i
nederlandsk manér. Karakteristiske er især de firkantede englehoveder (fig. 143) og
postamentfremspringenes fantasifulde løvemasker (fig. 145). En basunblæsende
englefigur, der endnu 1966 kronede topstykket, er nu forsvundet.
76*
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Fig. 141. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 1, o. 1610—20, over to rådmænd og slotsskrivere, Peder Christensen og Soren
Jensen Frost, samt deres hustru Mette Lauritzdatter (p. 1191). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 1,
c. 1610—20, for two councillors and keepers of castle accounts, Peder Christensen and Soren Jensen Frost, with
their wife Mette Lauritzdatter.

Rammeværkets staffering, der o. 1656155 beskrives som »mådelig«, og som ligger
på en tynd kridtgrund, er oprindelig, men repareret og til dels ændret. Hovedfarven er
brun, med forgyldning på lister og skårne detaljer samt spor af grøn lazur på sølv på
snitværkets blade; ansigterne har naturlig karnation. Indskrifterne, der er udført med
gylden fraktur på sort bund, knytter sig nøje til de malede motiver. I topfeltets
midtcirkel står Jahves navn med gyldne, hebraiske bogstaver, omgivet af gyldne
stråler. I topstykkets frise: »Jeg er
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Fig. 142. Vor Frue kirke. Maleri fra epitaf nr. 1 (jfr. fig. 141) med de afdøde knælende under allegoriske scener fra
det gamle og ny testamente (p. 1194). — The Church of Our Lady. Painting from sepulchral tablet no. 1 (cf. fig.
141) with the deceased kneeling under allegorical scenes from the Old and
New Testaments.

Opstandelsen oc Liffuit..«, »Ioha(n) XI« (11,25). I storstykkets frise: »Saa Elskte
Gud Verden at hand gall Sin Enbaarne Søn . .«, »Iohan III« (3,16). Under storfeltets
maleri står den ovenfor citerede gravskrift, og i hængestykkets ovalfelt læses: »Jeg
veed at min Frelsere leffuer oc hand skal her effter opuecke mig alf lorden. .«, »Iob
XIX« (19,25—26). Under bibelcitatet står de afdødes initialer (med versaler):
»P:C:S. M:L:D. S:I:S«, hvorunder sammenskrevne versaler »CHG. CL CHW.
ANGW« (muligvis forkortelser for de af-
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dødes valgsprog eller for bibelcitater?), hvoraf de to sidstnævnte også genfindes på
mindetavle nr. 1. Yderst til hver side ægtemændenes næsten udviskede bomærkeskjolde.
De to malerier, der ligger på fynd malegrund på træet, er antagelig udført af Lauritz
Andersen og med ganske samme motivvalg som Hvilsted-epitafiet. I topfeltet Opstandelsen,
malet efter samme forlæg som det tilsvarende felt på Peder Saxes epitaf, nr. 6 i domkirken (p.
678ff.). I storfeltet (fig. 142) ses nederst de to ægtemænd og deres hustru, sortklædte,
knælende på brune puder på et rødbrunt flisegulv foran en brun mur med blændarkader.
Herover ses det religiøse motiv, rimeligvis udfort efter et tysk forlæg156; ved hjælp af personer
og optrin fra både det gamle og det nye testamente samt ved symboler henvises til den
Korsfæstede som forudsætning for menneskets frelse og genopstandelse. Til scenerne hører
forklarende tekster (hvid fraktur) på sortmalede tavler i hvide eller røde rammer. På tavlen
mellem de knælende står: »Jeg actede icke at vide noget blant eder / Vden Iesum Christu(m) /
oc hannem Kaarsfestede. 1. Corith. 2« (1. Kor. 2,2). Herover ses en høne med sine 12
kyllinger (apostlene?), og på forsiden af altret bagved læses: »Hierusalem, huor tit haffuer ieg
vild forsambled dine børn Som en høne Sin Kyllinge Vnder sine vinger oc du vilde icke.
Matth. 23« (23,37). Selve byen Jerusalem ses i baggrunden til venstre for korset. På tavlen lidt
over og til siden for altret står: »Menni-skens Søn er icke Kommen at lade tiene sig, men at
hand skulde tiene Oc giffue sin liff til gienløselses Betalning for mange. Marc. 10« (10,45).
Over altret (måske pagtens ark?157) er rejst korset med Kristus, der yderligere symboliseres
ved ørnen, der holder en tavle med: »Ligsom(!) ørnen fører Sine vinger ud oc Suaffuer offuer
dennem, saa maatte hand Vdbrede Sine Vinger. Deuteron. 32« (5. Mosebog 32,11). I
baggrundens bjerglandskab ses på hver side af Kristus en top hvorpå en fugl, begge symboler
for opstandelsen; til venstre pelikanen, der plukker sig i brystet og nærer ungerne ved sit
hjerteblod, på tavlen udfor kommenteret: »Jeg er bleffuen som en Pelican Vdi Ørcken. psal.
102« (102,7). Til højre fugl Fønix, der flyver op, genfødt af asken; på den tilhørende tavle:
»hun døder sig, at hun leffue kan, opkommer igen jeg siger sand«. I mellem-grunden i
billedets højre halvdel er malet en præfiguration for Kristus: Forrest knaTer kong David med
harpen, holdende en tavle med: »Offuer Sprenge mig HERre med Isop, saa bliffuer ieg reen,
toe mig ect. psal. 51« (51,9). Bagved står Moses pegende, dels på baggrundsscenen med
Kobberslangen i ørkenen (et motiv, der genfindes på afdødes gravsten nr. 6), dels på den
korsfæstede; på tavlen under hans fødder: »Moses giorde en Kaaber Slange oc Saatte han-nem
til en tegen. Numer. 21« (4. Mosebog 21,9). I billedets venstre halvdel personer fra det ny
testamente, forrest den knælende Paulus med sværd og tavle hvorpå: »det være langt fra mig,
at jeg skal rose mig vden aff vor Herris

EPITAFIER

1195

U. H.1976
L. L.1972
Fig. 143 144. Vor Frue kirke. Englehoveder. 143. Fra epitaf nr. 1 (jfr. lig. 141) (p. 1191). 144. Fra epitaf nr. 2 (jfr. fig. 147) (p. 1196).

— The Church of Our Lady. Angel heads. 143. From sepulchral
tablet no. 1 (ej. fig. 141). 144. From sepulchral tablet no. 2 (cf. fig. 147).
Fig. 145 146. Vor Frue kirke. Løvemasker. 145. Fra epitaf nr. 1 (jfr. fig. 141) (p. 1191). 146. Fra
epitaf nr. 2 (jfr. fig. 147) (p. 1196). — The Church of Our Lady. Lion masks. 145. From sepulchral tablet no. 1 (cf. fig. 141). 146.
From sepulchral tablet no. 2 (cf. fig. 147).

Iesu Christi kaarss. Gal. 6« (Gal. 6,14). Bagved står Johannes Døberen pegende
på Kristus; på tavlen herunder: »See den Guds Lam, bær Verdens Synder.
Iohan. 1.« (1,29).
De to maleriers religiøse scener kontrasterer ved deres lyse farveholdning,
med stærkt koloristiske detaljer, mod storfeltsmaleriets mere traditionelle,
verdslige motiv med de sortklædte personer i mørke omgivelser. Epitafiet, der
står foran at skulle restaureres, hang o. 1656155 — ligesom formentlig oprindelig — syd for altret (jfr. lig. 57) over de afdødes gravsten nr. 6 og 11; nu på
sideskibets svdvæg, øst for døren.
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2) (Fig. 147). O. 1616. Snitværksramme med portrætmaleri, ifølge indskrift over
»velforstandige Mand Niels Pedersøn«, forrige borgmester i Aarhuss i 32 år, død 10.
aug. 1616, og hans hustruer »Anne Jacobs dat., Kiersten Laurissd. Oc Karen
Jørgensd.«.
Det velproportionerede epitaf, i højrenæssance, der formodentlig er udført af
samme værksted som bl.a. Peder Saxes tavle i domkirken (nr. 6, p. 678f.), har en
opbygning, der i hovedsagen svarer til Peder Christensens epitaf (nr. 1). De
kartoucheformede vinger omslutter halvcirkel, i topvingerne med vrænge-hoved i
profil, i storvingerne med diademhoved i kraftigt relief og herunder en muslingeskal.
Topfeltet flankeres af hårfagre kvindehermer med draperiophæng på skafterne; yderst
på storgesimsen står kvindelige englehgurer, der i ny tid har mistet deres basuner.
Top- og hængestykkets midtovaler er omgivet af kartoucheværk, det sidstnævnte
ligesom på Saxes epitaf flankeret af vingede kvindehermer; forneden har
hængestykket været afsluttet af en lille plade med beslagværk eller en drejet kugle.
Som hængestykker under de løvehoved-smykkede postamentfremspring (fig. 146)
ses de for værkstedet karakteristiske, pluskæbede englehoveder (fig. 144).
Rammeværket har i ny tid fået en staffering domineret af brunt med marmorering
på søjleskafter og i øvrigt lidt grønt, rødt, lilla og blåt; rester af ældre staffering på
kridtgrund skimtes. Al forgyldning, også de (fejlfuldt) op-malede frakturindskrifter,
på sort bund, er udført med guldbronze. Øverst står »Jahve«, i topfrisen: »Jeg er
Opstandelsen oc Liffuit,. . Ioh. XI« (11,25). I storfrisen: »Huo som Troer paa Sønnen
Hand haffuer det Euige Liff.. . Ioha. 3« (3,36). I postamentfrisen: »Jeg veed at min
Frelser leffuer oc hand skal opuecke mig aff lorden« (Job 19,25).
Topfeltet er blot sortmalet, i storfeltet findes et maleri på kridtgrund på træ,
istandsat af N. J. Termansen 1939—40158. Maleriets nedre del optages af afdødes
talrige familie, knælende på sorte, guldkvastede puder på et brunt-grønt-tavlet gulv
foran en lav, brun panelvæg. Personerne er traditionelt delt i to grupper, til venstre
mandssiden med borgmesteren foran sine fire voksne sønner (den ene dog ganske
ung); forrest knæler to små drenge i de vanlige småbørnsdragter, og allerforrest,
opstablet på en hvid pude ligger to drengebørn, døde som spæde, i rødt svøb med blåguldstribede bånd og med hvide huer. Til højre kvindesiden med de tre hustruer og
deres fire døtre samt forrest to døde pigespædbørn, anbragt og udstyret som drengene,
svøbene dog blot med gyldne bånd. Alle de knælende er sortklædte med hvide
pibede, eller runde, glatte kraver, kvinderne med hvide forklæder og huer.
Personernes hoveder rager op i tavlens øvre del, hvor Hyrdernes tilbedelse er
fremstillet i en stærkt perspektivisk, arkitektonisk kulisse, bestående dels af en tøndehvælvet gang, dels af et staldrum. Fra et landskab til venstre i billedet kommer
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Fig. 147. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 2, o. 1616, over borgmester Niels Pedersen, hans tre hustruer og 14 born (p.
1196). — The Church of Oar Lady. Sepulchral tablet no. 2, c. 1616, for the burgomaster Niels
Pedersen, his three wives and 14 children.

hyrderne frem, den forreste knælende i forgrunden. Centralt i billedet ligger
Jesusbarnet på en kasse, bagved ses hans forældre samt en okse og en engel.
Personerne bærer stærktfarvede dragter, hvor især gult og rødt er dominerende, med
blåt som underlag for Jesusbarnet. — O. 1656155 hang epitafiet, der da
karakteriseredes som »skønt«, over familiens gravsten (nr. †21), vest for kordøren,
dog ikke nærmere angivet om i nord eller syd, nu vestligst på skibets nordvæg.
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Fig. 148. Vor Frue kirke. Detalje fra epitaf nr. 3, 1651 (jfr. fig. 151). Soldat fra topstykkets opstandelsesscene (p. 1200). — The Church of Our Lady. Detail from sepulchral tablet no. 3, 1651 (cf. fig. 151).
Soldier from Resurrection scene in top section.

3) (Fig. 151). 1651. Billedskærer-arbejde med portrætmaleri, ifølge indskrift over
borgmester Hans Pederssøn, f. i Flensburgh 1603, død 1650, som efterlod sig tvende
børn, Peder Hanssøn og Mette Hanss Daatter, såvelsom den »dyd-rige Hustrue oc
Matrone« Kirstine Lauridtz Daatter Bordingh, f. i Christrup ved Randers 2. febr.
1621, som efter sin mands død ægtede doctor Peter Heger-feldt, f. i Kiøbinghaffn og
»Medico her i Byen«, med hvilken hun levede 6 år og 6 mdr.; hun døde 31. juli 1662,
41 år og 6 mdr. gl., ringer 4 dg. Indskriften afsluttes af ønsker om en glædelig
opstandelse for alle, fremsat af de afdødes »Effterlatte Slecht oc Gode Venner.
Aarhus 1662 den 12. Nov.«.
Kirkens største og tillige meget velskårne epitaf er rimeligvis udført i
Horsensmesteren, Peder Jensen Koldings værksted. Det rummer liere karak-
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Fig. 149—150. Vor Frue kirke. Detaljer fra epitaf nr. 3, 1651 (jfr. fig. 151). Storvinge og dydefigurer,
under restaurering (p. 1199). — The Church of Our Lady. Details from sepulchral tablet no. 3, 1651
(cf. fig. 151). Wing and the Virtues, during restoration.

teristiske eksempler på såvel værkstedets formsprog som dets håndværks-mæssige
dygtighed159. Fra den af mesteren signerede altertavle fra 1648 i Janderup (DK Tisted
p. 453) genfindes flere komponenter, omend ofte, som det er værkstedets vane, i en
varieret form. De såkaldte bruskbarokke tendenser viser sig ikke alene i
ornamentikken, men også i opløsningen af den arkitektoniske opbygning. Tavlens
ottetungede, englehovedsmykkede storfelt er flankeret af muslingeskalnicher (jfr.
altertavler i Skødstrup og Glud, Vejle amt), hvori Troen og Håbet (fig. 150),
værkstedets foretrukne dydefigurer, står på maskeprydede konsoller. I storfeltets
svikler ses de lire evangelister i skødesløse stillinger, med deres bøger og tegn,
foroven Matthæus og Markus, forneden Lukas og Johannes. Over de to storvingers
(fig. 149) bruskede engle-
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Fig. 151. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 3, 1651, over borgmester Hans Pedersen, hans hustru og to børn samt hustruens
anden mand, doctor Peter Hegerfeldt (p. 1198). The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 3, 1651, for the
burgomaster Hans Pedersen, his wife and two children, also the wife's second
husband, Doctor Peter Hegerfeldt.

figurer sidder Moses med lovens tavle og Johannes Døberen med korsstav, begge
pegende op mod henholdsvis Kobberslangen (i orkenen) og den Korsfæstede, der
kroner sidenichernes maskeprydede barokkartoucher. Begge dele er jævnligt
anvendte, parallelle motiver fra det gamle og nye testamente, der skal forudsige og
henvise til korsfæstelsen og frelsen (jfr. altertavler i Janderup og Saksild (Hasle
hrd.)). I topstykkets relief ligger tre soldater (fig. 148) ved foden af graven, hvorpå
den opstandne Kristus træder som hele tavlens kro-
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nende figur (jfr. Janderup, Glud). I længestykkets skrifttavle omgives af bruskværk, der
forneden har en relieffremstilling af Jonas og hvalfisken, præ-figurationen for Kristus i
dødsriget; nederst en maskeprydet plade med det reliefskårne årstal »1651«. På bruskværkets
delfinvinger sidder to putti med skjolde, mens en tredie over skriftfeltet støtter den ene arm på
et kranium og med den anden holder et skjold (tilsat samtidigt med maleriet?; fig. 152.).
Efter en restaurering ved Svenning Elmholdt 1966—68, hvorunder en nyere overmaling
fjernedes, står epitafiet med sin oprindelige staffering, muligvis udført samtidig med
indskriften 1662160. Rammeværkets bundfarve er grå, med hvidt på figurernes dragter og på
volutter, i øvrigt med megen forgyldning: på bruskværkets kanter, på fabeldyr, masker,
evangelisternes klæder samt i blomstermønstret på dydernes kjoler. Figurerne har naturlig
hudfarve. Hængestykkets putti holder skjolde med afdødes malede mærker, på blå himmelbaggrund. Forneden til venstre: havfrue, der holder i sin tvedelte, grønne hale; blåt vand.
Forneden til højre: fire hvedeaks på grønt jordsmon; ovenover flyver en stork. Rimeligvis
borgmesterens og hustrus mærker, mens det øvre våbenmærke, en blå slange snoet om et
grønt træ, måske er hendes anden mands,

L.L. 1672

Fig. 152. Vor Frue kirke. Detalje fra epitaf nr. 3, 1651 (jfr. fig. 151) (p. 1201). Lady. Detail
from sepulchral tablet no. S, 1651 (cf. fig. 151).

The Church of Our
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tilføjet efter indgåelsen af ægteskabet 1655—56. Hængestykkets indskrift, som ifølge sit
indhold er tilføjet 1662, står med forgyldt fraktur på sort bund.
Det store oliemaleri, udført på lærred fastspændt på træ161, viser Kirstine Lauridsdatter
flankeret af sine to ægtefæller og med de to voksne børn af første ægteskab i forgrunden. Alle
personer knæler, med sammenlagte hænder, på røde puder lagt på den brune jord, hvorpå
småsten. Baggrunden er mørkegrå, foroven lidt lysere skyer med strejf af blå himmel, hvorpå
læses Jahve, med hebraiske bogstaver. Personernes traditionelle, sorte dragter oplives af hvidt
i kvindernes forklæder, ærmer og gennemsigtige skulderstykker samt i mændenes store kraver
og puffede ærmer. Den centrale kvindefigur bærer halssmykke samt sort baret på det hvide
kone-hovedlin, mens den unge pige blot har en lille, hvid hue på det opsatte hår. I billedets
venstre side den afdøde borgmester, ved hår- og dragtmode karakteriseret som den ældre i
modsætning til den anden ægtefælle og sønnen, begge med langt hår og sløjfeprydede ærmer.
Da begge ægtemænd optræder på maleriet, må dette være malet efter 1655—56, måske endda
først færdiggjort samtidig med indskriften 1662. Om en nyere restaurering vidner en
blyantsnotits i den bog, Lukasfiguren holder: »Restaureret H. Boustrup(?) 1914«. - Oprindelig
hang epitafiet på korets nord-væg155, nu i skibets midtfag, ligeledes på nordvæggen.
4) (Fig. 153). 1665. Portrætmaleri af anonymt ægtepar, signeret Hans (Olufsen) Schütte
1665.
Det store maleri, der måler 209 × 156 cm, er udført i olie på tynd kridtgrund lagt på træ.
Det forestiller et midaldrende ægtepar knælende på blåsorte puder med guldtressede kanter,
med hænderne sammenlagte foran livet. Gulvet er sort-hvidttavlet, baggrunden mørkebrun; til
siderne to kraftige, grå søjle-stumper, den ene med hvirvelsnoet prydbælte over hulstave, den
anden med glat skaft over profileret base. Foroven svæver, på gulbrun baggrund, en engel (fig.
154), med gråblå vinger og i hænderne opstandelsessymboler, grøn krans og palmegren. Som
det var tidens skik, er ægteparret klædt i sort. Mandens trøje, lukket med en lang række
knapper ned foran, er overalt bræmmet med kantbånd. Ved hans håndled skimtes lidt af den
hvide skjorte under ærmernes gyldne og røde kanter. Han har brunligt hår og gråt fuldskæg.
Kvinden har hvidt, gennemsigtigt pandedække under den sorte hue samt hvide ærmer under
de sorte, der kantes af røde bånd med gyldent slyngbåndsmønster. Kjolens snit markeres af
sortmønstrede bånd, og også det hvide forklæde pyntes af lodrette guldborter. Om halsen ses
den sædvanlige guldkæde, om venstre arm en snoet armring samt på venstre hånds fingre to
ringe. På mandens trøjebræmme forneden læses, med versaler, malerens signatur: »Hans
Schutte 1665«, en fremtrædende og produktiv kontrafejer fra Odense, der i 1660'erne var
virksom i Jylland162 (jfr. nr. 5 ndf.).
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Fig. 153. Vor Frue kirke. Portrætmaleri, signeret Hans Schütte 1665, fra epitaf nr. 4, over anonymt
ægtepar (p. 1202). - The Church of Our Lady. Portrait painting, signed lians Schütte 1665, from
sepulchral tablet no. 4, for anonymous married couple.

J.J. Frimand 1978
Fig. 154—155. Vor Frue kirke. Udsnit af maleri, 1665, og ramme Fra epitaf nr. 4 (jfr. fig. 153). over anonymt ægtepar
(p. 1202). — The Church of Our Lady. Section of painting, 1665, and of frame from sepulchral tablet no. 4 (cf. fig.
153), for anonymous married couple.
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Den 33 cm brede egetræsramme har forskellige springlisteled på hver side af et glat led. På
langsidernes midte samt foroven på rammen er huller og mærker efter skårne figurer, der
endnu 1960 var fæstnet på rammen163. Disse figurer, der ses på et ældre fotografi164, har
tilsyneladende svaret ganske til dem, der har smykket nogle lignende epitafierammer, med
samme malede dekoration, i Ørsted kirke (Randers amt), fra 1666, og i Randers S. Morten, fra
1668165. Til siderne kvindelige engle knælende i skyer og med henholdsvis krucifiks og krone;
foroven den velsignende Kristus siddende på regnbuen, hvoraf der endnu ses spor (fig. 154).
Antagelig har der forneden ligesom på ovennævnte epitafier været anbragt en plade, holdt af
en engel, hvorpå afdødes data har været malet.
Rammen er sortmalet, bortset fra det glatte midtled, der bærer en gylden dekoration,
bladværk med »barokblomster«, hvorimellem putti tumler rundt (fig. 155). Udsmykningen er
sandsynligvis udført af Hans maler, der tilsyneladende har stået for en tilsvarende på
mindetavler såvel i domkirken (nr. 3, 1677, p. 595) som i Vor Frue (nr. 4, 1685, p. 1176) samt
de ovennævnte i Randersområdet. -- 1904166 hang epitafiet nordligt på sideskibets østvæg, nu
anbragt bag på altertavlen.
5) (Fig. 156 og 140). O. 1668. Marmoreret sandstensramme om portrætmaleri, udført af
Hans (Olufsen) Schütte 1668, af Christen Nielsen Friis (Christiernus Nicolai Friis)167, tidligere
rektor ved Horsens skole, dernæst præst ved Raarup kirke i Riere herred (Rjerre hrd., Vejle
amt) og provst for samme herred, senere værge for »denne hellige, kirkelige bygning«, kannik
ved kapitlet (ved Århus domkirke), provst for Ning herred, magister i artium og filosofi, ... en
meget attråværdig ægtemand, fader til 11 børn. Den dybtsørgende ægtefælle Karen
Clemensdatter (Catharina Clementina) satte dette minde (jfr. gravsten nr. 2 og †muret
begravelse nr. 10). Friis' sandstenstavle, det eneste billedhuggerarbejde blandt kirkens
epitafier, er i hovedsagen formet som en enkel ramme omkring det 160 × 130 cm store
portrætmaleri. Glatte pilastre bærer brudte volutgavl-stumper, hvorimellem er spændt et
tredelt bueslag. Dette krones af et fremspringende englehoved hvorover konsol med stor
topkugle. Pilastrene lian-keres af spinkle pyramidespir, og hvilende på fire kugler over
bossesmykket postament med diminutiv topkugle. Under gesimsen yderst til hver side en
hængevindrueklase. Hængestykkets nyreformede og let hvælvede skriftfelt smykkes til hver
side af frugtguirlander fæstnet ved sløjfer til pilaster-hængekonsollerne, der på forsiden har
våbenskjolde i relief. En profilkonsol støtter epitafiet forneden.
Efter en restaurering 1966168 står epitafiet med de oprindelige farver, der efterligner
fornemmere stenmaterialer: Pilastrene er brunlilla marmorerede, pyramidespirene sort-hvide,
det øvrige står gråt med forgyldte konturer og detaljer; skrifttavlen er sort med gylden kursiv,
navnene med versaler. Friis-
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Fig. 156. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 5 med portrætmaleri 1668, signeret Hans Schütte, sat af Karen
Clemensdatter over ægtemanden, provst Christen Nielsen Friis (p. 1204). — The Church of Our Lady.
Sepulchral tablet no. 5 with portrait painting 166 8, sinned Hans Schütte, set op by Karen Clemensdatter
for her husband, the rural dean Christen Nielsen Friis.

våbnet har en sort trane (symbol for årvågenhed), hustruens et gyldent Jesumonogram,
begge på hvid bund.
Maleriet, olie på tynd kridtgrund på egetræ, forestiller ægteparret knælende på grå
puder, på en brunlig baggrund. Foroven åbner gulbræmmede skyer sig for en blå
himmel med den korsfæstede. Kristi hudfarve er bleg, håret brunt og lændeklædet
gråhvidt. Personerne er sortklædte, manden i sin præstedragt har gråt hår og skæg,
hustruen hvidt hovedlin under sort baret, hvidt kravestykke,
Danmarks Kirker, Århus amt
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underærmer og forklæde. Nederst i højre hjørne står malerens signatur: »Hans
Schütte ping(!) 1668« (H. S. malede). Det traditionelt komponerede, men veludførte
maleri er malet af samme kontrafejer som nr. 4, der som forlæg for sine religiøse
motiver ofte har anvendt stik efter Rubens162, således også i dette tilfælde (jfr. Nr.
Åby og Bogense, Odense amt). Maleriet restaureredes 1968169. 1904 på korets
nordvæg 17°, nu nordligst på sideskibets østvæg.
6) (Fig. 157). O. 1668. Snitværksramme om portrætmaleri for Anderss
Laurssøn, f. i Nysted i Laaland, død 16<92> <12. apr.>, <69> år gl., og hustru
Karen Laurssdaatter, f. »her i Aarhuuss«, død 1668 30. sept., 36 år og 9 mdr. gl.
efter at have levet sammen i 16 år og 8 mdr.; velsignet med syv sønner og fem
døtre. De afdøde hviler »Her Neden oc Ved denne Nederste Pille«.
Den smalle og flade bruskværksramme om storfeltsmaleriet slutter sig foroven til
en dødningehovedprydet konsol, der som kronende figur bærer den opstandne og
velsignende Kristus, nu med korsstav. Til siderne løber brusk-værket ud i vingede
englehoveder, mens det i hængestykket indfatter et flad-ovalt, let hvælvet skriftfelt
med lille bøjlemaske forneden. Et hjelmet, todelt skjold rager fra hængestykket op
foran billedfeltet.
Rammens nyere, brune staffering dækker over den oprindelige, polykrome lagt på
tynd kridtgrund, yderkanters og detaljers forgyldning synes derimod oprindelig
ligesom de sorte skriftfelters gyldne fraktur og farverne på alliance-våbnet: i 1° hvid
due med oliegren, siddende på grøn busk; rød baggrund, i 2° rødt, guldflammende
hjerte på hvid baggrund; sort hjelm og rødt, hvidskygget hjelmløv.
Portrætmaleriet, olie på tynd malegrund, er antagelig udført som en kopi efter
Friis' maleri (epitaf nr. 5). Ægteparret knæler på gråblå skypuder med sammenlagte
hænder. Den afdøde handelsmand171 har brunt skæg og tjavset, halvlangt hår, hvorpå
lille, sort kalot. Hvide skjortelinninger ses ligesom en snip af skjorten ved livet. Hans
hustru bærer rødforet, sort baret over hvidt lin; under hendes hvide forklæde skimtes
en gulrød underklædning. — Ophængt på sideskibets vestvæg, syd for vinduet, også
oprindelig placeret i den vestre ende af kirken (jfr. indskrift) og antagelig nær den
tilhørende †murede begravelse nr. 6.
7) (Fig. 158). O. 1670—80. Snitværksramme om portrætmaleri af Svend
Albertsen og hustru. Af indskriften, tillempet i verseform bl.a. ved hjælp af
mange apostroffer, fremgår, at Svend Albertsøn var født i Helsingør, men op
draget i Aarhuus, hvortil han vendte tilbage: »I Schol at lær', i Kirchen vær',
vel □ Aar tilfulde, / Huor i Lær' re'n, oc Dyder skiøn, hand der informere
skulde«. [Hører ved latinskolen, herefter fra 1642 til sin død 1680 kapellan ved
Vor Frue kirke]172. Hustruen, »Johan(!) Christens daattr maatt være, / Tre
Sønner favfr', hun hannem avfl'r, oc fire Døttre med ære, / Albert oc Hans, I
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Fig. 157. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 6, o. 1668, over handelsmand Anders Laursen, †1692, og hustru
Karen Laursdatter, †l668 (p. 1206). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 6, c. 1668, for
the merchant Anders Laursen, †1692, and his wife Karen Laursdatter, †1668.

Himlens glantz, nu allered' vist glimrer, / Maren, Signed(!), Helle, Albert, Citzel i
Kuram'r Land nu svimmer«!
Det noget plumpe epitaf, der muligvis stammer fra Rasmus Christensøns
værksted, er skåret i Peder Jensen Koldings maner og svarer i opbygning og
figuranvendelse til mesterens epitaf fra o. 1635 i Horsens klosterkirke. Storfeltet, hvis
æggestavgesims og postamentbjælke har bueslag, er flankeret af dydefigurer, Troen
med kors og kalk og Håbet med due og anker. Andre dydefigurer flankerer tavlerne i
topfelt og hængestykke, foroven Sagtmodighed med
77*
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kors og lam og Kærlighed med barn på armen, forneden Styrke med søjlestump og
Klogskab med slange. En tilsvarende, kronende figur med hænderne samlet foran sig
skal muligvis (som vanligt her) forestille den opstandne Kristus. På epitafiets
»hjørner«, over og under de vandrette led, sidder evangelisterne med deres tegn og
over buen en engel med sammenlagte hænder. De rudimentære stor- og topvinger
samt top- og hængestykke består af barokt bruskværk. Den store fantasimaske, der
nederst samler dekorationen, er epitafiets bedst skårne detalje.
Tavlen står endnu stafferet af »R(?) Rosmos maler 1866«, hvilket ses i den bog,
Matthæus sidder med. Brun baggrund med forgyldning på lister og klædebon, der i
øvrigt er røde og grønne. Indskrifterne er malet med gylden fraktur, mindeindskriften
i hængestykket på sort bund, bibelcitatet på listen herunder med sort på gylden bund:
»Ja, Jig(!) kommer snart, Amen. Ja Kom Herre Jesu. Apoc. 22,20«. Under
storfigurerne er skrevet henholdsvis »Troen« og »Haabet«. I topfeltet et oliemaleri på
træ af det hvide Gudslam med korsfanen (symbolet for Kristus), stående på en rød
bog med syv ubrudte segl, anbragt på en bakketop. Herunder står, på sort bund: »Hvo
er værdig til ad(!) oplade Bogen, oc opbryde dens Indsegle: Aabenb. cap. v«.
Storfeltets oliemaleri, udført på meget tynd malegrund, er et knæstykke af
ægteparret, der med foldede hænder er vendt mod hinanden; baggrunden er mørk,
men lysner foroven, hvor en due ses. Kapellanen er fremstillet som gammel mand
med langt, hvidt hår og skæg og med hvid pibekrave over sin sorte ornat. Hustruen,
der bærer sort baret over hvidt hovedlin, har hvidt, gennemsigtigt skulderstykke med
sorte stropper. Hendes kjole er sort med hvide underærmer og forklæde. - Ophængt
vest for vinduet i midtfaget på side-skibets sydvæg, tidligere på korets sydvæg173.
8) (Fig. 159). O. 1675. Billedskærerarbejde med portrøtmaleri, ifølge hængestykkets indskrift sat over den »nedenfor« hvilende, agtbare og velfornemme mand
Iens Sørensøn Vintter, fordum borger og handelsmand »her udi aarhuuss og denne
kirkes værge i 27 år, som døde S. Hansdag 1670, 63 år gl., samt hans hustru Mette
Rasmusdaatter Testrup, død <13. apr.> 16<99>, <77> år gl.; i 27 års ægteskab
velsignet med 8 sønner og 4 døtre, af hvilke 5 sønner og een datter »allerrede ere udi
Guds giemme och hviler her hos Fæderne. . . - A(nn)o 1675«174. I topfeltet er tilføjet
en indskrift over kirkeværgens fader175, der ligeledes »hviler her«: Søren Iensøn
Vintter, fordum kirkeværge til denne kirke i 16 år, og hustru Marren Ienssdaatter.
Epitafiet er rimeligvis udført af den lokale billedskærer Rasmus Christensøn, der
bl.a. også synes at have leveret det af ægteparret skænkede *fontelukke (p. 1157).
Som forbillede er antagelig anvendt dels Hans Pedersens epitaf (nr. 3, muligvis fra
Peder Jensen Koldings værksted), dels en sandstenstavle i
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Fig. 158. Vor Frue kirke. Epitaf ur. 7, o. 1670—80, over kapellan og »hører« Svend Albertsen, †1680,
og hustru Johanne Christensdatter (p. 1206). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 7, c.
1670—80, for the curate and master Svend Albertsen, †1680, and his wife Johanne Christensdatter.

domkirken (nr. 20, p. 710). Fra det første er overtaget såvel storfeltets otte-passige
æggestavsramme med de påsatte englehoveder som evangelistfigurernes placering.
Med hensyn til stillinger og detaljer afviger disse dog en del fra forbilledet. Mens de
nedre evangelister, Lukas og Johannes, sidder med deres tegn ved siden, har de øvre,
Matthæus og Markus, deres symboler, englen og løven, anbragt på de flankerende
søjlers bjælkeværk; som forbindende led mellem evangelistsymboler og
søjlekapitæler er indskudt en kugle. Også anbringelsen i topstykket af den opstandne
Kristus mellem to krigere synes inspi-
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reret af Peder Jensen Kolding. Den nævnte tavle i domkirken synes at have dannet
model for den delvis arkitektoniske opbygning med korintiske sojler, brudte
gavlstumper og putti; tavlens stenhuggerarbejde er tillige omsat i træskæring i
hængestykkets sløjfeophængte draperi, frugtguirlander og engle-hoveder. Epitafiets
storfigurer forestiller de vanlige dyder, Troen med kalk og (nyere) kors og Håbet med
due og anker.
Epitafiets oprindelige, polykrome staffering på tynd kridtgrund er for størstedelen
dækket af en brun overmaling fra forrige århundrede; dog forekommer det polerede
guld på dragter og ornamentale detaljer urørt, ligesom de sortmalede indskriftfelters
gyldne fraktur. Storfeltets oliemaleri, på tynd male-grund på træ, er en ringere kopi af
malerierne i epitaf nr. 5 og 6. Parret knæler på guldkantede, rødlilla puder. Manden,
hvis ansigtslød er mørkere end kvindens, har mørkebrunt hår og lyst skæg; under den
sorte kappe ses røde trøje-ærmer og hvide skjortelinninger. Kvinden bærer sort baret
på sit hvide hoved-lin. Baggrunden er mørkegrå med en lysere skybræmme, der åbner
sig for en mørkeblå himmel bag Kristi grå legeme. På skriftbåndet versaler: »Iesus
Nazarenus rex iudæorum«. - Epitafiet hang formodentlig oprindelig over de afdødes
gravsten (nr. 10 og †34), bag søndre kirkedør155, dvs. i sideskibets vestfag; siden
flyttet til korets nordvæg, nedtaget ved sidste hovedrestaurering og nu anbragt på
loftet over klostergangen.
9) (Fig. 169). O. 1683. Billedskærerarbejde med portrætmaleri, ifølge indskrift for
den »herunder« hvilende Peter lessen farver og rådmand her i Aarhuuss, død <1712>
i sin alders <71.) år, efter at han havde levet kærligt med sin første hustru Maria
Keggeben i D år og imens velsignet med tre sønner og seks døtre hun døde 1677 i sit
33. år — og med sin anden hustru Maria Lassin(!) i <32> år og »imedlertid begafvet«
med <2> søn<ner 1 datter>. Hun døde □.□ år gl.176.
Det høje og ret smalle epitaf, muligvis fra samme værksted som epitaf nr. 30 i
domkirken (p. 729), har bred barokramme omkring ovalt storfeltsmaleri, indfattet af
spinkel bladramme med agern. Over og under ovalfeltet ses maske, hvortil der ved
siderne slutter sig dels foroven to engle, der holder metal-palmegrene, dels fantasidyr,
der kravler op langs billedrammen. Top- og hænge-stykke har tilsvarende blad- og
dyreslyng, foroven omgiver det et hvælvet cirkelfelt og danner tillige sæde for tre
putti med forkrænkelighedssymboler, øverst blomst og kronsegl, til siderne
henholdsvis slange og kranium. Hængestykkets fantasidyr (fig. 161) flankerer et
fladovalt, hvælvet skriftfelt. På postamentbjælken er fæstnet et usymmetrisk skjold.
Ved en gennemgribende restaurering 1975—76 er en nyere, brunlig overmaling
fjernet og den oprindelige staffering, på kridtgrund, imiterende sten-skulptur,
fremkaldt og udbedret. Gesims- og postamentbjælke er rødbrunt marmoreret,
rammeværket gråhvidt med gyldne skygger, konturer og detaljer.
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Fig. 159. Vor Frue Kirke. Epitaf nr. 8, o. 1675, over handelsmand og kirkeværge Jens Sørensen Vinter, tl670, og
hustru Mette Rasmusdatter Testrup, †1699 (p. 1208). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 8, c. 1675,
for the merchant and churchwarden Jens Sørensen Vinter, †1670, and
his wife Mette Rasmusdatter Testrup, †1699.

Dyrenes øjne dog røde og sorte, puttiernes kinder røde og den enes slange meget
naturtro gengivet. Skriftfelterne og skjoldet har sort bund for ind-skrifternes gyldne
kursiv, i topfeltet: »Syrach 17. Cap. vers 3. Gott hat den Menschen geschaffen aus
der E r d e n . . . « ; i hængestykkets felt personalia. I skjoldet er malet en hvid fugl på
gråblå bund, på den sorte hjelm tre røde roser. Over våbnet mønjefarvede, store
skønskriftsbogstaver »M K B«, første hustrus initialer, under våbnet stafferingsåret
»1683«.
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Fig. 160. Vor Frue kirke. Udsnit af maleri af rådmand Peter Jessen og to hustruer, fra epitaf nr. 9,
o. 1683 (jfr. fig. 169) (p. 1212). — The Church of Our Lady. Section of painting of the councillor Peter
Jessen and his two wives, from sepulchral tablet no. 9, c. 1683 (cf. fig. 169).

Det 134 cm høje maleri, udført i olie på olmerdugsvævet lærred177, er et knæstykke af de tre afdøde på mørk baggrund, der foroven lysner i blå himmel med hvide
lysstråler. På himlen tumler flere småengle rundt, nogle med palme-grene, oven over
hovedet på den på fremstillingstidspunktet afdøde (første) hustru. Hun kranses
desuden af en større, kvindelig engel, der skyder ned fra himlen (jfr. malerierne på
epitaf nr. 25—26 i domkirken, p. 718 ff.). Per-sonerne synes både aldersmæssigt og
personligt godt karakteriserede. Ægtemanden har smalt overskæg, gråbrun, fyldig
paryk, fint kniplet halsbind og kniplingsmanchetter, der kommer til syne ved de brede
ærmeopslag; de fed-
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Fig. 161. Vor Frue kirke. Fantasidyr fra hængestykket på epitaf nr. 9, o. 1683 (jfr. fig. 169). Efter
restaurering (p. 1210). — The Church of Our Lady. Fabulous beast from the boltom panel of sepulchral
tablet no. .9, c. 1683 (cf. fig. 169). After restoration.

ladne hænder er foldede over det svære liv. De to sortklædte kvinder (lig. 160)
har hvide forklæder over rødt underskørt, den unges med gyldne blomster. Den
ældre har rødfoeret baret og gylden kæde om halsen, den unge er mere udstafferet, med hvidt kniplingsskulderstykke, gylden kæde og hjerte samt liere
fingerringe og slangearmbånd; hendes underærmer er røde, overærmerne
hvide med sorte bånd. — Epitafiet er ligesom 1904183 ophængt på sideskibets
sydvæg.
10) (Fig. 162). O. 1688. Billedskærerarbejde med portrætmaleri, sat af Inger
Hieronimusdatter over hendes to ægtefæller Søren Olesen Molbo og Christen
(Jensen) Basballe (den ældre), dennes første hustru samt over hende selv.
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Indskriften lyder: »Gud til Ære Oc Kircken til Prydelse er dette Epitha-fium opsat
Efterkommerne til admindelse at herunder hviler . . . Christensøn(!) Basballe«,
handelsmand her i Aarhus, d. 12. nov. 1687 i sit 76. år, og hustru Elisabet
Pedørsdatter(!), d. 27. okt. 1658 i sit 34. år efter 14 års ægteskab. »Saa oc hviler her
Søffren Olleson Molbo«, handelsmand, d. 22. apr. 1661 i sit 37. år, og hustru Inger
Hieronimusdatter, med hvem han levede i ægteskab i syv år. Hun kom siden i
ægteskab med rådmand Christen Basballe i 34 år og døde 17. febr. 1608 (fejl for
1698) i sit 74. år178.
Epitafiets ovale storfeltsmaleri er omgivet af en akantusbarokramme, skåret i højt
relief. Ved hver side står ca. 175 cm høje frifigurer af kraftige, kvindelige dyder,
Troen(?) med sammenlagte, bedende hænder og bog under armen, og Tålmod(?) med
lam på armen. Hængestykkets hvælvede og laurbærkransede skriftfelt, over kranium,
holdes af svævende englebørn; tilsvarende, større figurer foregiver at holde
storfeltsmaleriet, mens tre putti med for-krænkelighedssymboler, henholdsvis frugt
og muslingeskal, hvori stor perle, kranium og timeglas, sidder på de brudte
segmentgavlstumper. I midten af topstykket en oval barokkartouche med
frugtophæng, hvori relief af Korsfæstelsen.
Epitafiet står med en nyere, brunlig overmaling på den delvis afrensede,
oprindelige staffering, der består af guld og farver lagt på en tynd kridtgrund. I
skriftfeltet forgyldt fraktur på sort bund.
Det 156 cm høje portrætmaleri, udført i olie på olmerdugslærred179, viser de
nævnte fire personer knælende på røde puder med guldkvaster. Den grå baggrund
toner foroven over i en gullig, åben himmel, hvor en ubehjælpsomt malet opstanden
Kristus med sejrsfanen kommer til syne. De vel karakteriserede personer (fig. 163—
164) fremstilles alle bedende, den yngre mand med foldede hænder. Alle er
sortklædte, kvinderne ens, med røde underskørter under hvide forklæder, med
guldkæder om halsen (ellers ingen smykker) og sorte, kniplede(?) hovedtøjer.
Efter ansøgning fik Christen Jensen Basballes hustru, Inger Hieronimusdatter, 11.
december 1688 kancelliets tilladelse til »at sætte contrafejer i det epitafium, som hun
har ladet lave«, selvom det stred mod forordningen af 11. november 1682180. — 1901
hang epitafiet i sakristiet 181 nu anbragt på side-skibets loft.
11) (Fig. 165—166). O. 1700. Billedskærerarbejde omkring indskriftstavle for
borgmester Hans Ienssen Wintter, 1648 f. i Aarhuus, 1684 beskikket (til) denne
kirkes værge, byens overformynder, 1687 rådmand, 1701 udvalgt til borgmester i
byen, »hvilket forvaltet til sin dødsdag«. Haft tre hustruer til ægte: 1679 Anne Friis,
fødte tvillingdøtre, hvorefter Gud bortkaldte hende i hendes 19. år. 1684 Maren
Mickelsdatter Malling, fødte tre sønner og fem
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Fig. 162. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 10, o. 1668, sat af Inger Hieronimusdatter over hendes to ægtefæller,
handelsmændene Søren Olesen Molbo og Christen Jensen Basballe samt sidstnævntes første hustru (p. 1213). —
The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 10, c. 1668, set up by Inger Hieronimusdatter for her two husbands,
the merchants Søren Olesen Molbo and Christen Jensen Basballe, with
the latter's first wife.
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Fig. 163. Vor Frue kirke. Udsnit af portrætmaleri fra epitaf nr. 10, o. 1688 (jfr. fig. 162) (p. 1214). — The Church
of Our Lady. Section of portrait painting from sepulchral tablet no. 10, c. 1688 (cf. fig. 162).

døtre, d. 1692 i sit 25. år. 1696 Ingebaare Splidz, sl. rådmand Rudolf Rosses, d. 1724
i sit 77. år. Rorgmesteren d. 1726 18. j a n . i sit 78. år182 (jfr. gravsten nr. 17 og †
muret begravelse nr. 11).
Epitafiet er formodentlig udfort af et lokalt værksted, der med hensyn til
udformningen har ladet sig inspirere af andre tavler i byen. Hovedskemaet svarer
således til et epitaf fra 1686 i domkirken (nr. 27, p. 722): Knækkede gesims- og
postamentbjælker henholdsvis over og under laurbærkranset oval-felt, med
flankerende frifigurer, samt gavlstumper hvorimellem et topstykke skyder sig op. De
noget klumpede storfigurer er tidens almindeligt foretrukne, Retfærd med sværd og
vægt og Håbet med due og anker. Hængestykkets akantusbladværk om hvælvet
skriftplade og med hængefrugtklase har stor lighed med et stenhuggerarbejde fra o.
1690 i domkirken (nr. 28, p. 726). Herfra stammer muligvis også ideen til de på
postamentbjælken siddende figurer, den kvindelige dødsengel, der har mistet sit
attribut (palmegrenen?), og Tiden, Kronos, med timeglas. De på gavlstykkerne
anbragte figurer synes hentet fra Hans Pedersens epitaf (nr. 3 ovfr.), henholdsvis
Moses med lovens tavler og Johannes Døberen, med korsstav, pegende op mod den
korsfæstede, der kroner topstykket flankeret af Maria og Johannes. Store
blomsterbuketter, fæstnet
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Fig. 164. Vor Frue kirke. Udsnit af portrætmaleri fra epitaf nr. 10, o. 1688 (jfr. fig. 162 (p. 1214). The Church of
Our Lady. Section of portrait painting from sepulchral tablet no. 10, c. 1688 (cf. fig. 162).

ved knækbånd, hænger ned fra tavlens øvre gesimser. Foran gesims- og postamentbjælken er anbragt fire ensskårne våbner, ovale plader med hjelme og hjelmløv,
øverst ægtemandens med timeglas på kranium, nederst hans tre hustruers, fra venstre
1) due med oliegren, 2) træ under mursparre og 3) trane med sten i kloen, symbolet
for årvågenhed, for Anne Friis (jfr. epitaf nr. 5).
Epitafiet står med en staffering på kridtgrund, restaureret 1978 på grundlag af den
oprindelige bemaling, der har skullet skabe illusion af stenskulptur. Gesims- og
postamentbjælker er sortmarmorerede, pilastrene bag storligurerne rødmarmorerede,
mens alle figurer og bladværk er gråhvide med forgyldning på kanter og enkelte
detaljer. Også våbnernes skårne detaljer og mærker er gyldne. Indskrifterne, med
sjusket udført fraktur, er forgyldte på sort bund, i storfeltet personalia, der efter
indholdet at dømme synes malet 1726, i topfeltet religiøst vers, der ligesom den
skårne udsmykning anvender symboler for det korte liv: død, timeglas etc.: »Min
Lycke Der i stoed, At Jeg min gud Ret kiende, Thi var og gud saa god, Hand mig sit
gode gav. Mit glas Det Falt i gruus, da døden Mig af Hente, Men Just i Dødsen Skiul,
var Gud min hielpe stav«. I hængestykket, med sort: »Restaurert tillige med Kirken i
sin Heelhed i Aaret 1866«. Nævnte år fik epitafiet ligesom kirkens øvrige en brunlig
overmaling,
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Fig. 165. Vor Frue kirke. Udsnit af epitaf nr. 11, o. 1700 (jfr. fig. 166) med engel og dydefiguren Retfærd (p. 1216).
— The Church of Our Lady. Section of sepulchral tablet no. 11, c. 1700 (cf. fig. 166)
with angel and the Virtue Justice.

og forgyldningen repareredes med gul farve eller guldbronze. Epitafiet er muligvis
udført efter borgmesterens indgåelse af 3. ægteskab 1696 eller 1704 i forbindelse med
indkøb af †muret begravelse (nr. 11). - Som 1904 ophængt i sideskibet, midt på
sydvæggen183.
12) O. 1712. Trætavle. »Christelig Efter-Minde over rådmand Niels Lauridtzøn184, død 24. juni 1710 i sit 65. år, med hustruerne Anne Iensdatter Wegersløf, i
18 års ægteskab velsignet med ti børn, død 1689, »Alders 36 Aar«, og Margrette
Henriksdatter Blichfeld, i 19 års ægteskab velsignet med ti
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Fig. 166. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 11, o. 1700, over borgmester og kirkeværge Hans Jensen Winter,
†1726, og hans tre hustruer (p. 1214). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 11, c. 1700,
for the burgomaster and churchwarden Hans Jensen Winter, †1726, and his three wives.

børn, død 24. juli 1712, »i alders 45. aar«. Herefter vers: / I Himmelen de prydet staar
/ Med Ærens dyre Krone / Hvor glæden aldrig ende faar / For Guds og Lammets
Trone«. (Jfr. mindetavle nr. 4).
Oval tavle af eg, indrammet af skåret bladkrans omvundet med bånd. Indskriften,
malet direkte på træet, står med gylden kursiv på sort bund. Rammens oprindelige
staffering er udført på kridtgrund, bladene forgyldt, båndene lasur på sølv, senere
overmalet med brunt. Istandsat 1978. På sideskibets vestvæg.
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13) (Jfr. fig. 140). 1725. Billedskærerarbejde med to indskriftstavler over henholdsvis Jens
Christensen Basballe og dennes søn, Christen Jensen Basballe, der har ladet epitafiet opsætte,
samt begges hustruer.
Indskriften på den ene tavle indledes med: »Staa Gunstig Læsere har du lyst til at læse
Grafskrifter saa læs og her, at her findes to som een, af et Blood, et Huus, et Embede, et Lif og
Lefnet, nogen stund fra hin anden adskilde nu u-adskillelige, hver i sin Graf, en from Fader
hos en elskelig Søn...«. Jens Christensøn Basballe185, f. 1637, d. 1708, borgmester i Aarhuus,
»oprunden af en af de da fornemeste Familier her i Byen, oplærdt ey allene i Byens Scholer,
men end og paa frem(m)ede Steder«, hvorved han er blevet »en retskaffen Øfrigheds Mand,
en berømmelig Kiøb Mand«. Han var gift med Maren Iacobs-dater Vinter et år, med Anne
Christensdater Friis 36 år, »tvende meget Gudfrygtige og Dyderige Damer«, i første ægteskab
ingen børn, i andeten søn, hans eneste arving, og som, mens faderen levede, var fader til seks
børn, efter hans død til andre D. Efter faderens død har sønnen »betenct sin Død, og da giort
sin Graf tæt hos sine kiære Forældris Graf, Ia over deris sam(m)enliggende graver, opsat disse
sam(m)enstaaende Grafskrifter«.
Den anden tavle er sat af sønnen og indledes med en variation af ovenstående indskrift:
Christen Iensøn Basballe, f. 1672, d. 17□186, da han efterfulgte sin fader, hvis sæde
(borgmesterembedet) han beklædte i □ år, »opdragen i sine Forældris priselige fodspor, uden
Lands forsøgt og øvet i alle behørige Videnskaber, ... en retsindig Borgemester en god
Christen«. I ægteskab med to hustruer af »fornemme Herkomst og priselig Adfær«, først med
Vibec(e)e Arildsdater Bentzon (seks sønner og tre døtre), dernæst med Anne Nielsdater Friis
(□ sønner og □ døtre)187. 1725 har han »bekostet dette Epitaphium som et høyfortient
Monument over sine allerkiæriste Forældre. .«.
Det lille egetræsepitaf, hvis ophængning i kirken Christen Jensen Basballe 1725 betalte
for17, er antagelig udført af det værksted, som også har fremstillet bl.a. epitaf i Århus
domkirke (nr. 34, p. 740, jfr. p. 744). Det består af to ens, let hvælvede, ovale tavler,
indrammet af bladguirlander og holdt af tre kraftige putti med lille klæde svøbt op om
skulderen (fig. 167). De to putti, der står på gesimsbjælken, er spejlvendte pendanter; i den
frie hånd har de hver holdt en palmegren, der eksisterede endnu 1966 (indb.). Et
laurbærkranset dødningehoved med flagermusevinger, der oprindelig har hvilet på gesimsen
mellem tavlerne, er nu anbragt foran det løgkuppelformede bagklædnings topstykke. Det
tunge, forkrøppede og udsvejfede hængestykke eller konsol prydes af nedhængende
blomsterbuketter, flankeret af to gange tre skårne våbenskjolde, de to ægtemænds mellem
hver af deres to hustruers. Fra venstre: 1) Stående mand, hjelmtegn: nu forsvundet (måske for
Vinter188), 2) bomærke, hjelmtegn: et anker (J. C. Basballe189), 3) trane med sten i den ene,
løftede klo,

EPITAFIER

1221

Fig. 167. Vor Frue kirke. Putti, der holder skrifttavle, fra epitaf nr. 13, 1725, over borgmestrene
Jens Christensen Hasballe og søn Christen Jensen Basballe (p. 1220). — The Church of Our Lady.
Putti holding inscribed tablets, from sepulchral tablet no. 13, 1725, for the burgomasters Jens Christensen
Basballe and his son Christen Jensen Basballe.

årvågenhedens symbol, hjelmtegn: samme (Friis190), 4) trane med sten, hjelm-tegn: to
blomster (Bentzon), 5) anker og tårn, hjelmtegn: trane med sten (C. J. Basballe) og 6)
fugl (trane?) med sten, om halsen en krone, hjelmtegn: et træ (Friis 190), En
vindruehængeklase er nu forsvundet181.
Epitafiets staffering er en marmorimitation, på topstykke, gesims og hængestykkeramme sort marmorering udført på tynd malegrund; gyldne indskrifter
(versaler og store skønskriftsbogstaver) på sort baggrund. Alle epitafiets skårne dele
er stafferet på kridtgrund, men kun bladrammen har bevaret sin oprindelige, polerede
forgyldning uovermalet, alle øvrige dele er opmalet med gentagelse af oprindelig
farvefordeling. Hængestykkets bund grå, mens putti, våbner, blomsterbuketter og
kranium har hvid limfarve, men oprindelig muligvis har stået med umalet, hvid
kridering. Englebørnenes klæde, kraniets blad-krans samt båndet bag våbnerne har nu
guldbronze, der dækker over oprindelig, poleret guld.
172517 ophængt på kormuren over de tilhørende †murede begravelser (nr. 9 og
10), nu på kirkens loft.
14) (Fig. 168). 1727. Trætavle, »opsat og bekostet af disse ærlige og gudfrygtige
Folk, hvis døde Legemer hviler strax her nedenfor« (jfr. gravsten nr. 23), Oluf
Sørensøn, rådmand og handelsmand »her i Staden«, f. i Aarhuus 8. marts 1657, d.
smst. 22. dec. 1724, i sit 68. år, og hustru Dorothe(!) Johansdatter, f. »her i Aarhuus
28. febr. 1665, d. smst. 8. maj 1737191, 72 år gl. Deres ægteDanmarks kirker, Århus amt
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skab, der varede 42 år, velsignet med 13 børn, syv sønner og seks døtre, hvoraf nogle
døde før forældrene.
Stor, oval, let hvælvet trætavle, indrammet af båndomvundet laurbærkrans.
Istandsat og genopmalet 1939—40192, da kransen, der oprindelig var helt forgyldt, fik
grøn lasur på sølv, mens bær og bånd forgyldtes; indskriftens kursiv og store
skønskriftsbogstaver står forgyldt på sort bund.
1727 betalte Oluf Sørensens enke 10 rdl. for »at fæste et lidet epitafium på
kirkemuren i den brede gang på den nordre side af kirken«6. Ifølge fundats af 24. dec.
1736193 gav hun desuden avlen fra en gård på byens mark, efter vang-bogen kaldet
Knud Kielsens, til renholdelse af epitafiet før hver pinsefest samt lys til lysekrone nr.
3 (p. 1179) og lysearm nr. 2 (p. 1183). - Tavlen har da oprindelig været placeret på
skibets nordvæg nær den tilhørende †murede begravelse (nr. 15); nu på sideskibets
østvæg.
O. 1738. »Monumentsten« over Lauritz Lauritzen Gylling og hustru, se gravflise nr. 21 (p. 1249).

15) (Fig. 170). O. 1753—56. Billedskærerarbejde. Hans Ienssøn Buchtrup194,
»Borger og Handlings-Mand her i Aarhuus«, f. i Ebbeltoft 18. aug. 1683, d. 30. sep.
1753, efter at han i 18 ¾ år »med Berøm(m)else havde været dette Guds HuusesVærge, anammet dens Bygning udi maadelig Tilstand, med 1600 Rdr., Leveret Den
fra Sig udi god Tilstand af Bygningning(!) med Capital, 4600 Rdr.; givet til Kirken
for dette Epitaphium og begravelse at Reen og vedligeholde 120 Rdr.69; Til de
Fattiges Danske Skole her i Byen 100 Rdr., Til de Fattige Enkers Cassa her i byen
100 Rdr. alt Courant Mynt«195. Gift med nu sal. Maren Iensdaatter, død uden
livsarvinger. Indskriften ender med takke-vers til »Sal. Buchtrup« samt
skriftstedhenvisning: »Visd. 4, v. 14«.
Det ret tarvelige, kun 145 cm høje træepitaf 196, som borgmester Laasby 1756
betalte 10 rdl. for at lade opsætte6, omfatter nogle groft skårne, flade figurer anbragt
på fodstykker foran en plade af planker, foroven indrammet af kraftige
rokokoornamenter. Foran en pilastersøjle holdes en skriftrulle af den stående »Fama«
(Ryet) og en mindre, halvt knælende »Concordia« (Samdrægtighed); til siderne to
putti, »Liberalita« (Frihed) med blomsterbuket og »Sapien-tia« (Visdom) med åben
bog og vægt. I hængestykket »Caritas« (Kærlighed) hvilende med sine tre børn197. —
Efter restaurering 1976198, hvorunder en brun overmaling fjernedes, står epitafiet med
sin oprindelige staffering, på kridt-grund: en marmorimitation, hvid med blå årer på
pilastre og postamentbjælke, figurerne hvide med forgyldning på hår og dragter. Også
rammens rocailler er forgyldt ligesom indskrifternes skriveskrift, skriftrullens på
mørkegrøn bund, de øvrige på sort. Panelbaggrunden rødbrun. — Oprindelig anbragt
på korets sydvæg6 over den tilhørende †murede begravelse (nr. 16), nu vestligt på
side-skibets sydvæg.
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Fig. 168. Vor Frue kirke. Epitaf nr. 14, 1727, over råd- og handelsmand Oluf Sørensen, †l724, og hustru Dorte
Johansdatter, †l737 (p. 1221). — The Church of Our Lady. Sepulchral tablet no. 14, 1727, for the councillor and
merchant Oluf Sorensen, †1724, and his wife Dorte Johansdatter, †1737.

16) Efter 1763. Stentavle. Kommerceråd Peder Thyrsen Bøggild, borger og
købmand i Aarhuus, og hustru Anna Maria Bøggild, f. Kiersgaard199, har bekostet
»denne Begravelse og derhos ladet opsette denne Steen Gud til Ære Kirken til
Prydelse sit Navn til Ærlig Ihukommelse men Fornemmelig Efter kommende
Descendenter til Efterretning: AT denne Begravelse efter Stiftets Øfrigheds som
Kirkens høye Directeurers Resolution af 26. Iuly 1763 er henlagt til en Evig
Eiendoms og Arve Begravelse, hvori Deres og Arvingers Been til Evig Tiid skal
blive urørte imod at derfor er givet af Dennem til Kirken
78*
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Fig. 169—170. Vor Frue kirke. Epitafier. 169. Nr. 9, o. 1683, over rådmand og farver Peter Jessen,
†l712, og hans to hustruer Maria Keggeben og Maria Lassen (p. 1210). 170. Nr. 15, o. 1753—56,
over handelsmand Hans Jensen Buchtrup, †l753, og hustru Maren Jensdatter (p. 1222). The
Church of Our Lady. Sepulchral tablets. 169. No. 9, c. 1683, for the councillor and dyer Peter Jessen, †1712, and
his two wives Maria Keggeben and Maria Lassen. 170. No. 15, c. 1753 -56, for the merchant Hans Jensen
Buchtrup, †1753, and his wife Maren Jensdatter.

Et Gaards Avl paa Aarhuus Mark kaldet efter Wangbogen Anna Iustes paa
Westergade, Dog at Kirken selv vedligeholder dette Begravelse Sted, og derforuden
giver til Klockerne, eller StrøKonerne Aarlig Toe Mark Danske for dets tilbørlige
Pyntning. Hvilket alt af Kircke Wærgernis Aarlige Regnskab og de til samme for Aar
1763 henhørende Doeumenter tydelig for eftertiiden skal kunde bevises. . . . Aarhuus
dend <29. Septbr. og 3de. Octbr.> A(nn)o 17<91>«. Købmanden og hans hustru, der
døde ovennævnte datoer, begravedes begge 19. okt. 1791199.
Indskrifttavle, 121 x 117 cm, af sort, poleret marmor indfattet i kraftig,
enkeltprofileret træramme, der er styrket bagtil ved en bræddebeklædning. Rammen
sortmalet med forgyldt hulled ind mod skrifttavlen, hvis fordybede typer er udført
med gylden kursiv og store skønskriftsbogstaver. - - I det hvælvede rum i
klosterkompleksets nordfløj.

(†)EPITAFIER
I forbindelse med kirkens restaurering 1866 fjernedes et ukendt antal epitafier, der
(splittet i enkelte dele) solgtes ved auktion samme år200. Forskellige genstande, der nu
findes i Den gamle By, har muligvis tilhørt de solgte epitafier og skal nævnes her:
Løse *epitafiefigurer(?) m. m., fra 1650—1700, af træ.
1) Den opstandne Kristus (fig. 171) med rest af sejrsfanens stang i den ene hånd,
ca. 88 cm høj. Spor af oprindelig staffering: bleg karnation, forgyldt hår, skæg og
draperi. Registreret som stammende fra Vor Frue kirke. (Inv. nr. 409, tidligere nr.
886).

J. J. Frimand 1978

Den gl. By fot.

Fig. 171—172. Vor Frue kirke(?). Barokke *figurer fra †epitafier. 171. Den opstandne Kristus. 172. Evangelist. 1
Den gamle By (p. 1225 f.).
The Church of Our Lady(?). Baroque * figures from †sepulchral tablets. 171. Christ
Risen. 172. Evangelist. Now in the town museum 'Den gamle By".
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2—3) To evangelistfigurer (fig. 172), ret ens, siddende og skrivende i opslåede
bøger, ca. 50 cm høje, afrenset for farver. Figurerne, der er af ukendt proveniens201, er
beslægtet med nogle tilsvarende på *altertavlen fra Mårslet (Ning hrd.) og er
rimeligvis udført i Rasmus Christensens værksted. (Inv. nr. 418—419).
4—5) To krumknægte med skårne englehoveder og barokke vinger (fig. 204), ca.
25 cm høje og med rester af sekundær forgyldning. De karakteristiske øjne
genkendes fra flere af Rasmus Christensens arbejder (jfr. bl.a. mindetavler i
domkirken, nr. 3, p. 595 og Vor Frue, nr. 4, p. 1176). (Inv. nr. 165 A—B:44)202.
6) Hængestykke med kraftige, bruskbarokke ornamenter omkring midtplade, ca.
40 cm højt og 85,5 cm bredt, afrenset for farver. Uden proveniens203. (Inv. nr. 417).
†Epitaf. I inventariet for 1692/93204 noteres, at borgmester (og hospitalsforstander)205 Chresten Jensen (d. 1666) og (hustru) Anne Dysters, enke efter Hans
Lauritzen Dyster, d. 1644 (jfr. †gravsten nr. 23), har foræret 50 sl. dlr. på rente hos
Johan Blom guldsmed, hvoraf vedligeholdes en lysekrone, deres epitaf og begravelse.
Epitafiet kan have været mellem dem, der fjernedes 1866 (jfr. ovfr.). Formodentlig
har det i overensstemmelse med tidens skik været anbragt nær den af ægteparret
skænkede lysekrone (nr. 4, p. 1180), der hang ved døbefonten i sideskibets østfag.
†Kalkmalet epitaf eller reservation af plads til epitaf for ejeren af Århus mølle,
Jens Jensen Wissing og hustru, Martha Elisabeth von Meulengracht. På muren over
deres †murede begravelse (nr. 7) var malet »en zirat«, som indeholdt følgende
»skrift«: »Dette Stæd til et Epitaphium at opsætte er af Kirkens forsvar betinget og
efter Noÿe betalt«. Nedenunder stod afdøde kammerråd Wissing og hustrus navne
samt årstallet, måske 1695, det år tilladelsen blev givet til opsætning af epitaf og
anbringelse af gravsten8 (nr. 8). Alt udslettedes, da kirken senere kalkedes og
repareredes 109. — Muligvis på side-skibets østvæg (jfr. p. 1115 og 1252).

*GRAVFANER
Fragmenter206 af to faner 1753 (fig. 173 og 205), oprindelig ophængt over kaptajn
Jens Wissings †murede begravelse (nr. 7) og den tilhørende †epita-fieindskrift (jfr.
ovfr.): 1) Tre stykker fra for- og bagside af samme fane, hvis fulde bredde har været
ca. 75 cm, højden noget over 66 cm. Stoffet er en tynd, repsagtig, sort silke, hvorpå
der med ægte guld er malet en versalindskrift, der tilsyneladende har været
enslydende på begge sider: »Her under hviler hans kongl. maiestets til Dannemark og
Norges velbestalter capitain ved dit syndre
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Fig. 173. Vor Frue kirke. *Fragment af gravfane, opsat 1753 over kaptajn Jens Jensen Vissings
begravelse. I Den gamle By (p. 1226). — The Church of Our Lady. *Fragment of mourning banner set
up 1753 over the tomb of Captain Jens Jensen Vissing. Now in the town museum "Den gamle By".

iydske national infanterie regiment den høyædle og velbyrdige her(r)e hr. Iens
Vissing fød i Aarhuus mølle 1710. d. 29. oct. [d. samm]esteds 1753, d. 9. martii.«. —
2) Fragment, formentlig smallere end nr. 1, af samme stof, men oprindelig antagelig
hvidt (nu mørkt beige). Rest af malet dekoration, det nederste af en laurbærkrans over
årstallet >>[1]753« samt to små kanonkugler med ildtunger, alt udført i ægte guld
med brune konturstreger og detaljer, muligvis over en underlagsmaling.
Fragmenterne nu i Den gamle By (inv. nr. 634:75). - Kirkeregnskaberne for 1763109
oplyser, at kaptajn Vissings moder, Kirstine Marie Juel, da havde givet udtryk for, at
man i forbindelse med en eventuel opbygning af en lukket stol over den nævnte
begravelse ikke måtte flytte fanerne bort, da det ville »blive en ny erindring af hendes
søns bedrøvelige endeligt«207.
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Fig. 174. Vor Frue kirke. Romansk gravsten indmuret i skibets vestgavl (p. 1228.).
The
Church of Our Lady. Romanesque tombstone built into the west gable of the
nave.

H.H.Frost 1973

GRAVSTEN
1) (Fig. 174). Romansk, af grovkornet, lys granit, trapezformet, ca. 138 ×
38—32 cm, lidt afbrudt for enderne. Inden for en meget slidt dobbeltrundstav
ved langsider og overkant er konturhugget et processionskors, hvis stang for
neden støttes af skråstivere og foroven ender i et spinkelt georgskors. Herpå er
anbragt et andet, mindre georgskors, hvis tre øvrige arme er afrundede208.
Stenen, der allerede 1768209 var indmuret i skibets vestgavl, blev af nogle tolket
som et minde om Jens Nielsen Løvenbalks drab 1404 på Jens Jensen Brok på grund af
ordlyden i sonebrevet: ». . . skal jeg antworde hr. Jens et draget sværd . . .«.
2) (Fig. 175). O. 1560, med sekundære indskrifter o. 1664 og o. 1708. Ifølge
et håndskrift o. 1620210 var stenen oprindelig lagt over »Olluff Thundbo, rad
mand! Aarhws«, d. 31. jan. 1560, og hustru Anne Knudtzdatter, d. 4. nov. 1571.
Grå kalksten, ca. 205 × 116 cm; den oprindelige indskrift helt udslebet. Inden for
en glat ramme, profileret indadtil, ses midt på stenen den opstandne Kristus med
sejrsfanen stående på graven under en profileret kølbue, der hviler på volutkonsoller;
over buen et bomærkeskjold. I stenens hjørner cirkelslag med evangelistsymboler,
foroven Matthæus og Johannes, forneden Markus og Lukas, alle med tomme
skriftbånd. Hele den velhuggede udsmykning er udført i højt relief. - Fra »det jyske
gravstensværksted« ligesom flere af domkirkens sten (nr. 14—16, 18) (C. A. Jensen:
Gravsten nr. 617, II, 61).
O. 1664 blev fodfeltets oprindelige indskrift erstattet med en sekundær, med
fordybede versaler, der dels gentog den oprindelige indskrifts personaliaoplysninger
(men fejlagtigt noterede mandens navn »Tunbaar« og dødsdatoen
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»mart[s] 1566), dels tilføjede en indskrift over m(agister) Christen N(ielsen) Friis,
sognepræst til Frue kirke, d. 13. okt. 1664, og hustru Karen Clemens-daater, d.
16<85> (jfr. epitaf nr. 5). Udslibningen af fodfeltet har medført, at de nedre
hjørnecirkler har en art kvadratisk indfatning i oprindeligt niveau.
1704 købtes stenen sammen med den tilhørende begravelse (nr. 10) for i alt 30 rdl.
af Christen Nielsen Friis' svigersøn17. I midtfeltet omkring Kristus-figuren blev der
antagelig 1708 hugget en ny indskrift med fordybede versaler, navnene dog med
store skønskriftsbogstaver, over Jens Christensøn Basball, rådmand og borgmester i
Aarhws i 41 år, d. 1708 i sin alders 71 år, og hustru, Anna Christensdatter Friis, d.
1704, 64 år gl. efter 36 års ægteskab, der blev velsignet med en søn [Christen Jensen
Basballe d. y.], »som vil Gud hviler her nest hos« (jfr. muret begravelse nr. 10, samt
dåbsfad, lysekrone nr. 5 og †urskive).
O. 1656155 lå stenen i korets nordside ved siden af rådmand Niels Christensen
Skrivers †sten (nr. 31), 170417 ligeledes i koret; nu uden for koret, på dets sydside,
nr. 1 fra øst.
3) (Fig. 183). 1500'rnes sidste halvdel. Ole Fogh211. »[Hoc membra Olavi
Fogh, marmore clavsa qviescvnt / Ut vita hac] / l[iceat iam meli]ore [f]rvi /
O iwenis [dvs. iuvenis] spes magna tvis / dignissime longa / vita vtqve hanc
vitam / [de]s|e]ris [ante di]em. / [Proh dolor havd pietas nec casto deniq(ve)
mores / Protectos servent mortis ab imperio.]«212. (»Her hviler liget af Ole
Fogh, lukket inde bag marmor, skønt det endnu var muligt at nyde dette liv
bedre. O yngling, du var et stort håb, værdig til et langt liv, men dette opgiver
du i utide. Ak og ve, hverken fromhed eller gode sæder tjener til beskyttelse
af dødens bud«)213.
Øvre del af gravsten, nu i tre stykker, af sort namurkalk, 68 × 56 cm, meget slidt.
Indskrift med reliefversaler i hele stenens bredde. I topfeltet tre cirkelslag, det
midterste med Jesumonogram, de ydre, hvis cirkler skærer ind over den midterste,
med Matthæusenglen og Johannesørnen, udført efter forlæg beslægtet med nr. 2.
Stenen synes o. 1620210 at have ligget i sideskibet, men er siden blevet indmuret i
den p. 1038 omtalte214, nu blændede nedgang til krypten.
4) (Fig. 176). O. 1600. Hvidgrå kalksten, 194 x 120,5 cm; den oprindelige
indskrift med reliefversaler helt udslidt. Inden for en kartoucheramme, smyk
ket med et stærkt nedslidt slyngbånd på det indre rammestykke, ses et vinget
skelet, der holder et nu tomt skriftfelt. Benraden står på et let skrånende gulv,
hvorpå to reliefskjolde med afslidte initialer (højre skjold helt forsvundet) og
herunder i stenens bredde et nedslidt skriftfelt. Fra skyer i stenens øvre hjør
ner stikker to hænder ud, der holder henholdsvis timeglas og lysestage215,
symboler på tid og forkrænkelighed, forklaret i en indskrift, med reliefver-
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Fig. 175—176. Vor Frue kirke. Gravsten. 175. Nr. 2, o. 1560, over rådmand Oluf Thundbo og Anne Knudsdatter,
med sekundær indskrift o. 1664 (p. 1228). 176. Xr. 4, o. 1600, indskriften afslidt (p. 1229). — The Church of Our
Lady. Tombstones. 175. No. 2, c. 1560, for the councillor Oluf Thundbo and Anne Knudsdatter, with secondary
inscription c. 1664. 176. No. 4, c. 1600, inscription worn.

saler, på hver side af kraniet: »Hod[ie] michi [cras ti]b[i] (i dag mig, i morgen dig).
— Det ret sjældne skeletmotiv findes (omend varieret) på en sten i domkirken (nr. 23,
p. 773), et fragment i Vor Frue (nr. 5) og (nærmere beslægtet) i Visborg kirke
(Ålborg amt; C. A. Jensen: Gravsten nr. 686). -- Nu i gulvet i kryptens nordre del.
*5) O. 1600. To fragmenter af hvidgrå kalksten, henholdsvis 102 × 42 og 35 × 27
cm. Af indskriftens fordybede versaler er et »R« bevaret. Fragmenterne udgør et
stykke af rammen samt det ene hjørne og har inden for en profileret slyngbåndskant
med smal kartoucheramme haft et vinget skelet, der har holdt et skriftfelt i sine
udbredte arme, svarende til sten nr. 4. Fundet ved udgravning på østsiden af kirken
1939, nu i Den gamle By (inv. nr. 97:40).
6) (Fig. 177). O. 1610. P[e]der Christensen (Friis), for[dum renteskriver i N]ø[rre
Jutlan]d og rådmand [i Aarhus], d. [27. sept.] 1610, og hustru, Mette
Lav[ridt]z[datter]216 (jfr. epitaf nr. 1).
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Fig. 177—178. Vor Frue kirke. Gravsten. 177. Nr. 6, o. 1610, over rådmand Peder Christensen (Friis)
og Mette Lavritsdatter (p. 1230). 178. Nr. 7, o. 1610—20, med sekundær indskrift o. 1695 (p. 1232). —
The Church of Our Lady. Tombstones. 177. No. 6, c. 1610, for the councillor Peder Christensen (Friis)
and Mette Lavritsdatter. 178. No. 7, c. 1610—20, with secondary inscription c. 1695.

Lysgrå kalksten, ca. 247 × 162 X 10 cm, en del forvitret i overfladen. Indskrift
med fordybede, skråtstillede versaler, afsluttende med citat fra »Ephes. 1. v. 7« med
fordybet fraktur. Den finthuggede sten er inden for en spinkel ramme delt i tre felter i
hele stenens bredde. I fodfeltet en halvcirkulær indskriftstavle i kartoucheramme
smykket med skellagte skiver; i sviklerne akantusranker i svagt relief, på prikket
bund. Midtfeltet er ved to hermer (hvoraf den ene muligvis en kvinde), der foran sig
holder et skjold (den ene tillige med hængesmykke på brystet), delt i et hovedfelt og
to smalle sidefelter. I de sidste sidder henholdsvis Adam med spade og Eva med
svøbelsesbarn på armen under lille baldakin217 samt frugtophæng. Hovedfeltet har
som motiv Kobberslangen i ørkenen; midtpå ses en høj skikkelse, Moses, pegende på
slangen foran de syge, der nu helbredte rækker armene op mod denne. I topfeltet en
rundbuet tvillingarkade, indrammet af kartoucheornament, med portrætter af de afdøde: manden med knebelsbart, konen med hue og rund krave. Grupperet
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omkring på kartoucherammen sidder og står syv engle med lidelsesredskaberne, den
øverste med korset. Opstillingen flankeres yderst af to kvindelige dyder på høje
volutpostamenter, navngivet ved fordybede versaler på rammen ovenover; til venstre
»Patientia« (Tålmod), til højre »Charitias« (Kærlighed)218.
Den detaljerige reliefudsmykning, hvis centrale motiv, Kobberslangen i ørkenen,
genfindes på afdødes epitaf (nr. 1), er antagelig udført efter forlæg hentet fra samme
grafiske og motivmæssige genre, som har dannet forbillede for domkirkens sten nr.
33 og †40 (p. 782, 824); Friis' gravsten er formentlig udført i samme værksted.
O. 1656155 lå stenen under afdødes epitaf på søndre side af altret ved siden af
gravstenen (nr. 11) for hustruen og hendes anden mand, Søren Jensen Frost. Nu øst
for kirken.
7) (Fig. 178). O. 1610—20, med sekundær indskrift o. 1695. Lysgrå kalksten,
ca. 243 × 145 cm, brækket på midten og i øvrigt ret nedslidt. Stenen, der er
udført efter delvis samme forlæg og antagelig er udgået fra samme værksted
som domkirkens sten nr. 33 og f 40 (p. 782, 824) og Friis' ovenfor nævnte (nr. 6),
har som disse en tredelt reliefudsmykning. Fodfeltets kartoucheindrammede
skriftoval har nederst et symmetrisk (nu tomt) bomærkeskjold. Midtfeltets
kraftige krongesims, hvorpå ses rester af en fordybet frakturindskrift fra
Job XIX, bæres af to piller med foranstillede kontrapostiske, nøgne figurer af
Adam og Eva, under volutkapitæler. Begge holder med den ene hånd blufær
digt et figenblad hen foran sig; om Evas skulder kryber slangen, der bider i det
æble, hun har i den anden hånd. Yderst til hver side støttes gesimsen af en
sidestillet, kvindelig herme, på volutformet skaft. Topfeltets volutgavl med
pyramidespir og englehoved mellem putti, henholdsvis med segl og timeglas,
flankeres af dyderne Retfærd, med sværd og vægt, og Håbet med kors og bog.
Midtpå ses den opstandne Kristus med sejrsfanen, omgivet af skybræmme, og
herunder fire soldater.
1695 købtes stenen for 20 sl. dl. af Jens Rasmussen Laasbyes enke17, der efter
udslibning af stenens oprindelige indskrift i fodfeltet lod hugge en ny, med fordybet
skriveskrift, over Jens Rasmussøn Laasbye, borgmester i Aarhuus, d. 1695 i sin
alders 63. år, og hustru, Maren Jensdaater Winther, d. <1712> i sin alders <66.> år.
De levede i ægteskab i 33 år og fik ti sønner og otte døtre.
169517 lå stenen over den allerede 16882 købte murede begravelse (nr. 5). Nu i
klostergangen.
8) O. 1610—20, med sekundær indskrift 1762. Hvid kalksten, 187 × 101 ×
11 cm; af den oprindelige indskrift kun bevaret et par reliefversaler i fodfeltet.
Inden for en smal, glat ramme har den stærkt nedslidte sten hjørnecirkler
med evangelistsymboler stående med eller på tilhørende skriftbånd, hvorpå
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Fig. 179-180. Vor Frue kirke. Gravsten. 179. Nr. 9, o. 1623, antagelig over sognepræst Lauridts Nielsen Bording og
hustru. Fodfeltet afskåret på fot. (p. 1233). 180. Nr. 19, o. 1658(?), antagelig over handelsmand Michel Nielsen
Langballe og Kirsten Jensdatter (p. 1241). — The Church of Our Lady. Tombstones. 179. No. 9, c. 1623, presumably
for the parish priest Lauridts Nielsen Bording and his wife. Bottom section not shown. 180. No. 19, c. 1658(?),
presumably for the merchant Michel Nielsen Langballe and Kirsten Jensdatter.

enkelte fordybede versaler er en rest af vedkommendes navn (jfr. domkirkens sten nr.
32, p. 782). Mellem de øvre evangelistcirkler findes et pluskæbet engle-hoved
svarende til domkirkens sten nr. 38 og 39 (p. 786). Størstedelen af stenen optages af
et rektangulært skriftfelt, hvor den oprindelige indskrift er udslebet og erstattet med
initialerne »J J W« (fordybede skønskriftsbogstaver) samt et stærkt nedslidt årstal
»1762«. Nævnte år betalte enken efter kaptajn Jens Jensen Wissing, død 1753, 4 rdl.
for at lægge stenen på sin afdøde mands grav6. — Nævnte år lå stenen over familiens
murede begravelse (nr. 7) i skibets østfag, nu i anlægget øst for koret.
9) (Fig. 179). O. 1623. Figursten, formodentlig over m(agister) Lauridtz Nielssøn
[Bording], canonicus til Clementis og sognepræst til Vor Frue kirke, [d. 1623, 33 år
gl.], og hans unavngivne hustru219. Lysgrå kalksten, 221 x 124,5 cm, det kraftige
relief meget nedslidt og indskriften i fodfeltet helt for-
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svundet; et brud i stenen har læderet en del af præstens ansigt. Ægteparret er opstillet
og udformet på traditionel vis (jfr. gravsten nr. 47 i domkirken, p. 792). Præsten, i
fuld ornat og med baret, bærer kraftigt fuldskæg. Mod sædvane holder han
salmebogen i sin venstre hånd. Hustruen har konehue samt krave over den
»plisserede« kappe. Stenens smalle ramme prydes af slyngbånd, og det dobbelte
bueslag støttes i siderne af volutkonsoller, midtpå af et englehoved, der i
buesammenstøddet tillige bærer et timeglas hvorover kranium. I de ydre svikler nu
udslidte initialskjolde.
O. 1656155 synes stenen at have ligget i skibet lige uden for kordøren, nu i kryptens
østende.
10) 1600'rnes 2. fjerdedel. [Søren Jensen Win]ter, f. i Liøsgard herred, bor
ger i Aarhvs, »kierc[keværge ved Vor Frv]e kiercke, her samesteds« i 16 år, d.
<25. maj> 16<44>, <75> år gl., og hustru, Mar[en Jensdatter], f. i »Vendsøsel vdi
Vadvm sogen«, d. 16□ . 6 sønner og 2 døtre212.
Grå kalksten, ca. 229 × nu 150 (oprindelig ca. 15 cm bredere) x 11 cm; indskriften
er med let skråtstillede reliefversaler. Selvom stenen mangler væsentlige partier af
overfladen og en del af venstre langside, gengiver det bevarede stenens opbygning i
hovedtræk. Inden for en ramme med attisk slyngbånd, let affaset udadtil, deles den af
to tværlagte bånd i tre felter. I den nedre en tværoval skrifttavle, med personalia, i
spinkel kartoucheramme smykket med attisk slyngbånd. Midtfeltet domineres af en
rektangulær skrifttavle, hvis flankerende udsmykning er forsvundet bortset fra et
timeglas foroven i højre side. Hele indskriften her er religiøs: »Dit er vest at intit er
[v]esere end døden oc intet wvesere end døsens(!) thime . . .«. I topfeltet rester af en
opstandelsesscene: den perspektivisk tegnede grav, hvorpå de to engle sidder, og
imellem dem det nederste parti af den opstandne Kristus i skybræmme.
Oprindelig bag den søndre kirkedør ved siden af sønnen, Jens Sørensen Winters
†gravsten155 nr. 34. Nu i anlægget uden for koret.
11) 1600'rnes 2. fjerdedel. [Søffren Jensøn Froste, borgmester »her i Aarhuss«,
forrige slotsskriver til Skanderborg, d. 30. nov. 1]642 [i sin alders 65. år, og
hustru, Mette Lauridtzdaatter, d. 20.] dec. 1642 [i hendes alders] 76. [år]216.
(Jfr. epitaf nr. 1 og mindetavle nr. 1).
Mørkegrå kalksten, ca. 260 × 144 × 13 cm, stærkt slidt og brækket forneden.
Indskrift med relieffraktur, dødsangivelserne dog med let skrånende versaler, der må
være sekundært udhugget. Inden for en glat ramme en dobbeltbort, der yderst består
af en bølgeranke med vinklaser, inderst af et attisk slyngbånd med cirkelfigurer,
afbrudt af hjørnecirkler med de siddende og skrivende evangelister og deres tegn efter
samme forlæg som domkirkens gravsten nr. 36 og 48 (p. 785 og 792). I et
rektangulært felt under hovedfeltet med den nedslidte indskrift to bomærkeskjolde
med tungebort langs kanten. Mens
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Fig. 181 182. Vor Frue kirke. Gravsten. 181. Nr. 14, o. 1650, over Peder Thomesen, †l673 (p. 1236). 182. Nr. 12,
1625—50, med sekundær indskrift 1672 (p. 1235). — The Church of Our Lady Tombstones. 181. No. 14, c. 1650,
for Peder Thomesen, †l673. 182. No. 12, 1625—50, with secondary inscription 1672.

det venstre er helt afslidt, rummer det højre (hustruens) et monogram hvori
bogstaverne ».HW«(?), der ikke stemmer overens med hustruens initialer.
O. 1656 lå stenen »ved den synder side alteret«155 under afdødes epitaf. Nu uden
for korets søndre side, nr. 3 fra øst.
12) (Fig. 182). 1600'rnes 2. fjerdedel. Sekundær indskrift fra 1672, der muligvis
gentager dele af den oprindelige. Arent Altholt, handelsmand »her i Aarhuus«, f.
1595, d. 1637 i sin alders 42. år, og hustru Allied hansdatter, f. 1596, d. 1644 i sin
alders 48. år (fire sønner). »1672 blev Dette begravelse Kiøbt af Deris Søn Iohan
Arentsön Altholt«, f. i Aarhuus 1635, d. på Lyngbygaard <1728> i sin alders 93.
år220. Samme år, som begravelsen købtes, nedsattes hans [1.] hustru Maren
Hansdatter Kryssings, f. i Aarhuus 1640, d. smst. i sin alders 32. år (fire børn).
Grå kalksten, ca. 162 x 94 cm, noget nedslidt og afslået langs siderne. Den
sekundære indskrift er med fordybet kursiv, navne og enkelte begyndelses-
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bogstaver med store skønskriftsbogstaver. Stenen er udført efter samme forlæg og
formodentlig i samme værksted som gruppen omkring domkirkens gravsten nr. 48 (p.
792), men adskiller sig herfra på enkelte punkter: Den vinkelbrudte bue over
opstandelsesscenen støttes af englehovedkonsoller og har i sviklerne bladværk. De
store engle, som flankerer skriftfeltet, står på små ret-kantpostamenter, og fodfeltets
tre bomærkeskjolde holdes af tre engle; det midterste har rester af Jesumonogram, de
andre rummer egentlige, fordybede bomærker. — Nu i klostergangen.
13) (Fig. 184). O. 1630—40. Figursten over ukendt barn af NISV og IID.
Brungrå kalksten, 66 × 52 cm. Indskriften på den stærkt slidte og itubrudte
sten er et citat fra »Marcvs X [v. 14]« med skråtstillede reliefversaler; nederst
forældrenes initialer. Over indskriftsfeltet et brystbillede af et svøbelsesbarn på en
pude på groft prikket baggrund, indrammet af en slyngbåndskant. — Nu i kryptens
sydvesthjørne.
14) (Fig. 181). O. 1650. Figursten over Peder Thomesøn, borger i Aarhvs,
f. i Kattervp, Vor herred, 8. apr. 1600, d. <17. sept. 1673, 73 ½ år gl.>.
Grå, let rødlig kalksten, 175 x 107 cm; indskrift med skråtstillede reliefversaler,
personalia i fodfeltet, bibelcitat på stenens ramme: »Herrens forløste skvlle igien
komme« etc. fra »Es: 35. V. 10«. Under en rundbue, der ligesom rammen har hulkant
mod det groft prikhuggede baggrundsfelt, står den afdøde på et skaktavlet skrågulv.
Hans halvlange, lokkede hår ender i et par volutformede krøller, og det store
skipperskæg rager næsten ned over den runde krave, der er bundet sammen med en
sløjfe. Under kappen er manden iført en trøje, knappet over bæltet; i venstre hånd
holder han en handske. I stenens hjørner cirkelslag med evangelisterne udført efter
samme forlæg som på gravsten i domkirken nr. 59 (p. 800), Fårup (Sabro hrd.) o.
1654 m.fl. — Nu i klostergangen.
15) (Fig. 185). O. 1650, med sekundær indskrift og ændringer fra o. 1758.
Lysgrå kalksten, 226 × 144 cm, stærkt nedslidt. Glatte rammer indfatter
sten og skrifttavle, der omgives af felter med symboler for død, forkrænkelighed og
opstandelse, udført efter et ofte benyttet forlæg, der bl.a. kendes ved sten i domkirken
(nr. 56, p. 798) og de nedennævnte nr. 16 og 17. I stenens øvre hjørner ovalfelter med
ægteparrets portrætter (fig. 187—188), hans nu skægløse ansigt antagelig
»moderniseret« ved genanvendelsen. Fodfeltets ovalfelter blot ledsaget af
bladformede volutter.
1756 købtes stenen og den tilhørende begravelse af den daværende kirkeværge6,
der lod den oprindelige indskrift bortslibe. En ny indhuggedes med let skråtstillede
versaler, navnene dog med store skønskriftsbogstaver: Knud Johanesøn Connis,
borger og negotiant samt kirkeværge for Vor Frue, f. 10. maj 1697 i Aarhuus, d. 5.
sept. 1758 i sin alders 61. år, 5 måneder, 4 dage(?),
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Fig. 183—184. Vor Frue kirke. Gravsten. 183. Nr. 3. 1575—1600, over Ole Fogh (p. 1229). 184. Nr. 13,
1630—40, over anonymt barn (p. 1236). — The Church of Our Lady. Tombstones. 183. No. 3, 1575—1600,
for Ole Fogh. 184. No. 13, 1630—40, for anonymous child.

og hustru Kirsten Thomas Datter Høyer, f. i Holsteen Tørtoft i Møl-Tønder sogn 1694, d. <13.
sept. 1769, 75 år gl.>. — Oprindelig »ved dåben«6, nu i klostergangen.
16) O. 1650, over anonymt ægtepar. — Lysgrå kalksten, ca. 217 × 150 × 10 cm, meget
nedslidt. Stenen svarer nøje til nr. 15, med små afvigelser til nr. 17 og til domkirkens nr. 56
(p. 798). Af indskriften med fordybede, let skråtstillede versaler i midtfeltet skelnes enkelte
ord i højre side, hvorimellem mandens sekundært indførte dødsdato »[16]66 [den] 25.
aprili[s]«, hustruens år »7.« samt ordet »døtre«. Manden synes at have haft et kraftigt
fuldskæg, men ingen pibekrave, mens hustruen som vanligt har konehue og stor, rund krave.
Stenen synes ikke at være genanvendt. - - Nu uden for korets sydside, nr. 5 fra øst.
17) (Fig. 186). O. 1650, formodentlig oprindelig over borgmester Wulf Baltzersen, død
1656221, med ændringer og sekundær indskrift muligvis fra o. 1724.
Grå kalksten, ca. 260 x 142 cm, nederste halvdel i flere brudstykker, hvoraf enkelte
mangler. Stenen svarer nøje til gravsten nr. 56 (p. 798) i domkirken samt de ovenfor nævnte
nr. 15 og 16.
1704 købtes den begravelse, hvorpå Wulf Baltzersens sten lå, af borgmester og kirkeværge
Hans Jensen Winter, der for selve stenen betalte 13 rdl.17. Efter
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 185—186. Vor Frue kirke. Gravsten. 185. Nr. 15, o. 1650. med sekundær indskrift o. 1758 (p.1236). 186. Nr.
17, o. 1650, antagelig over borgmester Wulf Baltzersen, †l656, med sekundær indskrift o. 1724(?) (p. 1237). — The
Church of Our Lady. Tombstones. 185. No. 15, c. 1650, with secondary inscription c. 1758. 186. No. 17, c. 1650,
presumably for the burgomaster Wulf Baltzersen, †1656, with secondary inscription c. 1724(?)
Fig.187—188. Vor Frue kirke. Detaljer af gravsten nr. 15, o. 1650; hovederne »moderniseret« ved
genanvendelsen o. 1758 (p. 1236). — The Church of Our Lady. Details of tombstone no. 15, c. 1650;
the heads "modernised" when re-used c. 1758.
Fig. 189—190. Vor Frue kirke. Detaljer af gravsten nr. 17, o. 1650; hovederne »moderniseret« ved
genanvendelsen o. 1724 (p. 1238). - The Church of Our Lady. Details of tombstone no. 17, c. 1650;
the heads "modernised" when re-used c. 1724.

hustruens død 1724 lod han rimeligvis den oprindelige indskrift erstatte af en ny med
fordybede versaler, navnene dog med store skønskriftsbogstaver, og 1726 indføjedes
hans egne dødsdata6: Borgmester Hans Jensen Winter, f. i Aarhuus, død <18. jan.>
17<26> i sin alders <78.> år, og hustru Ingebore Jensdatter Splied, f. i Randers, død
30. maj 1724 i sin alders 77. år, efter 28 år »minder« 2 måneders ægteskab (jfr. epitaf
nr. 11).
Ved genanvendelsen er de øvre medaljonportrætter (fig. 189—190) blevet
»moderniserede«, idet manden har fået halvlangt, lokket hår (paryk?) og halsbind,
mens konen har fået pibet udsmykning på huen, en perlekæde om halsen samt tunget,
v-formet halsudskæring i kjolen.
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Fig. 191—193. Vor Frue kirke. Detaljer af gravsten. 191. Nr. 18, o. 1658, over handelsmand Christen Jensen
Basballe og Lisbeth Pedersdatter (p. 1240). 192. Nr. 21, 1650—1700, Kristus fra himmel-fartsscene. 193. Nr. 21,
fra bagermester Aug. Vilh. Petersens sekundære udsmykning o. 1802 (p. 1242). - The Church of Our Lady. Details
of tombstones. 191. No. 18, c. 1658, for the merchant Christen Jensen Basballe and Lisbeth Pedersdatter. 192. No.
21, 1650—1700, Christ from the Ascension scene. 193. No. 21, from the master baker Aug. Vilh. Petersen's
secondary decoration c. 1802.

Oprindelig over den tilhørende, senere †murede begravelse (nr. 11) i den lille gang
ved fonten17, nu i klostergangen.
18) O. 1658. [Christen Jensen] Basba[lle], borger og [handelsmand i Århus], d.
<12. nov. 1687>, <76> år222 gl., og hustru [Lisbeth Pedersdatter Basballe, d. 27. okt.
1658], 35 år gl.223 (jfr. epitaf nr. 13).
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Gråhvid kalksten, 229 x 140 cm, indskriften med stærkt slidte reliefversaler i
ovalfelt forneden. Stenens reliefudsmykning (fig. 191) svarer til flere sten i
domkirken (med nr. 28 (p. 777) som prototype og nr. 61 (p. 802) som nærmeste
parallel). Skriftfeltet er ledsaget af tungede akantusblade, og fodfeltet udfyldes af to
bomærkeskjolde mellem kranier, mandens bomærke består af sammenskrevet 4-tal
og H, konens af et Jesumonogram, begge fordybede. Over opstan-delsesreliefïets
forkrøppede bue ses Vorherre mellem seks englehoveder, flankeret af de vanlige
portræthoveder, der svarer til domkirkens nr. 60 (p. 801). Nu uden for korets sydside,
nr. 2 fra øst.
19) (Fig. 180). O. 1658(?). Antagelig over Miche[l Niel]søn [Lang]b[alle],
[borger] og handelsmand i Aar[hus], død 1658(?), og hustru K[irsten Jen]s[datter], d.
<10. dec. 1687>,<80> år gl.224.
Mørkegrå kalksten, ca. 232 × 143 × 12 cm, meget slidt på overfladen. Indskrift
med let skråtstillede reliefversaler. Stenens udsmykning er udført efter samme forlæg
og vel i samme værksted som gravsten nr. 67 i domkirken (p. 805) og nr. 4 i Tilst
(Hasle hrd.). Ligesom den førstnævnte har den i fodfeltet et vinget englehoved over
kranium flankeret af barokke skjolde hvori fordybede initialer, henholdsvis »M N L«
over bomærke og »K I D« over Jesumonogram. Udførelsen er af en lidt grovere og
mere forenklet karakter end domkirkens sten, mens scenerne svarer til Tilststenens:
Opstandelsen og Kobberslangen i ørkenen. — Nu uden for korets sydside, nr. 4 fra
øst.
O. 1664. Christen Nielsen Friis og Karen Clemensdatter, se nr. 2.
1672. Johan Arentsøn Altholt og Maren Hansdatter Kryssing, se nr. 12.
O. 1695. Jens Rasmussen Laasbye og Maren Jensdatter Winther, se nr. 7.

*20) 1600'rnes sidste halvdel. Lysgrå kalksten, 181 × 121 × 11 cm, stærkt nedslidt.
Stenen, hvis øvre hjørner er skråt afskårne, har inden for en smal, glat ramme
hjørnecirkler med siddende evangelister. Den oprindelige, udslebne indskrift har stået
i stenens fulde bredde, mod topfeltet afgrænset af bånd, forkrøppet ved siderne.
Mellem de øvre hjørnecirkler krydslagte håndværker-redskaber, økse, pren og
stav(?); groft prikhugget baggrund. Indledningsordene til en sekundær indskrift, med
fordybet kursiv, ses foroven. - - Nu indmuret i portrummet i forhuset, Klostergade nr.
56.
*21) 1600'rnes sidste halvdel, sekundær udsmykning og indskrift efter 1802.
Lysgrå kalksten, 182,5 × 103 cm, nederste venstre hjørne afslået. Under en
søjlebåren arkade ses på kraftig prikhugget baggrund en fremstilling af Himmelfarten, Kristus i halvfigur i skyer (fig. 192) over en lille bakketop hvorom tolv
små figurer i halvkreds, to engle og fem apostle til hver side. De flankerende søjler
har postamentfelter prydet med kvindehoveder med muslingeskal, samt joniske
fantasikapitæler. I hjørnerne siddende og skrivende evangelister, beslægtet med
tilsvarende på gravsten i domkirken (jfr. nr. 52, p. 796),
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stenens udsmykning i øvrigt svarende til en sekundært anvendt sten i Trige (V.
Lisbjerg hrd.).
1802 købtes stenen på auktion af bagermester Aug. Vilh. Petersen225, der lod
fodfeltets oprindelige indskrift udslibe og erstatte af en ny, dels med fordybede
versaler, dels med skriveskrift: »[Den]ne steen tilhører August Vilhielm [Pete]rsen og
hustrue Ide Dorothea Sundbye . . . og bagermester her i aarhuus af dem selv bekost«.
Under indskriften udhuggedes en omvendt bagerkringle (fig. 193) under en stor
krone, holdt af to stående primitive løver, alt på kryds-skraveret baggrund,
formodentlig bagernes lavssegl. — Nu i Den gamle By (inv. nr. 1763).
22) 1600'rne(?) Fragment af grå kalksten, nu 96 × 54 cm, anvendt som
gulvflise efter borthugning af i hvert fald højre langside og nedre kant. Ind
skrift med fordybede versaler over flere medlemmer af samme familie: En
mand, hans hustru Maren Es. . ., død 1576, mag(ister) Hans Kn.sos . . . sø[n],
hans datter[søn] . . . mag(ister) Hinrik Chri[stensen] . . . nstrup, dennes hustru,
samt »forbemelte« . . . [s]øns sønnedatters . . . ., mag(ister) Hinrik Christen[sen
Blichfeld] sognepræst for [Vor Frue] kirke, død [1703] 16. marts, og hustru
Kare[n Christensd]aater Friis, død [23.] sept. 16[77]227 (jfr. †muret begravelse
nr. 26). — Nu i kryptens gulv.
O. 1724. Hans Jensen Winter og Ingeborg Jensdatter Splied, se nr. 17.

23) 1727. [Rådmand Oluf Søre]ns[en, f.] 8. marts [1657, d. 22. dec.] 1724 i
[sin alders 67. år, og hustru Doreth]ae Johansdaa[tter (Althalt?), f. i Aarh]uus
28. febr. 1665, [d.] 8. maj [1737] i sin alders [72. år] (jfr. epitaf nr. 14 og lyse
krone nr. 3).
Blågrå kalksten i syv fragmenter, hvoraf det største måler ca. 48 × 38 cm.
Indskriften, der er hugget med fordybet skriveskrift, afsluttes med et længere
moraliserende vers. Det eneste, som er bevaret af stenens ornamentale udsmykning,
er et rankeslyng mellem ægteparrets personalia.
17276 lod hustruen stenen lægge på ægteparrets seks år tidligere erhvervede
murede begravelse (nr. 15) i den brede gang lige for prædikestolen. — Nu på loftet.
1756. Knud Johansen Connis og Kirsten Thomasdatter Høyer, se nr. 15.
1762. Jens Jensen Wissing, se nr. 8.
1802. August Vilh. Petersen og Ide Dorothea Sundbye, se nr. 21.

FORSVUNDNE GRAVSTEN
Af de mange gravsten, der tidligere har dækket kirkens gulv, er kun et fåtal bevaret. Hovedparten er
forsvundet i forbindelse med nye gravlæggelser, andre bortkommet ved gulvreparationer, og nogle er
genanvendt som byggemateriale eller som gravsten på stedet eller i en af omegnens landsbyer.
Kirkeregnskaberne noterer på indtægtssiden jævnligt salg af gravsten til private, både lejlighedsvis og
ved større auktioner, som f.eks. en i året 176269.
Listen nedenfor medtager kun gravsten, hvorom man har nøjere kendskab fra håndskrifter eller
kirkeregnskaber. Stenene dateres efter ældste, angivne dødsår, hvis ikke en præcisere datering er kendt;
såvidt muligt oplyses stenens placering i kirken og dens eventuelle tilhørsforhold til en muret begravelse
(jfr. p. 1251 ff.).

1) O. 1435. Lave Jensen Brok og Pernille Mogensdatter Munk. Et håndskrift fra o.
1600228 omtaler, at stenen var en »Malmersteen« (o: marmor, dvs. antagelig kalksten)
med følgende indhold: »Anno 1435 døde Laffue Jenssen till Klausshollom, och Hans
frue, frue pernel, hun er aff dj krabber, eller aff dj Rette Muncker«. O. 1600 lå stenen
på deres grav, »som mand først inndkommer, i Vor frue kirercke, i omgangen, paa
dend høyre hand«, ved siden af sønnen, Axel Lavesens fgravsten (nr. 2). Allerede o.
1620229 synes den at være forsvundet fra sideskibets østligste fag, der formodentlig
har fungeret som begravelseskapel for slægten Brok (jfr. kalkmalerier p. 1109).
2) O. 1486. Axel Lavesen Brok til Clausholm og Ellen Ovesdatter Lunge. »Anno
D(omi)ni 1386 (fejl for 1486) Obiit D(omi)na Helena de claxholm, et hic selpulta.
A(nn)o 1498 Obiit D(omi)n(u)s Absalon Laghonis miles« (I Herrens år 1486 døde
fru Ellen til Clausholm og begravedes her. I året 1498 døde hr. Axel Lavesen,
ridder)230. Stenen lå o. 1620210 ved siden af faderens †gravsten (nr. 1) i sideskibets
østligste fag, der synes at have været indrettet som kapel for familien (jfr.
kalkmalerier p. 1109).
3) 1501. Ole Michelsen, borgmester, og hustru Anna Jensdatter. »Hic jacet
Olav(us) Michaëlis Consul in Arhuss Cum wxore A(n)na filia Johannis Mathiæ,
Anno D(omi)ni 1501« (Her hviler Ole Michelsen, borgmester i Århus, sammen med
hustruen Anna, datter af Jens Madsen, i Herrens år 1501)210. Placering ukendt.
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4) 0. 1579. Lauridtz Fogh, borgmester i Århus, d. 1579210. 1705 fyldtes jord under
stenen, som var nedsunket17. O. 1620 formodentlig i koret210.
5) O. 1597. Jens Oussen, rådmand i Aarhus, d. 3. pinsedag (= 17. maj) 1597, samt
Ørnt Schenchel, borger i Aarhus, d. 24. juni 1578, og deres hustru, Karen
Olluffsdatter, d. 12. dec. 1593210.
6) O. 1598. Jacob Hagmester (havemester), »fordum hospitalsforstander231 her udi
Aarhus Kloster«, død juledag 1598210 (jfr. vinkande i Hospitalskirken).
7) O. 1599. Peder Sørensøn, borger i Aarhus, d. 2. okt. 1599, og Margareta
Anastasii, d. 2. maj 1598210. O. 1656 omtalt som liggende i nærheden af kor-døren155.
8) Før 1600. Fru Giertrud aff Restrup. Et håndskrift fra o. 1600 har følgende
notits: »Item findes endnu i Vor Fru kircke i Aarhuss fru Giertrud afï Restrup,
hendiss vaben er en gul harre i en blaa fell som er vdhuggen i en melmersteen (Չ:
marmor, dvs. antagelig kalksten), ligger paa hendis graff«232. Våbnet tilhører slægten
Hase, der imidlertid ikke synes at omfatte en Gertrud af Restrup.
9) O. 1600. Jens Rasmussøn Smidt, borger og købmand i Aarhus, d. 1. juni 1599,
og hans to hustruer, Kirsten Jensdatter, d. 18. nov. 1596, og Maren Jost-datter, d.
16□210.
10) O. 1600. Christian Ottesen Blichfeld (»Christiernus Ottonis Fil.«), magister, f.
i København, rektor i Ystad i Skåne, kapellan ved Vor Frue i København i tre år,
omkring Olaj dag (= 29. juli) 1566 udset til præst for denne kirke og kannik ved
domkirken og døde efter 28 års tro tjeneste 23. april 1593 i sin alders 56. år.
Endvidere Hans Hansen Zeuthen (»Joannes Joannis Zeutheni(us)«, dette tempels
kapellan, aftensangspræst samt vikar og kannik, d. 16□, og deres hustru, Cecilia
Lauridsdatter Fogh (»Cicilia Laurentÿ Fogh«), datter af byens tidligere borgmester
(Laurids Fogh, jfr. †gravsten nr. 4), som levede 14 år i ægteskab med sin første mand
og med ham fik 8 børn, d. 16□. Latinsk indskrift210.
11) O. 1602. Ebbi Christenssøn, borger og rådmand i Arhus, cl. 18. juli 1602, og
hustru Kirsten Jensdatter, d. 16. juli 1601210.
12) O. 1602. Niels Sørenssøn Ruud, borger i Aarhus, d. 27. aug. 1602, 42 år gl., og
hans hustru Mergret Pederssdatter, d. 16□. To sønner og tre døtre i 10 års
ægteskab210.
13) O. 1602. Jesper Jenssøn Vorm, borger i Arhus, d. 21. okt. 1602, og hustru
Anne Pederssd(atter), d. 16□210 .
14) O. 1602. Jacob Kaas, magister, »oculist, Steen og Brøchsnider« (dvs.
øjenlæge og broksnider) samt borger i Aarhus155. Stenen tilhørte 1705 kirken og lå da
over det begravelsessted, som 1684 købtes af Lauridtz Anderssen og Ingerborre
Christensdaater17.
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15) 0. 1607. Jenns Jørgenssøn, f. i Skibby, borger i Aarhus, d. 24. maj 1607 i sin
alders 31. år210.
16) O. 1608. Søren Rassmussøn, borger i Aarhus, d. 29. nov. 1608, og hustru
Karen Jesperdatter, d. 16□210.
17) O. 1609. Jens Jørgenssøn, stenhugger og borger i Arhus, d. 1. aug. 1609, og
hustru Maren Christoffersd(atter), d. 16□210 .
18) O. 1609. Rasmus Olluffsøn, d. ugift, 13. aug. 1609 i sin alders 18. år210. O.
1656 lå den »først i den lille Rad«155, antagelig i østre tværgang i sideskibet.
19) O. 1610. Olluff Rassmussøn, rådmand i Aarhus, d. 1. maj 1610, i sin alders
57. år, og hustru Karen Jahansdatter, d. 16□. efter 12 års ægteskab (tre sønner og tre
døtre)210. Stenen, der o. 1650 blev omtalt som »en skøn sten«, lå sandsynligvis i eller
lige uden for »chorssdøren«155.
20) O. 1613. Rarbra Matzdatter, f. i Aarhus, levede i ægteskab med Anders
buntmacher, borger sammesteds, i to år og avlede en datter, d. 24. juli 1613210.
21) O. 1616. Niels Pierssøn Rordum, borgmester i Arhus i 32 år, d. 10. aug. 1616,
og hans tre hustruer, Anne Jacobsd(atter), Kiersten Lauritzd(atter) og Karen
Jørgensdatter210 (jfr. epitaf nr. 2). Stenen lå o. 1656155 uden for koret neden for det
tilhørende epitaf og ved siden af sønnen, Peder Nielssøns, †gravsten (nr. 29).
22) O. 1625(?). Lauridtz Jacobssøn Møller, formodentlig død før 1625233.
Vestligst i kirken, et sted mellem den søndre kirkedør og klosterdøren155.
23) O. 1644. Hans Lauritzen Døester (Dyster), d. i Aarhuus 2. nov. 1644234.
Stenen, der lå »strax ved Daaben«155, blev 1748 optaget og ved auktion solgt til
Mogens Blach for 62 rdl. 3 mk.235.
24) Før 1656. Nielss Rundessøn, d. efter 1642236. »I den lille rad«155, antagelig
østre tværgang i sideskibet.
25) Før 1656. Peder Gregersøn, d. før 1656, og hustru Abell Christensdaatter.
Midt i »chorssdøren«155.
26) Før 1656. Hermand Hermandsøn. Stenen, hvis overskrift o. 1656 var ganske
ulæselig, lå lige for klosterdøren155.
27) Før 1656. Terkell Kløcher. Vestligst i kirken, et sted mellem den søndre
kirkedør og klosterdøren155.
28) Før 1656. Knud Michelssøn. O. 1656 i »den lille rad«155, antagelig østre
tværgang i sideskibet.
29) Før 1656. Peder Nielssøn (Rordum). Stenen lå næst ved faderen, Niels
Pedersen Rordums fgravsten155 (nr. 21).
30) Før 1656. Rassmuss Pedersøn (Gius)237. I »den lille rad«155, antagelig østre
tværgang i sideskibet.
31) Før 1656. Niels Christenssøn Skriffver, borger og rådmand i Aarhuss, og
hustru155. På den nordre side af alteret.
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32) Før 1656. Hans Jensøn Stilling. O. 1656 i »den lille rad«155, antagelig østre
tværgang i sideskibet.
33) Før 1656. Anderss Thomesøn. O. 1656 i »den lille rad«155.
34) Før 1656. Jens Sørenssøn Vinter, (d. 1670155, jfr. *fontelukke og epitaf nr. 8).
Bag den søndre kirkedør ved siden af faderens gravsten (nr. 10).
35) O. 1671. Jørgen Rasmussen Juel, borgmester, (d. 9. maj 1681), og hustru,
(Maren Hansdatter, d. 1671). Den store, blå sten, der lå på deres murede begravelse
(nr. 18) i koret, solgtes 1729 af deres dattersøn, Hans Fædder, forpagter på Oldrup,
sammen med begravelsen til kirken for 25 rdl. Stenen blev derefter optaget og stillet
uden for den vestre kirkedør6.
36) Før 1678. Jens Jacobsen, d. før 1678. Dette år købte Søren Ollufssen på
Broberg for 8 sl. dlr. en brun sten, som havde ligget på J. J.s begravelse2,
sandsynligvis for at lægge den over sin hustru, Anne Johannesdatter238.
37) 1693. Anne Poulsdatter Rosenvinge, f. 1663, gift med sognepræst i Føns,
Peder Jensen Winter, der selv har hugget stenen og ladet den føre til Århus 1693239.
38) O. 1697. Niels Michelsen Tydsk, (d. 13. april 1697), og Maren Jensdatter, (d.
24. jan. 1698)240 (jfr. mindetavle nr. 3, p. 1176). 1714 aftoges stenen, og der lagdes
bjælker i stedet17.
39) 1711. Søren Christensen Ladefoget på Broberg betalte nævnte år 4 rdl. for en
sten at hugge navn på. Han døde samme år. I den smalle gang ved dåben17 (jfr. muret
begravelse nr. 13).
40) O. 1712. Jacob Nielsen Utsen, d. 1712. 1753 optoges stenen241, og 1778 købte
Frederik Christian Gleerup (d. 1783) den for 16 rdl.6. Over den tilhørende murede
begravelse (nr. 3).
41) 1751. Peter Panck, amtsforvalter, d. 1751. Nævnte år betaltes 4 rdl. for
anbringelse af gravsten på hans murede begravelse6 (nr. 20).
42) 1762 betalte købmand Mads Høstmarck 4 rdl. for at lægge en sten på sin
murede begravelse (nr. 29) i koret6. Formodentlig identisk med den gravsten, som
Høstmarck købte samme år på auktion ved kirken. Den var 3 ¼ alen lang, 7 kvarter
bred og 4 tommer tyk og kostede 43 rdl.242.
43) 1773. Frederik Danneskjold-Samsøe, greve, generaladmiral, d. 18. juli 1770.
Stenen, der 1773 nedlagdes på graven6, beskrives som værende »af særlig Størrelse,
vistnok 2—3 Alen bred og 3—4 Alen lang« og »ganske sikkert af norsk Sandsten«.
Den lå over hans murede begravelse (nr. 28) indtil kirkens restaurering i 1860'erne,
da den flyttedes ud på kirkegården ved Frederiksport. Her nævnes den endnu 1892243.
44) 1782. Ulrika Antonette Albertin, stiftamtmand Oluf Borch de Schouboes244
hustru, (d. 30. apr. 1790)69. 1782 betalte hun 4 rdl. for at lægge en sten6 på sin
(jord)begravelse i koret.

GRAVFLISER
I 16- og 1700-årene har man i mange tilfælde anvendt en flise til markering af en begravelse (jfr. p.
830 ff.). Mens en begravelsesprotokol over Århus domkirkes gravsteder er bevaret (jfr. p. 876) og har
muliggjort også at identificere en række af personer, som gravflisernes initialer og andre sparsomme
oplysninger hentyder til, eksisterer denne mulighed ikke ved Vor Frue kirke, hvor lignende fortegnelser
er gået tabt. En stedfæstelse af fliserne har også kun kunnet oplyses i de tilfælde, hvor man har
konstateret et tilhørsforhold til en muret begravelse, idet alle fliser nu er omplaceret som et resultat af
gentagne restaureringer.

1) *Fragment af gravflise eller gravramme, fra o. 1600, af rødbrændt ler med
delvis afslidt grøn blyglasur, 16,5 × nu 9 cm, 3 cm tyk. Inden for en smal ramme ses
en rest af bogstav eller tal i relief (jfr. *fliser fra domkirken, p. 937). Fundet i koret
(ved kryptens afdækning) 1955. Nu i Den gamle By (inv. nr. 715:55).
2) (Fig. 194). O. 1650. ». . . son Skorring . . skipper her i A[arhus]«245, død i sit 36.
år, [med] »erlig og gudfrygtige« [hustru] . . . »Sielle, barnefød i Siel (Չ: Sjelle), [død
i] sit alders □ aar«. »De le[vede] i [ægte]skab 8 aar, aulede tre søn[ner]«. Rødlig
kalksten, nu 55 × 55 cm, med fordybede versaler. Flisen er afbrudt langs venstre,
lodrette kant, hvor en del af indskriften mangler. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
*3) O. 1673. Initialerne »I. L. M.« og »D. T. D. 1673«, formodentlig for Jacob
Lauritsen Møller, død 28. juni 1673 og Dorethe Thomasdatter, død før 1673246.
Ølandsk kalksten, brudstykke, 22 × 20,5 cm, med fordybede versaler. Fundet i
krypten, nu i Den gamle By (inv. nr. 13:58).
4) O. 1677. »S: L.N.S. døde 1677«, dvs. s(alig) og mandens initialer L.N.S(søn).
Grå kalksten, 50 × 50 cm, med fordybede versaler. I gulvet i tårnets nederste
stokværk.
5) O. 1683. Initialerne »C.L.S. 1683«, muligvis for byfoged Christen Lauritsen,
død 9. dec. 1683247. Grå kalksten, 30,5 × 40,5 cm, med fordybede versaler. I gulvet i
tårnets nederste stokværk.
6) O. 1685. Initialerne »M.I.S.T. 1685«. Grå kalksten, 30 × 40 cm, med fordybede
versaler. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
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H.H. Frost 1973

H.H. Frost 1973

L.L. 1969

Fig. 194—196. Vor Frue kirke. Gravfliser. 194. Nr. 2, o. 1(550, over skipper . . . Skorring (p. 1247). 195. Nr. 7, o.
1689, over to drenge, †1681 og 1689 (p. 1248). 196. Nr. 21, o. 1738, over Lauritz Lauritzen Gylling og Dorthea
Jacbosdatter, begge †1736 (p. 1249). — The Church of Our Lady. Sepulchral slabs. 194. No. 2, c. 1650, for the seacaptain . . . Skorring. 195. No. 7, c. 1689, for two boys, †1681 and 1689. 196. No. 21, c. 1738, for Lauritz Lauritzen
Gylling and Dorthea Jacobsdatter, both \l736.

7) (Fig. 195). O. 1689. »S: L.N.S. 1681. S: C.N.S. 1689«, dvs. to s(alig(e)), drenge,
hvis initialer og dødsår angives. Grå kalksten, 49,5 × 49,5 cm, med fordybet
indskrift. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
8) O. 1689. »S:I.N.D. 1689«, dvs. s(alig) og pigens/kvindens initialer I. N. D(atter). Grå
kalksten, 49,5 × 50 cm, med fordybet indskrift. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
9) O. 1691. Initialerne »A.H.D.G. 1691«. Grå kalksten, 50 × 49,5 cm, med fordybet
indskrift. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
10) O. 1693. »S: M.N.D. 1693«, dvs. s(alig) og pigens/kvindens initialer. Grå kalksten,
49,5 × 50 cm, med fordybede, store skønskriftsbogstaver. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
11) O. 1697. Initialerne »L.N.S. 1696. H.N.FB. 1697«. Grå kalksten, 49,5 × 49,5 cm, med
fordybede, store skønskriftsbogstaver. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
*12) O. 1700. Kiersten Pedersdatter Brendstrup, d. 1700 i sin alders 1. år; herunder
initialerne »P.R.S.B.« og »A.C.D.« for forældrene Peder Rasmussen Brendstrup og Anne
Christensdatter. Rød kalkstensflise i fire brudstykker, 45,5 × 44 cm, med fordybede versaler.
Fundet ved restaurering 1957, nu i Den gamle By (inv.nr. 1455 a—d: 58).
*13) O. 1700?. »Hans organist«. »Her hviler dv Hans Orgenist / som [all]e nodig haffde
mist / b[aa]d (Չ: både) fordi konst dv hafde lær[t] / goed omgeng-els[e] og andit mer / for dig
ey sorger (o: sørger) folck alene / men og clave[e]r og piber vene (Չ: hvine) / dv roerde (Չ:
rørte) tit kircken til [p]ral / [n]u hylder di og for dig skraal«. Rødlig kalkstensflise, brudstykke,
35 × 57 cm, den versificerede indskrift med fordybede versaler. Formodentlig for kirkens
orga-
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nist Jens Hansen, som overtog embedet efter Gotfrid Bøhms død 1677248. Fundet ved
restaurering 1957, nu i Den gamle By (inv.nr. 1451:58).
14) 1709. [Peder] Rasmusøn Brenstrup, »forige borger her i Aarhuus«, død 9. . . . 1708 i
sit 50. år, »med sine tvende kiere . . . dydrig og gudelskende matroner« [Anne
Christens]datter, død 1699 og Mette Iensdatter249. To grå kalk-stensfliser, hver 47 × 47 cm,
med fordybede versaler. En tredie flise med den venstre del af indskriften mangler. 170917
lagde hustruen fliser på sin sal. mands begravelse250. Oprindelig over muret begravelse (nr. 8),
nu i gulvet i tårnets nederste stokværk.
15) O. 1709(?). Initialerne »C.T.K.«, måske for Christian Tobakspinder, begravet 31. juli
1709, hvis hustru, Kirsten Jensdatter, samme år betalte 2 rdl. for »en flise at lade lægge på sin
sal. mand, med navn«, i klostergangen17. Mørkrød kalksten, brudstykke, 30,5 × 49 cm, med
fordybede, store skønskrifts-bogstaver. Nu i gulvet i tårnets nederste stokværk.
*16) O. 1712(?) Over ukendt mand og hans to hustruer. Hans første hustru »Maria
Povelsda[tter]«, d. 1712. Rødlig kalksten, to brudstykker henholdsvis 30 × 29 cm og 27 ×
25,5 cm, med fordybede versaler. Fundet ved restaurering 1957, nu i Den gamle By (inv.nr.
1454 a—b: 58).
*17) O. 1713. Rasmu[s] . . . rensøn Ho[l]st, »forrige pre[v]i[l]ig[eret] ius ... s instrumen
tam[bu]er i Aarhuus, som døde 1713 udi hans alders 48 aar«, og hustru Maria Corins datter,
død 1710. To grålige, itubrudte kalkstensfliser, hver ca. 47 × 47 cm, med fordybede versaler.
Fundet ved restaurering 1957, nu i Den gamle By (inv. nr. 1458 a—e: 58).
18) O. 1718. . . . Hans Datter Fogh, død 1718, »med 4 sønner [og] 5 døttre«. Rødlig
kalksten, 44,5 x 45 cm, med fordybet kursiv. Flisen, hvis indskrift er afbrudt ved øverste
vandrette og venstre lodrette kant, har enten hørt sammen med tre andre fliser eller har udgjort
en del af en nu itubrudt gravsten. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
19) O. 1722. Initialerne »M.R.D.B. 1722«. Grå kalksten, 44 × 45,5 cm, med fordybede,
store skønskriftsbogstaver. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
20) O. 1732. Dorethea [Ja]cobs Dat[ter] . . .r.ndt, [1]732. Grå kalksten, 44,5 x 44,5 cm,
med fordybet kursiv. I gulvet i tårnets nederste stokværk.
21) (Fig. 196). O. 1738. Lauritz Lauritzen Gylling og »konne« Dorthea Jacobsdatter, som
begge døde 1736. Grå, tidligere sortmalet kalksten, 52 × 55,5 cm, med fordybede, forgyldte
versaler, navnene med store skønskrifts-bogstaver. I forbindelse med indretningen af den
murede begravelse (nr. 21) 1733 betaltes 4 rdl. »for de fliser som er på graven lagt med hans
og hans hustrus navns kendemærke«6, antagelig blot nu forsvundne fliser med initialer. 1738
betaltes 10 rdl. for opsættelsen af den bevarede flise i muren over Gyllings grav18. 1746
omtales flisen som »den monumentsten i pillen indmuret«6. I
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vægpillen mellem skibets sydøstre hjørne og sideskibet, over den †murede
begravelse.
22) 1742 eller o. 1751. [Søren O1]vfson, død 9. [dec.] 1751 og hustru Anne
[Margrethe] . . . [da]tter Mvndelstrop, f. 3. nov. 1688, død [1]7[56]251. Rød kalksten,
45 × 45 cm, med fordybet, ret nedslidt kursiv. Indskriften er afbrudt langs venstre,
lodrette kant, hvilket indicerer, at en tilsvarende flise mangler. I forbindelse med
erhvervelse af en muret begravelse 1742 betalte Søren Olufsen 4 rdl. »for fliser med
deres udhuggede navne«6. Oprindelig over muret begravelse (nr. 22), nu i gulvet i
tårnets nederste stokværk.
23) 1745. Arent Johanson Al[t]halt, fordum organist, f. i Aarhuus [1673], død
1745 i sit 72. år, med hustruerne Karen Han[s]da[a]ter [W]inters, f. [1681], død
1700252. To røde kalkstensfliser, hver 45 x 45,5 cm, med fordybet kursiv, navnene
med store skønskriftsbogstaver. Den anden hustru, Lisbeth Hans-datter Fogh, død
1718, var muligvis nævnt på en tredie nu forsvundet flise. »En lille sten til et lig«,
formodentlig en †gravsten, blev 1721 fjernet ved indretningen af rådmand Oluf
Sørensens murede begravelse (nr. 15). Denne sten blev 1724 erhvervet af kirkeværge
Arent Johansen Althalt for 4 rdl.17. 1745 betaltes samme beløb for indhugningen af
afdødes navn6. Oprindelig over den tilhørende, murede begravelse (nr. 25), nu i
gulvet i tårnets nederste stokværk.
24) O. 1756(?). Initialerne »P.T.B., 1756«. Initialer og årstal står på hver sin flise,
men overensstemmelse mellem materiale og skriftstil muliggør, at der er tale om to
sammenhørende fliser eller to brudstykker af samme flise. Rød kalksten, henholdsvis
29,5 × 40,5 cm og 36 x 42 cm, med fordybede versaler. I gulvet i tårnets nederste
stokværk.
Foruden ovennævnte gravfliser findes i Den gamle By dels 1) nogle brudstykker
stammende fra Vor Frue kirke, dels 2) et par ikke lokaliserede fliser, der dog må
komme fra en af de århusianske kirker eller kirkegårde (jfr. i øvrigt afsnit om ikke
lokaliserede bygningssten m.m.). 1) a. »[J]ørgensøn . . . 1684«, b. ». . . søn Iacob
Pe...«, c. ». . . Daatter, præsteko[ne], med trend[e] [æ]gtemænd«, d. ». . . 9. iunius
1713, [al]ders 68de aar, . . . men i egteskab 32 ... med to sønner«, e. Initialer med
store skønskriftsbogstaver fra 1700'rne: »R.S.« — Desuden findes enkelte fliser med
ornamenter: blomst i cirkelfelt og tre samhørende fragmenter med solsikke i ovalfelt
over bibelhenvisning »Job 14. v. 2« og plante. Alle stykkerne er fundet ved
restaurering i 1950'erne og overdraget Den gamle By253. 2) (Fig. 197—198). To fliser
fundet i en have i Risskov254. Den ene er udsmykket med en blomst og har
bibelhenvisningen »Job . . .«, den anden bærer initialerne (for et ægtepar?)
»P:R:S:K:M:D« samt et bomærke flankeret af oplysningen: »er betald« og årstallet
»1619«.
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Den gl. By fot.

Fig. 197—198. Vor Frue kirke. *Gravfliser fra 1619 og 1600'rne, fundet i Risskov, nu i Den gamle By (p. 1250). —
The Church of Our Lady. Floor slabs from 1619 and 1600's, found in Risskov, now in the
town museum "Den gamle By".

EFTERMIDDELALDERLIGE †MUREDE BEGRAVELSER
Af de mange begravelser, der i tidens løb har fundet plads i kirkens gulv, er kun et fåtal registreret.
Ingen begravelsesprotokol har - som for domkirkens vedkommende (jfr. p. 874ff.) — kunnet give
systematiske oplysninger om bisattes navne eller graves stedfæstelse. Listen nedenfor bygger i
hovedsagen på kirkeregnskabernes omtale af egentlige, murede begravelser, der som oftest er nævnt i
forbindelse med salg eller ved betaling for personers nedsættelse. Listen er ordnet kronologisk og
opstillet efter tidspunktet for pågældende begravelses første omtale255.
De for kirken så betydningsfulde gravstedsindtægter var fastsat efter bl.a. en anordning af 29. juni
1696256, hvorefter begravelserne klassificeredes efter sted og art samt afdødes alder. For en muret
begravelse på den fornemste plads, koret, skulle for et voksent lig betales 30 rdl., andre steder i kirken
20 rdl. For børn mellem 5 og 14 år betaltes 10 rdl. mindre, for helt små børn henholdsvis 10 og 4 rdl.
Undertiden har afholdelse af auktion over ledige begravelser indbragt kirken ekstra midler, således
176269, da syv begravelser blev udbudt til salg (hvoraf dog kun de fire solgtes).
Efter forordningen af 22. febr. 1805, der forbød indretning af nye begravelser inde i kirken, blev de
eksisterende grave efterhånden opfyldt. 1850 tilmuredes lufthuller i kirkens sydmur, der ikke var
forsynet med gitre76, og ved restaureringen 1866257 ryddedes og opfyldtes endelig de begravelser, der
endnu fandtes.

1) Muret til to eller tre lig. Indrettet før 1667 af Anders Sørensen Vesten258. —
Begravelser: Anders Sørensen Vesten f før 1667. - - A.S.V.s sønnedatter og tillige
Baltzer Hansen Kryssings første hustru, Maren Sørensdatter Vesten, t 7. nov. 1687259
— købmand og skipper260 Baltzer Hansen Kryssing, begr. 18. febr. 17286.
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2) Muret6 til tre lig, med gravsten (nr. 12). 1672 købt af Johan Arentsen Althalt,
hvortil han flyttede sine sal. forældre (jfr. gravstenens indskrift). — Begravelser: J. A.
A.s fader, handelsmand Arent Althalt, †1637 - J. A. A.s moder og Arent Althalts
hustru, Alhed Hansdatter Kettel † 1644 J. A. A.s første hustru, Maren Hansdatter
Kryssing 1672261.
3) Muret til to eller tre lig, med † gravsten (nr. 40). Før 1683 erhvervet af købmand
Niels Jensen Udsen262, hjemfalden til kirken 1753—54263, 1778 blev »et kisterum udi
Udsens murede begravelse« købt af justitsråd og borgmester Frederik Christian
Gleerup6. — Begravelser: Niels Jensen Udsen † 4. maj 1683 -N. J. U.s søn, købmand
og kirkeværge Jacob Nielsen Udsen f 26. maj 1712264 -Frederik Christian Gleerup f
12. marts 1783265. I den brede gang op mod koret, mellem mands- og kvindestolene
nr. 5 og 66, dvs. i skibets midtgang mellem første og andet fag.
4) Muret til to lig. 16846 købt af enken efter overformynder og handelsmand
Morten Jørgensen Sommerfeldt258. — Begravelser: M. J. S. formodentlig † 1684
-M. J. S.s hustru og tillige enke efter sal. Jens Jørgensen, Maren Jensdatter
Sommerfeldt f 17336. I den liden gang, dvs. formodentlig i sideskibets østre
tværgang.
5) Muret til to lig, med gravsten (nr. 7). 1688 købt af borgmester og kirkeværge
Jens Rasmussen Laasbye2. - - Begravelser: Jens Rasmussen Laasbye f 10. april
1695266 — hans svigerdatter Karen Friis Nielsdatter Ibsen † 18. juli 1732267, gift med
Peder Jensen Laasbye — P. J. L.s datter Mette Maria 17426. I den brede gang6, »oven
for indgangen til prædikestolen«2, dvs. i korets vestfag.
6) Muret til antagelig tre lig, epitaf (nr. 6) og †gravsten, der 1726 optoges og
genanbragtes; i gulvet to hængslede †træluger6. Erhvervet før eller omkring 1692 af
købmand og rådmand Anders Lauridsen eller hans forældre17. — Begravelser:
Anders Lauridsen f 12. april 1692268 — hans anden hustru, Maren Jacobsdatter, begr.
20. jan. 172317 — sognepræst ved Århus Vor Frue, Hans Madsen Hammerich †
17266. I den brede gang, dvs. i skibets midtgang.
7) Muret, antagelig til tre lig17, med flufthul, hvorover der udvendig på muren var
malet »et Dødninge-Rad« og ordene: »Læsere! / Hvad du er, var jeg i Live. / Hvad
Jeg er, det skal du blive«109 (jfr. p. 1115). Tilhørende †kalkmalet epitaf (p. 1226),
gravsten (nr. 8) og *gravfaner. 1695 købt af ejeren af Århus mølle, kammerråd Jens
Jensen Wissing (d. yngre). - Begravelser:269 Formodentlig J. J. W. † før 1724 —
formodentlig J. J. W.s hustru, Martha Elisabeth von Meulengracht † før 1696 - deres
søn, Jens Wissing, begr. 11. aug. 172417 - deres sønnesøn, kaptajn Jens Wissing † 9.
marts 1753 (jfr. *grav-faner). I den store gang under de »stakkede« (dvs. korte)
mandsstole17, strækkende sig mod øst til Gyllings murede begravelse (nr. 21) i den
liden gang ved fonten6, dvs. sydligt i skibets østlige fag.
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8) Muret til tre lig, med gravfliser (nr. 14). 1701 købt af købmand og vejer-mester
Peder Rasmussen Brendstrup17. — Begravelser: Peder Rasmussen Brendstrup
1708270 — hans »eftermand« Jens Bruun 171717 — P. R. B.s anden efterfølger Povl
Sørensen 17296. I den liden kvindegang6, dvs. i sideskibet.
9) Muret til tre lig, med epitaf (nr. 13). 1703 indrettet af borgmester Christen
Jensen Basballe (d. yngre)271. - Begravelser: formodentlig Christen Jensen Basballe
† 1747. I koret »inden Choersdörren«17, dvs. i korets vestfag.
10) Muret til to lig17, med epitafier (nr. 5 og 13) og gravsten (nr. 2). Oprindelig
formodentlig en jordbegravelse, overtaget af sognepræst ved Århus Vor Frue kirke,
Christen Nielsen Friis, der 1664 blev begravet i kirken i »en af hans Farfaders
Begravelse«272. 1704 købt af C. N. F.s svigersøn, borgmester Jens Christensen
Basballe273, hvilket år graven omtales som »indmuret til 2de lig«17. — Begravelser:
Christen Nielsen Friis, begr. 25. sept. 1664272 — formodentlig hans hustru, Karen
Clemmensdatter † 1685274 - Jens Christensen Basballes anden hustru, Anne
Christensdatter Friis, f 21. maj 1704275 — J. C. B., begr. 13. feb. 1708276. I koret17.
11) Muret til to lig6, med epitaf (nr. 11) og gravsten (nr. 17). 1704 indrettet af
borgmester og kirkeværge Hans Jensen Winter. - - Begravelser: H. J. W.s tredie
hustru, Ingeborg Jensdatter Spliid f 1724 — H. J. W. f 18. jan. 1726277. Op til muren i
den liden gang ved fonten17, dvs. i sideskibets østre tværgang.
12) Muret til fire lig. 1707 købte købmand og overformynder Peder Hansen
Kryssing sine forældres umurede grav og lod den indmure17. - Begravelser: P. H. K.s
fader, hatstofferer Hans Jørgensen f 30. marts 1686 - P. H. K.s moder og H. J.s første
hustru, Dorete Pedersdatter278 — P. H. K.s første hustru, Martha Nielsdatter Brandt,
begr. 3. febr. 1685 - - P. H. K.s anden hustru, Maren Olufsdatter, † 1707279 — P. H.
K. f 19. marts 171717. I den store gang17, dvs. i skibets midtgang.
13) Muret til to lig med †gravsten (nr. 39), 1711 købt af handelsmand280 Søren
Christensen Ladefoged på Broberg. - Begravelse: Søren Christensen Ladefoged, begr.
21. juli 1711. I den smalle gang ved dåben17, dvs. i side-skibets østre tværgang.
14) Muret til et lig. 1718 købt til sal. Poul Vinter17. - Begravelse: Poul Vinter
1718.
15) Muret til to og »indrettet til flere lig på bunden«, med epitaf (nr. 14) og
gravsten (nr. 23). 1721 indrettet af købmand og rådmand Oluf Sørensen Bonde »for
sig og sin kæreste«, Dorethe Johansdatter Althalt17. — Begravelser: Oluf Sørensen
Bonde † 22. dec. 1724281 — hans hustru Dorethe Johansdatter Althalt † 8. maj. 1737.
I den brede gang lige for prædikestolen17, med den søndre side strækkende til
Gyllings murede begravelse6 (nr. 21), dvs. i midtgangen, i skibets østlige fag.
Danmarks Kirker, Arhus amt
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16) Muret til flere lig, med epitaf (nr. 15). Erhvervet før 17266 af købmand og kirkeværge
Hans Jensen Buchtrup, der ved et legat 1756 sikrede vedligeholdelse af epitaf (p. 1222) og
begravelse; denne var »gewelfte muuret (dvs. hvælvet), saa tyk og fast, at den ey nogen sinde
kand tilføje kirken nogen udgift for reparation«69. 1766 erhvervet af oberst Andreas Winding6.
— Begravelser: Hans Jensen Buchtrup † 30. sept. 1753282 — formodentlig hans hustru, Maren
Jensdatter, f før 17536 — oberst Andreas Winding † 11. juni 1766 — A. W.s eneste søn, t 26.
maj 1766 i sit 24. år283. I koret på den søndre side af alteret6.
17) Muret til to lig. 1727 indrettet af vagtmester Johan Hasselmand6, der indtil 1749 drev
herberg på Broberg284. - Begravelser: J. H.s hustru Maren Nielsdatter Wranum, begr. 18. aug.
17276 — formodentlig J. H. f efter 1749. I den brede gang, lige for de to mandsstole for den
øverste pille; i bredden er det ene lig i den brede gang og det andet under mandsstolene6, dvs. i
skibets midtgang ud for den østre af pillerne mellem skib og sideskib.
18) Muret til to lig6, med †gravsten (nr. 35). Formodentlig erhvervet omkring 1681 af
borgmester Jørgen Rasmussen Juels familie2, jordopfyldt og solgt til kirken 1727 af hans
dattersøn Hans Fædder6, solgt til, indrettet og muret 1728 af borgmester Ditlev Eggers6,
hjemfalden til kirken 1753—54263. - Begravelser: Jørgen Rasmussen Juel † 9. maj 1681 hans hustru, Maren Hansdatter † 1671 — Ditlev Eggers † 20. nov. 1735 — D. E.s anden
hustru, Maren Jensdatter Wintmølle † før sept. 1746285. I koret6, lige for den såkaldte »KaaberDør« (Korgitterdøren?), med nordsiden op til kirkens »fundamentmur«5.
19) Muret til et eller to lig. Før 1730 købt af kommerceassessor Jørgen Pedersen
Wæstergaard263. - Begravelse: formodentlig J. P. W. † efter 1734, men før 1764, da hans
hustru, Maren Olufsdatter, omtales som enke286.
20) Muret til ukendt antal lig, med †gravsten (nr. 41). Har tilhørt »forrige klosterpræster«,
før 1731 antagelig hjemfalden til kirken. 1731 købt og »atter bedækket med egeplanker« af
kammerråd og amtsforvalter Peter Panck6. — Begravelser: P. P.s hustru, Charlotte Amalia
Eggers, begr. 3. juli 17316 — Formodentlig Peter Panck † 1751287 . I den brede gang, dvs. i
skibets midtgang.
21) Muret til to lig, med gravfliser (nr. 21). 1733 købt af Laurits Lauritsen Gylling6. —
Begravelser: formodentlig L. L. G. f 1736 - formodentlig Dore-thea Jacobsdatter, L. L. G.s
hustru, † 1736. I den liden gang mellem dåben og den brede gang; begravelsen har sin længde
under de lange mandsstole og strækker sig mod vest til Wissings murede begravelse (nr. 7),
mod nord til rådmand Oluf Sørensens begravelse (nr. 15)6; dvs. i sideskibets østre tværgang,
formodentlig under den i væggen indmurede gravflise.
22) Muret til to lig, med gravfliser (nr. 22). 1742 købt af købmand og kæmner Søren
Olufsen, gift med Anne Margrethe Mundelstrup6. — Begravelser: for-
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modentlig Søren Olufsen † 9. dec. 1751 - formodentlig Anne Margrethe Mundelstrup
† 1756288. I skibet under »fruentimmerstolene«6.
23) Muret til et lig. 1744 købt af tolder Friderich Schiönau til sin hustru. —
Begravelse: formodentlig F. S.s hustru, † 1744(?). Antagelig i en af skibets gange6.
24) Muret til to lig. 1744 købte prokurator og hospitalsforstander Niels
Nielsen en jordbegravelse og lod den opmure109. — Begravelser: N. N.s hustru,
† 1746 — N. N.s søn, † 17446. Ukendt placering.
25) Muret, antagelig til et lig, med gravflise (nr. 23). 1745 købt til sal. Arent
Johansen Althalt6, søn af Johan Arentsen Althalt og Maren Hansdatter
Kryssing289. — Begravelse: Arent Johansen Althalt, f 1745.
26) Muret til ukendt antal lig. 1741 anmodede Margrethe Johansdatter Rhumand,
enke efter sognepræst til Århus Vor Frue kirke Henrik Christensen Blichfeldt, † 16.
marts 1703, om fri begravelse ved siden af sin mand »efter nogle og fyrretyve års
enkesæde«109. - Begravelse: H. C. B.s anden hustru, Margrethe Johansdatter
Rhumand † 17576.
27) Muret til tre lig, med tre kisters rum på bunden, men kun en i højden. 10. maj
1762 købt på auktion af farver og overformynder Peter Christian Asmussen. 24. maj
1762 rensedes graven69. — Begravelser: formodentlig P. C. A.s anden hustru, Maren
Sørensdatter Hierild, begr. 4. jan. 1762290. I den brede gang69, dvs. i skibets midtgang.
28) Muret til seks lig, til »tre kister på bunden og med dobbelt højde«; med †
gravsten (nr. 43). 10. maj 1762 købt på auktion af generaladmiral greve Frederik
Danneskjold-Samsøe69. 1807 ønskede kirkeinspektionen den åbne begravelse lukket
med en muret hvælving6. — Begravelser: Greve F. D-S.s hustru, komtesse Dorothea
Wedell-Wedellsborg, f 23. jan. 1763 — greve Frederik Danneskjold-Samsøe, † 18.
juli 17706. I den brede gang.
29) Muret til lire lig, med to kisters rum på bunden og til dobbelt kistehøjde; med
†gravsten (nr. 42). 10. maj 1762 købt på auktion af købmand291 Mads Høstmarch69.
— Begravelse: M. H.s hustru, begr. 30. okt. 1764. I koret6.
30) Muret til tre lig, »tre kister i bunden og en i højden«, 10. maj 1762 købt på
auktion af hospitalsforstander Laurits Skov69; samtidig købtes for 21 rdl. og 3 mk. en
gravsten, som dog kan være anvendt til andet brug. — Begravelse: formodentlig
Laurits Skov f 16. eller 18. nov. 1763292. I den brede gang.
31) Muret til ukendt antal lig. 1764 bestemte Magistraten, at sal. søkaptajn Nicolai
Matthisen Thye (jfr. †lukkede stole p. 1167) uden betaling kunne nedsættes i »et af
de tvende murede grave« i kirken69, dvs. en af de to grave, som endnu tilhørte kirken
efter auktionen 1762. — Begravelse: N. M. T. 1764.
32) Muret til ukendt antal lig. - - Begravelse: Stiftamtmand Oluf Borch de
Schouboe, † 4.—5. marts 1763. Han blev 20. marts bisat »i en bekvem begravelse i
koret« på kirkens bekostning69 og ti dage efter nedsat her6.
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Farvebillederne fig. 83 og 90 er venligst stillet til rådighed af Redaktionen af Meddelelser fra Århus
Stift.
RA. DaKanc. C 52. Indb. om købstædernes tilstand i Danmark. — Købstædernes arkiver i RA: Århus
byarkiv. Tingsvidne af 10. juli 1651.
LA. VIB. C 3. Århus bispearkiv: 487—96. 1595—1846. Århus kirker. — 2308—16. 1700—88.
Århus domkirke. Bilag til regnskaber. — 2321—32. 1742 1859. Århus Vor Frue. Kirkeregnskaber,
tildels med bilag. — 2333—35. 1742—88. Århus Vor Frue. Bilag til regnskaberne. — 2541—45.
1648—1712. Regnskaber for Århus hospital. —C 358. Århus domsogns præstearkiv: 77. 1738—1854.
Embedets diverse dokumenter. — C 360 A. Århus Vor Frue og Åby præstearkiv: 11. 1822—29. Liber
daticus. — C 360 B. Århus Vor Frue præstearkiv: 61. 1850—67. Liber daticus. — C 617. Århus
domkirkes inspektions-arkiv: 15. 1739—1900. Kirkens inventar. — 28. 1690—1903. Dokumenter vedr.
kirkegården. — 50. 1758—1824. Regnskabsbog. — C 618. Århus Vor Frue kirkeinspektions-arkiv: 2—
8. 1656—1907. Regnskaber. — 15—16. 1673—1836. Stolestadebøger. - 22. 1795—1871. Alm.
korrespondance. — 24. 1696. Reglement for begravelser og andre kirkelige handlinger. — B. 56. Århus
byfogedarkiv: 545. 1745—56. Århus auktionsproto-kol. — D 2. Århus rådstue: 5. 1651—56.
Retsprotokol.
Der henvises i øvrigt til fortegnelserne over arkivalier vedrørende kirkerne i Århus amt i
almindelighed p. 37—39 og Århus domkirke p. 39—41.
KGL. BIBL. GlKglSaml.: 844, fol. Anne Krabbes kopibog. — NyKglSaml: 413 a, fol. Dokumenter
vedkommende Aarhuus Kjøbstad. — 415, fol. Aarhuus Domkirchess for-nemmiste Monumenter (o.
1650). — 749 e, 4°. Epitapkia et monumenta D. Virginis. — 857 b, 4°. Adelige Begravelser og Vaaben i
Vor Frue Kirke i Aarhuus. — 1392, fol. Familien Teilmann-Neergaard. Diverse optegnelser. — 1541.
fol. Mag. Andreas König. Optegnelser ang. Kjøbstæderne i Nørrejylland 1768. - Uldalls samling: 186,
fol. Petri Resenii Atlas Danicus. Tom. VI. Continens Descriptionem Cimbriæ Septentrionalis.
ERHVERVSARKIVET. Århus byarkiv: Aa 255. Amtsforvalter Peter Pancks skrivelse angående et
nyt violet alterklæde etc., dateret 12. september 1746. — Ab 17. 1728. Kopi af orgelbygger L. D.
Kastens' kontrakt. — Ae 4—6.8. 1727—44. Domkirkens regnskaber. — Ac 9. 1776—77. Domkirkens
regnskaber. — 00043. 1735—42. Regnskaber for Vor Frue kirke.
VED EMBEDET. Kirkesynsprotokol for Vor Frue kirke i Aarhus 1899—.
KUNSTAKADEMIET. Samlingen af arkitekturtegninger. H. J. Holm: Blokbogsblade, saml. a;
Skitsebog G, p. 22—24, 1876 (Korsgangen). — V. Dahlerup: Skitsebog nr. 18 (1863). — L. A.
Winstrup: Skitsebog 1854—56.
NM. Indberetninger og notebøger. KIRKEGÅRD OG BYGNING, se forkortelsesliste nedenfor.
Redaktion ved Kjeld de Fine Licht.
KALKMALEB1ER. F. Uldall 1866 (skjoldefriser og sakristidørens indramning). — E. Rothe 1917
(passionsscener og dek. på sakristihvælv). — M. Mackeprang 1926 (skibets vestfag, ribbedek.; indskrift
i østfag; korets øst- og sydvæg). — E. Rothe 1929 (skjolde-friser). — E. Lind 1930 (skjoldefriser), 1939
(gjordbue i sideskib). - H. Borre 1945 (dommedagsbillede og dek. på korhvælv; dominikanerhelgener i
sideskib), 1946 (skjolde-friser), 1948 (skjoldefriser og sidealterbillede), 1949 (Laurentius), 1950 (korets
sydvæg og to våbner i sideskib), 1958 (sengot. fragmenter i kør). — E. Lind 1963 (Maria i solgisel). —
Jens-Jørgen Frimand 1978 (korsgangens tagetage). Redaktion af Ulla Haastrup, endelig redaktion, efter
Ulla Haastrups fratræden, ved Kjeld de Fine Licht.
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INVENTAR. E. Schiødte 1903. - N. J. Termansen 1938 (altertavle), 1940 (altertavlens predella og
øvre afslutning, med opmålinger), 1941 (altertavle), 1957—58 (krucifiks nr. 2). — Ellen Borum 1955
(*messehagel nr. 1). — Vibeke Michelsen 1966 og 1978. — Mogens Larsen 1973 (altertavle). - Ulla
Haastrup 1973—78 (altertavle). - Else Østergaard 1975 (*messehagel nr. 2). — Notebøger: N. L. Høyen
1830 (IX, 44 f.), 1833 (XV, 4—8). — Redaktion af Ulla Haastrup, endelig redaktion, efter Ulla
Haastrups fratræden, ved Vibeke Michelsen. Stoleværk og † pulpiturer ved Anette Kruse, orgler ved Ole
Olesen, tårnure og urskiver ved Hans Stiesdal.
GRAVMINDER. N. J. Termansen 1938, 1941 og 1960 (epitafier). — Hugo Johannsen 1966
(epitafier og gravsten). — Vibeke Michelsen 1966 og 1978. —S. Elmholdt 1978 (epitafier). Redaktion
ved Vibeke Michelsen. Gravsten ved Stig Hornshøj-Møller, gravfliser og †murede begravelser ved JensJørgen Frimand.
FORKORTELSER
Almqvist. B. Almqvist: S. Petri klosterkyrka i Ystad. Licentiatafhandling Stockholm
1972. Berg. R. Berg: Frue Kirke i Aarhus. Vejledning Aarhus 1904. CGS 91 og 93. C. G. Schultz:
notebøger 91 og 93, 1955—57 (NM). DgB. Købstadsmuseet Den gamle By, Århus. Epitaphia. NyKglSaml..
749 e, 4°. Ecclesia Cathedralis Aarhusiana Divi Clementis. In
Suis Monumentis, Antiquitatibus, Inscriptionibus et aliis Delineata, o. 1620 (samlingsbind, heri bl.a. Epitaphia). FK. Vor Frue
kirke, Århus. Holm. P. Holm: Vor Frue Kirke. Århus
1926.
Krins: H. Krins: Die frühen Steinkirchen Dänemarks. Dissertation Hamborg 1968. Lorenzen 1906. V.
Lorenzen: Vor Frue Kirke og Hospitalet i Aarhus, forhen Dominikanernes Kirke og Kloster, med tegninger
og opmålinger af C. Bræstrup. Århus
1906. Monumenter: NyKglSaml., 415, fol. Aarhuus Domkirchess fornemmiste Monumenter
(o. 1656). SKS. Det særlige kirkesyn. Arkiv i NM. Skov 1958. A. Skov: Restaureringen af Vor Frue
kirke og kloster i Århus. Vartovbogen
1958, 79—100. Skov 1962. A. Skov: Kirken under jorden. Skalk 1962, 1, 22—30. Enkelte
supplerende
detaljer i manuskript i NM. SS. Svend Søndergaard: Upaginerede notatblade 1955—57 (NM).
Steenberg. J. Steenberg: Studier i dansk og nordtysk Teglstensarkitektur i 13. Aarhundrede. 1935. Thomsen. Mariane og C. J. T. Thomsen: Aarhus Hospital i det tidligere
Sortebrødrekloster. Århus 1942.
H I S T O R I S K INDLEDNING
1

Vitæ sanctorum, ed. M.C1. Gertz 1908—12, p. 400, jfr. H. Olrik: Danske Helgeners Levned,
1893—94, p. 291. 2 DiplDan. 2. rk. IV, nr. 67, hvor benævnelsen dog blot optræder i oversættelse fra
1600-tallet. 3 HofmFund. IV, 760, Thomsen, 92. 4 Repert., nr. 10208. 5 DaKancReg., p. 206 f; Thomsen,
91; jfr. J. Tholle: Haver og Havedyrkning i Aarhus Amts Byer. ÅrbÅrhSt. 1933, 78 f. 6 Kryptens
eksistens (p. 1021) gør det vanskeligt at tænke sig kirken tilhørende nogen handelsorganisation, jfr. T.
Riis: Sct. Nicolai i Svendborg — en købmandskirke? Fynske Minder 1972, 67—76, med henvisninger. 7
K. Meisen: Nikolauskult und Nikolausbrauch in Abendlande. Düsseldorf 1931; jfr. E. Jørgensen:
Helgendyrkelse i Danmark, 1909, 120 f.; C. Radtke i, Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte XX,
8
1975, 49ff.
Jfr. diskussionen hos A. Bolvig: Vor
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Frue kirke i Århus. ÅrbÅrhSt. 1970, p. 166. 9 J. Gallén: La province de Dacie de l'ordre des Fréres
Prêcheurs. Dissertationes Historicae XII, Helsingfors 1946, p. 7ff. Salomon indtrådte i ordenen i Verona
1220 og var nært knyttet til stifteren Domenicus. 10 J. Gallén (note 9), p. 20 ff. E. Pontoppidan: Annales
ecclesiæ Danica diplomatici I, p. 642, meddeler uden kildeangivelse 1227 som klostrets
grundlæggelsesår. 11. J. Gallén (note 9), p. 51; ScrMin. II, p. 374. 12 SRD VI, p. 403. Som erstatning for
Slesvigbispen udså paven 1255 dominikanerprioren i Århus til sammen med bispen af Viborg og
abbeden fra Øm at undersøge miraklerne ved Hellig Niels' grav, DiplDan. 2. rk. I, nr. 146 og 169. 13
Efter pavens ønske fungerede biskoppen 1263 som tilsynsførende, da Erik Plovpennings datter og
hendes betydelige, fædrene arv indgik i dominikanernonnestiftelsen i Roskilde, DiplDan. 2. rk. I, nr.
385; DK. Kbh.Amt p. 148. 14 N. K. Andersen i, Den danske kirkes Historie II, 1962, p. 58 og 63; N.
Skyum-Nielsen, Kirkekampen i Danmark 1241—1290, 1971, p. 191, 199 f., 221 og 253 ff. 15 Petrus de
Dacia, Om den saliga Jung-frun Kristina av Stommeln. Ed. T. Lunden, Stockholm 1950, p. 6 og 156. 16
Jfr. at en sjælebog eksisterede i kirken 1485, note 3. 17 Thomas Jensen nævnes som prior 1482 (K. H.
Karlsson, Handlingar rörande Dominikanerprovinsen Dacia. Historiska Hand-lingar XVIII, 1,
Stockholm 1901, p. 27) og 1485 (note 3). 18 Fr I Reg., p. 240; Thomsen, 95. 19 Fr I Reg., p. 244. 20
DaKancReg., p. 134; Thomsen, 11; ÅgT III, 421. 21 I lighed med hvad der skete med så mange andre
danske helligåndsstifteiser efter reformationen, blev den i Århus altså omdannet til hospital. Hospitalet i
Randers er behandlet af H. Heilesen: Randers Klosters historie. Randers 1958; jfr. nedenfor Århus
hospitals kirkesal. 22 På kongens begæring opgav indehaveren af Vor Frue præbende, kannik ved
domkirken, magister Thomas Enevoldsen Riber 1542 den hans præbende tilhørende Vor Frue kirke og
fik til gengæld kirkerne i Elev og Hjortshøj (DaKancReg., p. 222—3, jfr. A. Rolvig (note 8), p. 157—8,
169). Ved Jørgen Pedersen Samsings død 1548 (†gravsten, p. 821) afløstes han som kantor og som
forstander for hospitalet af Riber, der tillige beholdt Vor Frue præbende (DaKancReg., p. 391—2;
Thomsen, 48—9). Ved åbent brev af 6. december 1558 bestemte Christian III imidlertid, at ved vakance
skulle Vor Frue Præbende overføres til sognepræsten ved Vor Frue kirke (DaKancReg., p. 227). Se også
note 25. 23 A. Bolvig (note 8) har foreslået at identificere den i Århus i middelalderen omtalte Vor Frue
kirke med det kryptrum, som afdækkedes i 1950'erne. De arkæologiske vidnesbyrd om rummets brug i
høj- og senmiddelalderen (p. 1037) synes at modsige denne identifikation. Imidlertid bliver den
mulighed tilbage, at prædikebrødrene har viet deres kirke til Jomfru Maria ved siden af den overtagne
værnehelgen, S. Nicolaus. Antagelsen af en sådan ingenlunde usædvanlig dobbeltdedikation støttes bl.a.
af konventets og priorens segl (fig. 3), hvor Maria indtager hovedpladsen; i denne sammenhæng skal
bemærkes, med H. Trætteberg i, KultHistLeks. VIII, 1963, sp. 547 ff., at dominikanernes segl er
karakteristiske ved at gengive klostrenes specielle patroner; jfr. A. Bolvig, op. cit., p. 166 og note 33.
Angående forholdet mellem Nicolaus- og Maria-patronater: K. Blaschke, Nikolaikirchen und
Stadtentstehung im Pommerschen Raum. Greifswald-Stralsunder Jahrbuch IX, Weimar 1970, p. 28 og
note 77. 24 Jfr. note 22. Blandt yngre omtaler skal anføres: KancBrevb. 9. august 1565; GIKglSaml. 844
fol. (1601, 1604 og 1608); Monumenter og Epitaphia samt Resen, 40—1. 25 I efterreforma-torisk tid
betaltes hospitalets præster af kronen. Bl.a. fik hospitalspræsten Oluf Hansen 12. febr. 1576
forleningsbrev på S. Nicolaialters vikarie efter Rasmus Pedersen, der 1. febr. året før havde fået skøde på
den residensgård, han havde til S. Nicolaialter mod jordskyld til hospitalet. Ydelser fra S. Nicolaialter
omtales også senere, jfr. Thomsen p. 81 f. 26 Altret har næppe været i Århus domkirke, som nævnt p. 86.
NyKglSaml. fol.nr. 415 b. 27 Se note 3. 2S Et sådant Alle Sjælesalter fandtes bl.a. i S. Olai, Helsingør,
DK.Frdb. p. 41. 29 I Nationalmuseets møntsamlings fundprotokol er mønter fra Vor Frue kirke registreret
under numrene 2436 (krypt), 2493 (krypt, jfr. Nordisk Numis-matisk Årsskrift 1957—58, p. 215), 2678
(krypt og begravelser i koret, jfr. Nordisk
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Numismatisk Årsskrift 1961, p. 149) og 2707 (sakristiet, jfr. note 176; Nordisk Numis-matisk Årsskrift
1962, p. 261). Jfr. p. 1085 samt noterne 127 og 130. 30 Repert., nr. 6974. Seglene gengives og beskrives
af H. Petersen: Danske gejstlige Sigiller,1886, p. 66. 31 Sml. første skjoldefrises bogstavformer, f.eks.
fig. 63. 32 Den tronende Maria siddende i stolen med barnet er af en romansk type, som endnu i 1200tallet var fremherskende. Himmelkroningsmotivet hører til den tidlige 1300-tals type, sml. f.eks. fkirken
i Borrby, Ingelstad hrd., Kristianstads len (Snårestadskalkmalerigruppen), samt kalkmalerierne i
Birkerød, DK.Frdb. p. 929. 33 CorpConstDan. II, p. 300ff. 34 Jfr. episoden med Jeremias Anchersen først
i 1700-tallet, KirkehistSaml. 4. rk. I, p. 140ff. 35 Kgl. udnævnelse 10. juli 1812; Kancellibeslutning 22.
august samme år; Reskript 22. juli 1814. 36 Biskoppens skrivelse af 28. september 1826 om en
distriktsprovsts konstitution, og kgl. resolution af 1. maj følgende år. 37 LA Vib. Århus bispearkiv. Ning
herredsbog 1661 (C 3—1090). 38 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1785—1813 (C 3—489). 39
LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journalprot. 1862—66 (C 3—734); Nordisk Billedmagazin
1876 nr. 7, sp. 99. 40 Jfr. C. G. Schultz i Aarhuus Stiftstidende 2. august 1955; Skov 1962, 26. 41 På
samme tid L. Fenger i KirkehistSaml. 5. rk. II, 1903—5, p. 655—6. 42 Anmeldt af F. Beckett i
Architekten VIII, 1905—6, p. 333—6. 43 Aarhuus Stiftstidende 20. oktober 1951; C. G. Schultz'
redegørelser, februar 1953 og marts 1956 (NM); Skov 1962, 22 ff. 44 Mundtlig beretning fra Aksel Skov;
C. G. Schultz i Demokraten 22. juli 1955. 45 Næsten alt frådstensmaterialet hentedes hos gårdejer Carl
Kolstrup, Røde Mølle ved Skanderborg sø; enkelte større sten fra et leje ved Jelling. Aarhuus
Stiftstidende 8. september 1955; Skov 1962, 28; mundtlig beretning fra kirkens værge Peder Munk. 46
Aarhuus Stiftstidende 2. august 1955 og 19. februar 1956; C. G. Schultz' redegørelse marts 1956 (NM)
og korrespondancer i NM's arkiv. 47 Aarhuus Stiftstidende 8., 9. og 11. november 1957, tilsvarende i
andre aviser. 48 Demokraten 30. juni 1955; C. G. Schultz' notebøger fra årene 1955 og 1956 (NM). 49
Mindetavle opsat i krypten, korrespondance i NM's arkiv. 50 Thomas og Poul Pedersens fotografier fra
udgravningen, hvoraf her bl.a. gengives fig. 15—17, er under disse omstændigheder en vigtig kilde.
BELIGGENHED OG KIRKEGÅRD
1

H. Andersen og H. J. Madsen i Kuml 1966, 7—27; tilsvarende resultat ved undersøgelser syd for
Vestergade 1973 (indb. til Forhistorisk museum, Højbjerg). Boringer i omegnen af klosteret, udført af
Århus vandforsyning 1945 (rapporter i NM), viser sand og andre vandaflejringer ca. to meter under
nuværende terrain. Indb. af Th. Rasmussen september 1944 til DgB (Grøn kapsel 1862) om gravninger
vest for klosteret. 2 Hoff-meyer I, 469; E. Sejr, Gamle Århusgader, Århus 1960, 27—34. 3 Om
vikingetidens gravpladser, J. Brøndsted i Acta Archaeologica VII, 1936, 81—228. 4 Hoffmeyer I, 452;
ÅgT I, 70; J. Steenstrup i Festskrift K. Erslev, 1927, 21 ff; jfr. R. Knudsen, »Da konger stredes« — ved
Aarhus og Helgenæs. ÅrbÅrhSt. XXV, 1932, 211—37; G. Ek-holm, Var restas runstenarna?
Fornvännen VL, 1950, 137—47; T. Holmberg, »Göra ör efter sina söner«, Fornvännen LXIX, 1974,
202—6. 5 C. J. T. Thomsen i ÅrbÅrhSt. IV, 1911, 71 f; jfr. E. Sejr, Gamle Århusgader, Århus 1960, 51;
Nyt og Noter fra Kultur-museerne 115, 1976, 34. 6 Jfr. Hoffmeyer I, 449—55; Bering Liisberg i
ÅrbÅrhSt III, 1910, 112. 7 H. J. Madsen for Forhistorisk museum i Højbjerg. Rapport december 1974
(NM 2, jr. nr. 1844). 8 Ligeledes f.eks. i Jordskyldsbogen 1562, Hübertz: Aktstykker, 172; C. J. T.
Thomsen, Aarhus Bys Skøde- og Panteprotokoller 1683—93, ÅrbÅrhSt XXX, 1937, 78ff. 9 E. Sejr,
Gamle Århusgader, Århus 1960, 52—53; V. Dybdahl (red.), Århus dengang og nu, Århus 1971, 48—49:
Tre gader blev til et torv. 10 Hübertz: Aktstykker, 172 f. Senere omtaler af hospitalets mur, f.eks.
sammenstyrtning 1792 (C. J. T. Thomsen i ÅrbÅrhSt IV, 1911, 71) kan angå nyere partier. I den i note 1
nævnte
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indb. anser Th. Rasmussen de fundamentsrester, der fremkom på den forhenværende friskolegrund ved
Klostergade (matr. nr. 541) for levn af hegnsmur. 11 Fotografier og indberetninger af Th. Rasmussen
(DgB); Hoffmeyer I, 452. 12 KancBrevb. 12. november 1583; jfr. ÅgT III, 433. 13 Hoffmeyer I, 234; jfr.
ovenfor p. 54. 14 LA Vib. FK. insp. arkiv. Rgsk.bog 1653—93 (C 618—2). 15 Jfr. Syn på hospitalets mur
ved Vestergade 1728, Thomsen 141, og H. H. Engqvist, Ålborg bindingsværk, Ålborg 1968, 112. 16 LA
Vib. FK insp. arkiv. Rgsk. 1694—1725 (C 618—3). 17 LA Vib. FK insp.arkiv. Rgsk. 1725—86 (C 618—
4). 18 Note 17 (1734, murermester Clemen Madsen); LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk.
1742—60. FK (C 3—2333) (1745, murermester Uldrich Christiansen); LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag
til kirkeregsk. 1792—1800 (C 3—2325) (1794, murermester N. I. Schandorff); LA Vib. Århus
bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1800—14 (C 3—2326). 19 LA. Vib Århus bispearkiv. Rgsk.bøger for
Århus hospital 1693ff (C 3—2544 45). Et syn 1830 (LA. Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og
præstegårdssyn 1830—35 (C 3—1177)) tilrådede vestre murs udspækning og belægning med dæksten. 20
Optagelse af vestsiden af fotografen H. Andersen Ebbesen (1848— 1923) i DgB (kapsel 526, plade T
144). 21 Udarbejdet af C. J. T. Thomsen og offentliggjort i ÅrbÅrhSt i 1930'rne. Hoffmeyer I, 85 og 449
ff, og E. Sejr, Gamle Århusgader, Århus 1960, 33f, mener, at Vestergadeboderne først byggedes i 1800tallet. 22 Note 14 og 16. 23 1727 købte forvalter Stæhr en strimmel (note 17). 24 Note 16. Salgsprisen lå
normalt betydeligt over vurderingen. 25 Note 17 samt LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. og rgsk.
antegnelser for FK 1742—60 (C 3—2321). 26 Ikke lokaliseret er en »ny rist ved den liden kirkegårds
vestre ende«, der nævnes 1748 i LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1742—60 (C 3—2333).
27
Hübertz: Aktstykker, 172, 175.
28
Indb. og fotografier 1935 i DgB; H. Søgaard i Festsskrift K. Uldall, 1960, 215—17.
29
Note 14 (1656, 1669, 1676); note 16 (1719) og note 17 (1726, 1731). 30 LA Vib. FK
insp.arkiv. Rgsk.bog 1725—86 (C 618-—4); LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til rgsk.
1742—60 (C 3—2333). Atter 1778 (LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1777—
88 (C 3—2335)) og 1799 (LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1792—1800
(C 3—2325)): Rødbrun med hvide hoveder. 31 LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til
kirkergsk. 1777—88 (C 3—2335). 32 ÅrbÅrhSt XXX, 1937, 103 (1669); note 14 (1670,
1674,1676, 1688); note 17 (1726). 33 Note 14 (1666 67, 1693); note 16 (1694). 34 Note
16 (1713, 1721). 35 Note 14 (1688); note 16 (1706, 1713). 36 LA. Vib. Århus bispearkiv.
Bilag til kirkergsk. 1760—77 (C 3—2334). 37 LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kir
kergsk. 1792—1800 (C 3—2325). 38 Note 14 (1676, 1679); note 16 (1709); note 17 (1726);
LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1742—60 (C 3—2333) (1746). 39 LA.
Vib. Århus bispearkiv. FK. regsk.bog 1786—1845 (C 618—5). 40 LA. Vib. Århus bispe
arkiv. Århus kirker 1785—1813 (C 3—489). 41 LA. Vib. Århus domkirkes insp.arkiv.
Dok. vedr. kgd. 1690—1903 (C 617—28); jfr. Holm, 33 34. 42 Nævnes note 16 (1695,
1696); note 14 (1663). 43 Vest for klosteret har der vel ikke været begravelsesplads, dog
er enkelte grave konstateret ved anlæggelsen af beskyttelsesrum 1944, indb. Th. Ras
mussen (note 1). 44 Eksempler: Note 14 (1671, 1690); note 16 (1709); note 17 (1745);
CGS 93,6. 45 Note 14. Jfr. H. Søgaard, Bidrag til de jyske Liglavs Historie i det 18.
Aarhundrede. JySaml. V 3, 1937—38, 386ff. 46 Demokraten 27. september 1956, jfr.
HofmFund. IV, 760 (1485); Thomsen, 25, 83, 144. 47 Note 14 (1687, 1691); note 16
(1711); note 17 (1732). 48 Note 16 (1696, 1705, 1709, 1716); LA. Vib. Århus bispearkiv.
Bilag til kirkergsk. 1742—60 (C 3—2333) (1745). 49 Note 14 (1687); note 17 (1752).
50
Note 14 (1687); note 17 og LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1742—60
(C 3—2333) (1753). 51 Note 16 (1721); note 17 (1746, 1751, 1756, 1769—70, 1780).
52
Note 17 (1759, 1762, 1769—70, 1774, 1779). 53 Note 17 (1746, 1769—70). 54 LA.
Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1814—19 (C 3—490). 55 LA. Vib. Århus bispearkiv.
Århus kirker 1824—29 (C 3—492); LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til rgsk. 1814—23
56
(C 3—2327).
LA. Vib. Århus bispearkiv. Bilag til kirkergsk. 1814—23 (C 3—2327).
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Århus byarkiv (deponeret i Erhvervsarkivet). Indlæg i rgsk. FK. 1721—42 (Ac 10—11); LA. Vib.
Århus bispearkiv. Århus kirker 1820—23 (C 3—491). 58 LA. Vib. Provstear-kiver. Århus købstad og
Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. kirker og præstegårde (C 24—5). 59 LA. Vib. Århus bispearkiv.
Stiftsøvrighedens journal 1821—31 (C 3—728) og Århus kirker 1824—29 (C 3—492). Endnu 1915
nævner kassebogen (FK. kordegnekontor) bl.a. en udgift til tømrermester Yde for bom for kirkepladsen.
60
LA. Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1833—35 (C 3—494). 61 LA. Vib. Århus bispearkiv. Århus
kirker 1840—46 (C 3—496). 62 LA. Vib. FK. insp.arkiv. Alm. korrespondance 1795—1871 (C 618—
22).
63
LA. Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journalprot. 1846—50 (C 3—731).
64
LA. Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journalprot. 1851—56 (C 3—732) og
Bilag til kirkergsk. (C 3—2328f). 65 Note 62; LA. Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrig
hedens journalprot. 1856—61 (C 3—733). 66 LA. Vib. FK og Åby præstearkiv. Liber
Daticus 1822 29 (C 360A—11). 67 LA. Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1836—39
(C 3—495); ÅgT III, 86. 68 Note 62; M. Møller: Aarhuus Skipperlaug, ÅrbÅrhSt 1934,
67—68; jfr. E. Sejr i ÅrbÅrhSt LIV, 1961, 193. På bykortet af T. W. Honum efter matri
kelkort 1878—79 eksisterer sprøjtehuset ikke. 69 LA. Vib. FK. insp.arkiv. Rgsk.bog
1883—1907 (C 618—8). 70 LA. Vib. Stiftsøvrighedens journal 1890—99 (C 3—738).
71
Jfr. bemærkninger, Holm, 34. Af fotografier af bebyggelsen skal nævnes optagelse af
H. Andersen Ebbesen (1848—1923) i DgB (kapsel 525, plade 2253) og en serie i stads
ingeniørens tegningsarkiv på Århus rådhus. 72 Aarhuus Stiftstidende 29. september
og 7. december 1928 i anledning af planerne om op- førelse af stadsarkitekt Draibys
hus for Dansk Kvindesamfund; korrespondance i NM's arkiv; indb. af Th Rasmussen
i DgB; fotografier i Lokalhistorisk Samling. Århus Kommunes hovedbibliotek; ÅgT, II,
111; E. Sejr: Gamle Århusgader, Århus 1960, 27ff. Den vestre hegnsmur (fig. 6 B), som
forsvandt samtidig, repareret af murermester I. C. Jensen 1913, FK kassebog (FK kor
degnekontor). 73 Århus dengang og nu, red. af V. Dybdahl 1971, 48—49. 74 E.
Kaufmann: 27 slags planer, 1966, 25; Århus dengang og nu, red. af V. Dybdahl 1971,
50—51.

BYGNINGSBESKRIVELSE
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CGS. 93,6. Jfr. Skov 1962, 28. 77 Jfr. CGS. 91,3. 78 Skitser af C. G. Schultz i NM (1959/218b og
1960/769 og 772), jfr. grundplan i Aarhuus Stiftstidende 19. februar 1956. Væsentlig er I. RahbekClausens fotografi i samme avis 20. august 1955 (fig. 18). Når SS angiver, at nogle sten i murmassivets
nordøstre del (jfr. fig. 20) tilhører ydersiden, synes der at være tale om østafslutningens fundering. 79 C.
G. Schultz i Demokraten 22. juli 1955. 80 Jfr. CGS. 93,4. 81 CGS. 91,1 og 3. 82 Nivellement på løst blad
(NM) af ingeniør Salskov-Iversen viser, at baserne stod i samme niveau med en variation på højst tre
cm. 83 I flere af pillernes tredie skifte over gulvet er fundet *benstumper (NM. inv. nr. 278—82/1952
(!)), CGS. 92,12. Ulrik Møhl, Zoologisk museum, har bestemt knogleresterne, der har
overhugningsspor, som tilhørende bl.a. svin, okse, gås, høne og fisk samt flagermus og padder. Dr.
Møhl har utvivlsomt ret, når han forklarer benstumperne dels som madrester, henslæbt af rotter, dels
som levn af dyr, der har søgt vinterhi i det tempererede og fugtige rum. Jfr. afsnittet om Senere
indretninger i krypten, p. 1037—39, specielt punkt 10. 84 CGS. 91,1. 85 SS: Søndre 115 cm. 86 Jfr. Skov
1962, 27. 87 Jfr. note 79. 88 Mundtlig beretning fra Aksel Skov; jfr. Skov 1962, 26. 89 CGS. 93, 10; Skov
1962, 26. SS angiver lergulv ved østligste fripille i sydsiden. 90 Den nu tilmurede indgang i nordvæggens
næstvestligste fag hører næppe sammen med det oprindelige anlæg; jfr. at den murede vægbænk også er
rekonstrueret i dette fag, samt p. 1038. Det er uklart, om den af Schultz nævnte præstedør i sydsiden
91
(note 79) er identisk med nedennævnte åbning til udbygningen.
Skitse af C. G. Schultz i NM
(1960/1039).
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Nivellement af C. G. Schultz på lost blad i NM. 93 C. G. Schultz i Aarhus Amtstidende 1. oktober
1956. Vedr. vinduesrammer, jfr. oversigten i Westfalen LV, 1977, 504—24. 94 En udgravning ved
støttepillen på korets sydside afdækkede tilsyneladende ikke spor efter udbygningen her, SS. 95 CGS.
93,3. 96 Sekundært anbragt grønsandsten, se p. 1081. 97 CGS. 93, 5. 98 CGS. 93, 28—29. 99Sammenlignet
med sydportalen i Dalby kirke, er bredden næsten den samme, højden derimod væsentlig mindre, jfr. S.
Anjou: Heliga Korsets kyrka i Dalby, Goteborg 1930, 39—40. 100 Redegørelse af C. G. Schultz marts
1956 (NM); Skov 1958, 96f. 101 CGS. 93, 7—9. 102 Intetsteds i udgravnings-notitserne formodes vangen
at være sekundær. 103 CGS. 93, 26 og note 92. 104 CGS. 93, 7—8. Meget summarisk skitse i C. M.
Smidts notebog X, 37 (oktober 1905 (NM)) antyder et næsten kvadratisk tårn, sikkert identisk med de
fundamenter af kamp og frådsten til vesttårn, som nævnes af F. Beckett i Architekten VIII, 1906, 333, og
Lorenzen 1906, 12, note 1, hvor de placeres ved kirkens østgavl; jfr. Krins, note 424. 105 SS. 106 Skitser
af C. G. Schultz i NM (1960/769 og 772). 107 CGS. 93, 8. 108 På det formodede tårns sydside er ikke
konstateret lignende fundamentslevn, bl.a. fordi der her fandtes rester af en senere mur, der af
udgraveren karakteriseres som hegnsmur, SS; jfr. fig. 22. 109 Jfr. nedenfor. En 17 cm hoj *formsten af
kalksten, der udgør en fjerdedel af en søjle med radius 29 cm, fandtes ved restaureringen 1955—57 og
placeredes i DgB (Inv. nr. 2030:58). 110 C. G. Schultz i redegørelse til NM 1953 kalder døren
processions-portal. 111 Fra det skandinaviske område kendes fem krypter foruden den århusianske:
Munkeliv, Skara, Odense, Lund og Viborg. Ang. den såkaldte Sverkersgård i Alvastra, se A. Tuulse:
Hossmo, Stockholm 1955, 100—01. 112 Bl. a. gør bygningens beskedne størrelse det mest nærliggende
med Krins, 87, at antage, at koret mod øst har været afsluttet med een apsis fremfor tre, som antydet i
KultHistLeks. IX, 110; jfr. note 78 og nedenfor. 113 Formuleret af C. G. Schultz i Aarhus Amtstidende 1.
oktober 1956 og Jul i Aarhus 1956, 18—19; KultHistLeks. VII, 186; A. Andersson: The Art of Scandinavia II, London 1970, 35; jfr. O. Olsen i Kiel Papers '72, Neumünster 1973, 76. 114 Tilsvarende i
Dalby kirke, Anjou (note 99), p. 33. 115 Senest O. Olsen i NMArb. 1972, 131—52; DK Frdb. 2119. 116
Sikkert kendskab til korets østafslutning er i denne sammenhæng et savn. 117 Den allerede nævnte
dissertation Hamborg 1968 af Krins. Angående Frue kirke: p. 85—90, kunsthistorisk placering, p. 117—
21. 118 Jfr. I. Achter: Die Stiftskirche St. Peter in Vilich. Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes, Beiheft
12. Düsseldorf 1968, 140—43; G. Binding i Rheinische Ausgrabungen IX. Bei-träge zur Archäologie
des Mittelalters II, Düsseldorf 1971, 1—87. 119 H. Merian, A. Verbeck: Baugeschichtliche
Untersuchungen an St. Andreas in Köln. Baugeschichtliche Untersuchungen I. Die Kunstdenkmäler des
Bheinlandes Beiheft 19, Düsseldorf 1975, 9—62; H. E. Kubach, A. Verbech: Bomanische Baukunst an
Rhein und Maas, Berlin 1976, I, 506 ff. 120 Jfr. totårnsmotivets almindelige udbredelse i 1000-tallet, P.
Héliot: Sur les tours jumelées au chevet des églises du moyen âge. Arte in Europa. Scritti di storia
dell'arte in onore di Edoardo Arslan., Milano 1966, 249 ff. Viborg domkirke er en repræsentant for den,
navnlig fra Köln udgående, og arkitektonisk meget virkningsfulde udformning. 121 P. Nørlund, i
Danmarks romanske Kalkmalerier, 1944, 56, ser sach-sisk bygningskunst som den primære
inspirationskilde for vore tidligste stenkirker; jfr. DK. Kbh. Amt, 2190. - Den treskibede hallekrypt i
Nikolaikirken i det flanderske Messen, hvor de tre apsider indeholdes i en ret østafslutning (F. de Smidt:
De romaansche kerkelijhe bouwkunst in West-Vlaanderen, 'S-Gravenhage 1940, 135 ff, jfr. E. C. Fernie:
Enclosed Apses and Edward's Church at Westminster. Archaeologia CIV, 1973, 235 ff.; W. Erdmann:
Die ehemalige Stiftskirche St. Peter und Paul in Reichenau-Niederzell. Festschrift für Georg Scheja,
Sigmaringen 1975, 78—97) kan godtgøre typens udbredelse til egne, hvorfra man kunne forestille sig en
påvirkning nå Danmark. — De eksempler, Krins anfører p. 88—89, hvor i blandt klosterkirken i
Hersfeld og domkirken i Bamberg træder frem, kan suppleres: F. Oswald, L. Schaefer og H. B.
Sennhauser: Vorromanische
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Fig. 199. Vor Frue kirke. Detaljer fra sakristidøren i koret (jfr. fig. 36 og 140). — The Church of Our Lady. Details
from the door between choir and sacristy (cf. figs. 36 and 140).

Kirchenbauten, München 1966—71, hvor Luciuskirken i Chur og et par andre kirker i samme
bispedømme påkalder sig opmærksomhed; oversigten Denkmalpflege in West-falen-Lippe 1961—71,
Westfalen L, 1972, 215 ff; L-F. Genicot: Les églises mosanes du XIe siécle, Louvain 1972, krypter p.
116—68; jfr. H. Clausen: Zur Einordnung der Karo-lingischen Ludgerus-Krypten. Beiträge zur
Rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege II, Düsseldorf 1974, 321—34; G. Binding i,
Monumenta Annonis, Köln 1975, 132. — Århusbispen Christian deltog 1070 i den famøse plyndring af
Peterborough-klostret, men denne håndgribelige kontakt med England synes ikke at have sat sig specifikke spor i Århuskirken. 122 Jfr. ovenfor p. 49 ff og oversigten, Århus in der Zeit von 900 bis 1200 n.
Chr., H. H. Andersen i Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter II. Abh. Akad. Wiss.
Göttingen. PhilHist. Klasse III, 84. Göttingen 1974, 94—100. 123 C. G. Schultz' formodning i
Demokraten 22. juli 1955, gentaget i Aarhus Amtstidende 1. oktober året efter, at krypten fungerede som
sognekirke efter dominikanernes overtagelse af bygningen, søges udbygget og sandsynliggjort af A.
Bolvig, ÅrbÅrhSt. LXII, 1970, 158—77. 124 F.eks. stødte man ved indretning af begravelser 1724 (note
16) og fire år senere (note 17) på gammelt murværk. I gravrummenes mure konstaterede Schultz
genanvendte frådsten, CGS. 93,4. Det er usikkert, om krypthvælvet er ødelagt i 1500-tallet, som angivet
af Schultz i Jul i Århus 1956, 19. 125 Skitse af C. G. Schultz i NM (1960/767); fotografier af Thomas og
Poul Pedersen (NM). Jfr. glasmalerier, p. 1085. 126 CGS. 91, 8 og 10; SS. 127 CGS. 93, 11; C. G. Schultz i
Aarhuus Stiftstidende 2. august 1955; SS. Desværre er omstændighederne ved møntfundene praktisk
taget ikke oplyste (jfr. note 130 og p. 1006). 128 Jfr. døren i skibets nordside, p. 1053, og glasmalerier, p.
1085. 129 Herved bliver der næppe plads til et alter af format som det gyldne fra Lisbjerg, som foreslået
af Poul Pedersen i Jul i Århus 1973, 5—7. 130 SS; C. G. Schultz i Aarhuus Stiftstidende 2. august 1955;
fortegnelse juli 1955 over møntfund (NM). Sammen med andre møntfund registreret under nr. 2436 i
NM. møntsamlingens protokol. 131 SS; CGS 93, 11. 132 C. G. Schultz i Aarhuus Stiftstidende 2. august
1955. 133 Jfr. note 83 og C. G. Schultz i Aarhuus Stiftstidende 8. september 1955. 134 Skitse af C. G.
Schultz i NM (1960/767); Skov 1962, 26 27. 135 1272 afafholdtes provincialkapitel i Århus, J. Gallén: La
Province de Dacie de l'ordre des Fréres Précheurs. Helsingfors 1946, p. 230, 286, jfr. 26—27; C. Radtke:
Untersuchungen zur Lokaliserung und zur Gründungsgeschichte des Schleswiger Dominikanerklosters.
Beiträge zur Schleswiger Stadtgeschichte XIX, 1974, 49—63. 136 Dominikanerordenen m.v., alment,
f.eks. V. Lorenzen: De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie, 1920, 3—6; G. Meersseman:
L'architecture dominicaine au XIIIe siéclc. Archivum fra-trum praedicatorum XVI, Bom 1946, 136—90;
W. Braunfels: Abendländische Kloster-baukunst, Køln 1969, 177—98; jfr. I. Herlzsprung: De danske
klostres styrelse og øko-
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nomiske forhold samt klosterbygningerne i tiden 1202—1319. HistT. V, 1904—5, 299 — 364. 137
DaRuneindskr., Århussten 6; indb. C. M. Smidt 1905 (NM). Placeringen er bemærkelsesværdig. Som
syld under en af vægpillerne i skibets nordside fandtes 1866 Århussten 5; Dagbladet 3. august 1866;
Lorenzen 1906, 6—7; jfr. p. 1010. 138 Iagttages umiddelbart ved den delvis nedbrudte støttepille på
nordsiden. Samme konstruktion i skibet. 139 Det har vist sig, at det er den foroven nedbrudte støttepille på
korets nordside, som gav Skov 1962, 23, anledning til at formode, at den ældre kirke var planlagt med
tværskib. 140 Jfr. DK. Kbh. Amt, 168 og 172. 141 Samme størrelsesorden måles ved andre
tiggermunkekirker, eksempelvis: Viborg 8,75 (Storck), Lund 8,4 (R. Blomqvist, i Kulturens årbog 1943,
130), Warburg 8,4 (Westfalen L, 1972, fig. 243), Elbing 8,2 (Hauke, Stobbe (note 151)), Næstved 8,7
(Skov, NMArb. 1959), Ystad 8,3 (Almqvist, 21). 142 Er korkvadratet en cirkels ydre, svarer sakristiets
omtrent til det indre. 143 Også på S. Peders kirke i Slagelse er korets sokkel kun profderet på østsiden,
DK Sorø 221 ff. 144 Der er overhovedet et umiskendeligt slægtskab med domkirkens langhusvinduer,
der udmærker sig ved at sidde i to grupper (p. 201—4). Angående størrelsesforholdene ved korvinduerne
i Frue kirke, iagttager man, at østvinduets samlede bredde svarer til væggens halve længde, og at
sideåbningernes lysningsbredde, der er den samme som bredden af midtåbningen i det tredelte vindue i
sydsiden, udgør to trediedele af lysnings-bredden i østvinduets midtåbning. 145 Skov 1958, 92. Et
fotografi i Poul Pedersens samling (fig. 75) viser midtpillen delvis nedbrudt og åbningen omdannet med
fladbuet halvstensstik, tilsyneladende med henblik på at tjene som dørforbindelse til klostergangens øvre
etage, jfr. p. 1072. 146 Ud fra disse træk påpeger Lorenzen 1906, 9, slægtskab med døre og vinduer i
Sønder Alslev kirke (DK Maribo, 1394) og østfløjen af dominikanerklosteret i Ribe, jfr. Steenberg, 134
ff. Også sydportalen på Vaalse kirke (DK Maribo, 1203) kan bringes i erindring. 147 Granitblokken var
ved den forudgående istandsættelse af klosterets vestfløj fundet som syldsten under ostmuren. Den
slidte, 19 cm høje, kvadratiske (48x49 cm) sten, der er forsynet med en cylindrisk (diameter 39 cm), 9
cm dyb udhuling med afløb (diameter 8 cm) i bundens centrum, markerede hjørner og rundet overside,
er måske en fontefod eller et vievandskar, jfr. M. Macke-prang: Danmarks middelalderlige Døbefonte,
1941, 34; DK Tønder 1232; DK Sønderborg 2470. Tilsvarende niche f.eks. i franciskanerkirken i Ysted,
E. Gustavsson: Grå-brödernas hus. Sydsvenska Dagbladets årsbok, Malmø 1968, 52. 148 Meersseman
(note 136), 147 f. 149 Indvendig er vægge og hvælv efter istandsættelsen i 1950'erne dækket af puds og
hvidtekalk, hvælvoversiderne skjules af isoleringsmåtter. 150 Ligeledes Berg, 16, og Lorenzen, 14 og 16;
Lorenzen, 8, nævner muligheden af, at der har eksisteret et nu forsvundet hvælv. Jfr. note 177. 151 Om
byggeriets etaper, jfr. f.eks. dominikanerkirken i Elbing, K. Hauke, H. Stobbe: Die Baugeschichte und
die Baudenkmäler der Stadt Elbing, Stuttgart 1964, 216 fï. 152 Vegetabilsk dekoration er behandlet af F.
og H. Möbius: Bau-ornament im Mittelalter, Berlin-Wien 1974 183 ff. Hvad hovederne angår, er der et
spring fra dem i f.eks. S. Denis ved Paris til de almindelige, ligeledes hvælvbærende hoveder i
Århuskirkens danske, middelalderlige omverden. Jfr. eksempelvis R. Salvini: Medieval Sculpture,
London 1969, pl. 224, 235, og for det hjemlige M. Rydbeck; Valvslagning och kalkmålningar i Skånes
kyrkor, Lund 1943, 114—5, 308; DK Kbh. Amt 284, 377, 664; DK Sorø 602, 898; DK Frdb. 1113f; Die
Kunstdenkmäler der Stadt Schleswig II, D. Ellger; Der Dom. München 1966, 144f, 202. 153 Det er
således næppe helgenhoveder. Hvis ikke ansigterne blot er dekoration, ville man snarest tænke på
fornemme folk blandt klosterets donatorer; jfr. F. Lindahl: Møntfundet fra Ebbelnæs på Møn.
NordNumism-Årsskr. 1952, 11—54, nr. 345; G. Fischer: Domkirken i Stavanger, Oslo 1964, 49ff; B. C.
Lange: Hertug Skules gravsten. Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Årsbok 1973,
99—105. 154 Sakristiets og dermed klosterfløjenes placering på kirkens nordside kan skyldes ønsket om
at fjerne sig fra hovedtrafikåren Vestergade, samt det forhold, at der var bedst plads nord for kirken. I
anledning af lignende situation i
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Lybeck bemærker R. Kreiminger: Das Schwarze Kloster in Seestadt Wismar, München 1938, 274, at i
nordlige lande lå klosterfløjene gerne på kirkens sydside. 155 Det byg-ningsspor, der aflæses på sydsiden
af østre korfag på sortebrødrekirken i Viborg, hidrører sikkert fra sakristiet, der således har haft en
placering beslægtet med den århusianske; den videre udbygning kan have lignet f.eks.
franciskanerklosteret i Wismar. 156 I funktion 1833, da Høyen besøgte stedet, notebog XV, 9 (NM). 157
Med henvisning til Kornerups opmåling (jfr. fig. 5) formoder A. Skov, ØJyHjemst. XXVII, 1962, 142,
at der oprindelig har været to udgange til klostergården og afviser forbindelse til krypten. 158 V.
Lorenzen: De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie, 1920, 105, formoder, at rummet har været
fængsel. 159 Ved restaureringen konstateredes et kalkgulv, A. Skov i ØJyHjemst. XXVII, 1962, 142. 160
Genåbnede ved restaureringen 1960—61, Skov (note 159), 140. 161 Jfr. Lorenzen, 1906, 19, der anfører
kridtsten. Hele udformningen kan opfattes som rudimentære konsoller. 162 Lorenzen 1906, 12; jfr. flg.
58. 163 Lignende frise o. 1280 på franciskanerkirken i Ysted, Almqvist, 15. På Århuskirkens nordside
seks skifter høj, otte cm dyb båndblænding med rest af bemaling på den tyndt pudsede bundflade. 164
Denne gavl ommuret af G. G. Brunius omk. 1850, Bo Grandien: Drömmen om medeltiden, Stockholm
1974, 438. F. Beckett, Danmarks Kunst II, 1926, 46, sammenligner med klosterkirken i Horsens.
Blændingernes ældre, kalkede tilstand fremgår f.eks. af fotografi af A. Fritz fra Nygade omk. 1870
(DgB). 165 Jfr. Skov 1958, 92. FK Kassebog 1919 anfører murerarbejder. 166 I Mecklenborg registreres
fra årtierne omk. år 1300 et par klosterkirker, hvis vægudformning er beslægtet med den i FK: Wanzka
og (ombygningen af) Johanneskirken i Neubrandenborg. Kunst- und Ge-schichts-Denkmäler des
Freistaates Mecklenburg-Strelitz. I. Das Land Stargard. Neu-brandenburg 1929. I, p. 145—64 og III, p.
47—54, jfr. Mariekirken, p. 17—38. Jfr. A. Tuulse: Der Kernbau des Doms zu Strängnäs und sein
Umkreis, Stockholm 1964, 21 f. 167 Jfr. Walthers tegning 1864 (flg. 54) og note 137 (runesten). Rester af
vægpillerne blev registreret i 1950'erne, CGS 91, 15. En tilbageføring af hvælvene under restaureringen
1956—57 opgivet, Skov 1958, 90 f. Ved denne lejlighed fjernedes imidlertid 1860'ernes
dværgsøjlekonsoller (jfr. flg. 53). 168 Fra begyndelsen har det elementære kirkebehov været
imødekommet af den ældre kampestensbygning. 169 V. Lorenzen: De danske Franciskanerklostres
Bygningshistorie, 1914; samme: De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie, 1920; R. Blomqvist:
Danmarks första dominikanerkloster. Kulturens årsbok 1943, 107—49; A. W. Mårtensson: Graven
under Lampen. Skalk 1976, 1, p. 27; E. Levin Nielsen i, MIV 4, 1974, 44—55; Almqvist. 170 F. Beckett:
Danmarks Kunst II, 1926, 41, finder kirkerne behersket af »den stilfærdige Simpelhed og venlige Pyntelighed, der synes ejendommelig dansk«; jfr. Almqvist, 70—71. 171 Mursten med riffel-hugning udført
efter brændingen karakteriserer adskillige tidlige teglkirker, f.eks. S. Bendts i Ringsted og den runde i
Bjernede (DK. Sorø, 114, 352), og kendes i senere monumenter, f.eks. kirken i det skånske Gumløse,
domkirken i Roskilde (DK. Kbh. Amt, 1332), klosterkirken i Løgum (DK. Tønder 133) og kirkerne i
Torup og Uvelse (DK. Frb. 1635 og 2137). Mens hugningen i den første tid almindeligvis angiver en tildannelse til et særligt formål (jfr. A. Kamphausen: Die Kirchen Schleswig-Holsteins, 1955, 22), synes
denne overfladebehandling på de toneangivende byggepladser ret hurtigt at være blevet en konvention,
og heri ligger formentlig begrundelsen for, at man gik over til den produktionstekniske forenkling at
fremstille »skraveringen« før brændingen. Udmærkede eksempler herpå i Århus domkirke (ovenfor, p.
136). Steenberg, 138, understreger, at man i Århus længe holdt fast ved riflingen; ved udvidelsen af
Karlebo kirke ved 1200-tallets midte brugtes ingen riffelhugne sten (DK. Frdb. 884) jfr. dog den samtidige kirke i Karise (DK. Præstø, 472). — Glasur, der i Danmark kendes fra lerflise-produktionen omk.
år 1200, trængte frem som dekorationsmiddel i byggeriet under påvirkning fra nordtyske byer, jfr. Die
Bau- und Kunstdenkmäler der Hansestadt Lübeck I, 2,1974,134. Glaserede sten optræder sporadisk i
Løgum klosterkirke og indgår i Nørre
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Løgum kirkes arkadefrise (DK. Tønder, 133 og 1525—26). De er ret udbredte i Århus domkirke
(ovenfor, p. 138) og i dominikanerkirken i Viborg (J. Steenbergs notebog I, 250 ff. (NM));
KultHistLeks., XVIII, 155. 172 Det er den gængse opfattelse, at tre-gruppevinduet kan være kommet til
Norden fra Westfalen, hvor det er karakteristisk for større byggerier i 1200-tallets sidste halvdel (jfr. F.
Beckett: Danmarks Kunst II, 1926, 42; A. Kamphausen (note 171), 28 f . ) ; kan dette have en vis
kvantitativ rigtighed, må det dog bemærkes, at de ældste tregruppevinduer på dansk grund turde være
dem i Roskilde domkirke (DK. Kbh. Amt, 1374, 2200), der betegner en fransk inspiration i årtiet før
1200, P. Héliot: La cathédrale de Roskilde et i'influence de l'architecture française en Danemark vers
1150—1200. Bulletin Monumental CXXII, Paris 1964, 233—60. Jfr. Dragsholm, samt kirkerne i Åhus
(M. Rydbeck (note 152), 126), Karlebo (DK. Frdb., 883—84) og Slesvig (D. Eliger (note 152), 117, 200
f.). Ved midten af 1200-tallet fik et toneangivende monument som klosterkirken i Løgum en avanceret
tregruppe i sin østgavl (DK. Tønder, 133 f.), mens cistercienserinderne i Skoklosters iøvrigt velorienterede milieu årtier senere i det ydre fastholdt den enkle form (J. Roosval: Den Baltiska Nordens
Kyrkor, Stockholm 1924, 89—90; N. Sundquist: Gotiska kyrkor på norra Mälarstranden, 1965). —
Forskellige smagsretninger og blandingsformer er karakteristiske for overgangsperioden (jfr. DK.
Maribo, 1566 f.), hvilket maner til varsomhed, når østgruppen i Vor Frue kirke i Århus dateres isoleret.
— Som påpeget af Steenberg, 138, har dobbeltvinduet i korets sondre langside nære slægtninge i
nordtysk arkitektur fra tiden omkring midten af 1200-tallet, f.eks. cisterciensernonnernes Neukloster i
Mecklenborg, sydøst for Wismar; jfr. A. Kamphausen, Deutsche und Skandinavische Kunst, Slesvig
1956, pl. 31. 173 Blændingsrækken, der af M. Mackeprang: Vore Landsbykirker, 1944, 142,
karakteriseres som et maskeret galleri, har en yngre og rigere slægtning på vestgavlen af den fynske
Dalum klosterkirke (ÆldNordArk. VI, 2. R., pl. 7; jfr. Steenberg, 178), hvor vinduerne dog er
væsensforskellige fra Frue kirkes; jfr. blæn-dingsdekorationen på Søborg kirketårn fra slutningen af
1200-tallet (DK. Frb. 1111). Utvivlsomt er der typologisk forbindelse til blændingsbåndene på nordtyske
kirker, f.eks. Chorin og Doberan (jfr. F. Beckett i, Architekten VIII, 1906, 334; E. Lundberg,
Arkitekturens formspråk IV, Stockholm 1950, 259 fï). Blændingsrækkerne på forhals-bygningen ved
Løgum klosterkirkes nordre korsarmsgavl (DK. Tønder 160) afviger i detaljer, og placeringssituationen
er anderledes; jfr. vestgavlen på Teestrup kirke (DK. Sorø, 602). Bag Århusgavlen fristes man til at
formode en frisisk inspiration, hvilken utvetydigt giver sig til kende i Viborgs dominikanerkirke
(Steenberg, 157; De Neder-landsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst IV. De Provincie
Groningen I, M. D. Ozinga, Oost-Groningen, 1940). 174 Den kuplede, svære type karakteriserer
hvælvslag-ningen i en række større kirker i tiden omkring århundredmidten og i årtierne efter (DK. Kbh
Amt 1382 fï (Roskilde domkirke), DK. Sorø, 132 og 46 (Ringsted og Sorø kirker), DK. Frdb. 1112
(Søborg kirke), DK. Præstø 473 (Karise kirke) og M. Rydbeck (note 152), passim (domkirken i Lund
o.a.)). Ottedelingen, der i visse kirker hører sammen med en særlig udformning af skjoldbuen og
kapperne (DK. Sønderjylland, Kunsthistorisk oversigt, 86), sættes for Århushvælvets vedkommende
sammen med hvælv i Tvilum kirke og dominikanernes kirke i Viborg (Steenberg, 158—59, 174, jfr. A.
Kamphausen (note 171), 28 f). 175 Die Bau- und Kunstdenkmäler Lübeck IV, 1928, 184, med henvisning
til tilfælde i Paulsklosteret i Brandenborg. 176 Høyen, Notebog XV, 1833, 8 (NM), placerer opførelsen i
første halvdel af 1200-tallet; Steenberg, 142, sætter den omkring 1250. Beklageligvis er de ret mange
møntfund, som ved den seneste istandsættelse gjordes i kirken, dårligt oplyst; det er dog at bemærke, at
ældste mønt, fundet i sakristiet, er fra Erik Klippings tid (p. 1258, note 29). 177 Stjernehvælv, der ikke er
ukendte i England i 1200-tallet, og i Lybeck findes i Mariekirkens Briefkapelle fra beg. af 1300-tallet
(Die Bau- und Kunstdenkmäler Lübeck II, 1906, 133—39; Zeitschrift des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Altertumskunde LV, 1975, 140—41; LVI, 1976,
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Fig. 200. Vor Frue kirke. Detaljer fra sideskibets østligste fag, sydsiden (p. 1062). — The Church of Our Lady.
Details of the facade of the east bay in the aisle.

80—81; S. Kummer og E. Gasiorowski i, Deutsche Kunst und Denkmalpflege 1977, 139—64; S.
Kummer i, Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte 1, Frankfurt am Main 1978, 97—
99; jfr. P. Frankl: Gothic Architecture. Harmonds-worth 1962, 149) optræder på dansk område vist først
efter år 1400, J. Roosval (note 172), 186; M. Rydbeck (note 152), 314; KultHistLeks., 191. O. Rydbeck:
Lunds dom-kyrkas byggnadshistoria, Lund 1923, 205, nævner muligheden af indbygning af stjernehvælv i domkirkens langhus på Karl Eriksens tid. 178 Placeret i skråretningen sydøstnordvest. Renset for
eventuel bemaling. 179 GejstlSig. nr. 744. Stenen kan have haft en anden placering før opsætningen i
koret. 180 Den skødesløse fundering iagttaget ved udgravning 1955, p. 1027. 181 Visse tidlige
dominikanerkirker var toskibede (P. Frankl (note 177), 123, 141). Den ved udvidelser ordinære løsning
som benyttedes i Århuskirken, træffes i Skandinavien første gang i slutningen af 1200-tallet i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Formen brugt ved nyopførelser på Fyn omkring midten af det følgende sekel.
Fra senmiddelalderen mange eksempler; V. Lorenzen: Toskibede kirker i Danmark. Architekten VI,
1904, 477—83, 485—91; C. R. af Ugglas: Lødøse, Gøteborg 1931, 227 ff; SvK., Stockholm II, 1937,
124—28; E, Skov i NMArb, 1959, 62; E. Hors-kjær i Danmarks Bygningskunst, 1963, 142; K. Hauke,
H. Stobbe (note 151), 216 ff; ale, Historisk tidsskrift for Skåneland III, 1965, 40; H. Thümmler, H.
Kreft: Weser Bau-kunst im Mittelalter, Hameln 1970, 266; Almqvist, 63 f, 70. Jfr. Westfalen L, 1972,
fig. 243; Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereins 117, 1, 1972, 63 ff. 182 Jfr. stenformater, p.
1042, hvælv, p. 1066 samt afsnittene om kalkmalerier og begravelser.
183
Jfr. f.eks. forholdene ved franciskanerkirken i Ystad, Almqvist, 26, 39, 60—62.
184
Også dette, temmelig udbredte træk finder en parallel i domkirken (p. 279 ff). 185
Usigneret artikel i Nordisk Billed Magazin 1876, nr. 7, 98, nævner en lokal overlevering
om, at tilbygningen er rejst efter reformationen. 186 Åbningerne forsynedes 1671 med nye
døre (note 14). 187 Bemærket af Høven, Notebog XV, 1833, 11; jfr. F. Beckett: Dan
marks Kunst II, 1926, 46. 188 Hovedparten af de nordiske tiggermunkeklostre har dør
i sideskibet, Almqvist, 63. 189 Skov 1958, 84 og 92. 190 Fremdraget ved restau
reringen 1956—57, Skov 1958, 92. Jfr. lignende nicherække i adskillige våbenhuse, f.eks.
ved Torslunde kirke (DK. Kbh. Amt, 516) og Snostrup kirke (DK. Frdb., 2311), hvilken
sammenligning forekommer mere nærliggende end en med nicherækken i vestvæggen i
191
f.eks. Løgum klosterkirke (DK. Tønder, 1080) og klosterkirken i Doberan.
I alle
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tre fag er hvælvlommernes bund klart skålformet. De tilhørende afløbshuller er i dag tilmurede. 192 Om
placeringen, jfr. senest Almqvist, 33, 40, 66. 193 I pillen mellem de to vinduer ses i murværket en tilmuret
åbning (efter niche?), overdækket med skævt halvstensstik. I det meget udbedrede murværk er det svært
at afgøre, om åbningen er oprindelig. 194 Det kan ikke afgøres, om der, hvor døren nu findes, har
eksisteret et vindue. 195 Genåbnet og restaureret af Aksel Skov 1961. 196 Notebog XV, 1833, 12 (NM);
samme sted p. 9, bemærkes en udgang mod nord. Gavlkammen ses også på fotografi 1878, Lorenzen, fig.
17. Jfr. omtalen af Hospitalskirkens *klokker (nedenfor). 197 Det er sandsynligvis ved forhøjelsen, at
murværket styrkedes ved udmuring af de indvendige false i tre af tredie stokværks åbninger. 198 Jfr.
Holm, 15. Spiret er enklere end det, der 1621 rejstes på Radsted kirke og 1649—50 blev gentaget i
Nysted (DK. Maribo, 984—5 og 178). En strammet, barok udgave opsattes 1737 i Horsens, O. Norn: Vor
Frelsers kirke i Horsens, 1948, 8. 199 FK kassebog og regnskabsprotokol (FK kor-degnekontor). 200
DaRuneindskr., Århussten 1; Dagbladet 14. september 1866; Ågt I, 71, med henvisninger. Efter sin
undersøgelse af murværket på kirkens nordside konstaterede Schultz, at den tildannede sten havde
fungeret som hvælvkonsol i gangen, Redegørelse februar 1953 (NM); jfr. p. 1010. 201 Note 17. Ved
opsætningen af det nye orgel brugtes en svær, pommersk bjælke, som var købt af postmester Weigner og
tænkeligt hidrørte fra byens katholske bispegård, p. 97—103. 201a Århus byarkiv (deponeret i
Erhvervsarkivet). FK rgsk. 1721—42 (AC 10—11). 202 Walthers grundplan 1864 (fig. 54), foruden
usignerede tegninger (NM); SKS protokol III, 228. 203 Regge i korets vestlige fag, den østre umiddelbart
vest for gjordbuekonsollen, den vestre i dobbeltvinduets vestre halvdel. 204 Retegnelse på grundplan i
NM. 1876 malet af Jens Hansen-Aarslev, A. F. Schmidt og S. Swane, Maleren Jens Hansen-Aarslev,
1942, 22, jfr. 23. 205 Jfr. p. 1074 med note 215. 206 N. J. Israelsen har venligst meddelt biografiske oplysninger om bl.a. Schandorff og Gøtz. 207 Skov 1958, 92. 208 LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til rgsk.
1800 14 (C 3—2326); Hertel, 2 III, xxxxix. 209 Note 40, jfr. Erik Taubers betænkeligheder 1806, samme
sted. 210 LA Vib. Århus bispearkiv. Rilag til rgsk. 1800—14 (G 3—2326). 211 Med kancelliets billigelse
foranstaltedes kollekt i de fire nørrejyske stifter; 1823 søgte magistraten forgæves at få kancelliet til at gå
med på, at sognekaldet holdtes ubesat, og at de derved frigjorte midler overførtes til kirken. Et ønske om
at låne af stiftsmidlerne var afvist året før med indskærpelse af menighedens pligt til at vedligeholde
bygningen, LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1820—23 (C 3—491) og Rilag til rgsk. (C 3—2328
ff); note 66. 212 Vist identisk med den Schandorff afstivede fem år før, note 56. 213 LA Vib. Århus
bispearkiv. Århus kirker 1820—23 (C 3—491); note 66. Lynafleder på Strängnäs domkirke allerede
1773, SvK Söderman-land I, 405. 214 Note 66. Gøtz døde et par måneder efter, 44 år gammel (jfr. note
206). 215 De lukkede stole har medvirket til at mørkne i rummet (jfr. indlæg i diskussion angående
stiftamtmandinde Schouboes stol, 1763—64, LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1748—84 (C 3—
488)) og har derved skabt en forudsætning for det senere fremkomne ønske om vinduer i skibets nordside
(p. 1072). 216 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1748—84 (C 3—488); note 17. 217 LA Vib. Århus
bispearkiv. Rilag til rgsk. (C—2328 ff). 218 Noterne 58 og 217; LA Vib. Århus bispearkiv.
Stiftsøvrighedens journalprotokol 1846—50 (C 3—731). 219 RA. Min. Kirke- og undervisning. Journal
og brevbøger 1865 ff. Jfr. Rerg; Lorenzen 1906; Holm; og Skov 1958, 84 ff. 220 Indgået som gave fra
Vilhlm Lorenzen til NM, 2. afdeling (1942/99a—h). Det oprindelige antal må have været større end otte,
jfr. LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journal-protokol 1865 (C 3—734). 221 F.eks. at ommure
sideskibets hulkehlvinduer (p. 1063) med formsten. 222 LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens
journal 1846—81 (C 3 731—36). 223 LA Vib. FK insp.arkiv. Rgsk.bog 1846—82 (C 618—7). 224 Jfr.
Holm, 36. 225 Note 222; korrespondance i NM; LA Vib. Rygn.insp. Århus Kirker Aa—D 1850—1905 (R
226
227
239—-120).
SKS korrespondance.
SKS protokol II,
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351. 228 LA Vib. FK præstearkiv. Liber Daticus 1850—67 (C 360b—61); FK Syns-prot. 1899 og 1900.
229
SKS protokol III, 6, 33, 75. 230 SKS protokol III, 91. 231 SKS protokol III, 119. 232 Jfr. SKS protokol
III, 132, 162, 188, 209, 228. 233 CGS 93, 26—27. 234 LA Vib. Århus bispearkiv. Bilag til rgsk. 1742—60
(C 3—2333). 235 Note 69; LA Vib. FK præstearkiv. Liber Daticus 1850—67 (C 3606—61). 236 Tilrettelagt allerede på forslagsgrundplanen 1864 (NM). 237 Meddelelse fra konservator Valdemar Vitus
Nielsen. Jacob Kornerup 1858 på grundplan (NM) tegner dørhullet åbent. 238 LA Vib. FK insp.arkiv.
Stolestadebog 1709—1836 (C 618—16). 239 LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk.bøger for Århus hospital
1702—12 (C 3—2545). 240 SKS protokol III, 53. 241 Frederiksberg kirke. Embedsarkivet. Kopibog for
sognepræstens embedsbreve 1837—69, 14. februar 1867. RA. Min. Kirke- og Undervisning.
Brevbog 1866/1474.
242
LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journal 1882—89 (C 3—737); note 228.
243
LA Vib. FK insp.arkiv. Rgsk.bog 1883—1907 (C 618—8). 1899 anføres samme sted
en gammel kakkelovn i våbenhuset; FK synsprotokol 1900. 244 Indb. af Th Rasmussen
til DgB; ÅgT IV, 218; Skov 1958, 93, om varmeanlægget efter 1957. 245 Brev fra kirke
værgen, konsul C. W. F. Bestie til NM; synsprot. 1907; note 199. Spiret repareret 1977,
MeddÅSt. XV, 1977, 38. 246 1744 måtte et stykke omlægges, da der ikke kunne skaffes
store sten; der oplagdes 700 flensborgtagsten, note 234. 247 Blytækker Johan Philip
Becker, Erhvervsark. Århus byark. FK. Bgsk. 1721—42 (Ac 10—11). 248 Noterne 56
og 217. 249 Bevaringstilstanden tillader ikke at afgøre, om glasstykkerne er sam
hørende med de p. 1038 omtalte, mindre ombygningsarbejder i krypten. Birgit Als Han
sen oplyser, at tekniske omstændigheder synes at pege hen på tiden omk. år 1300. —
Det i Corpus Vitrearum Medii Aevi: Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien,
Stockholm 1964, 303 og fig. 13 h, omtalte fragment hidrører ikke fra klosterkirken, men
fra gulvfyld i Hospitalskirken (jfr. denne, note 16). 250 Glarmesteren havde også ar
bejder i domkirken (p. 347). 251 Berg, 19. I kirkens synsprot. er glasmalerierne bag
altret 1945 karakteriseret som meget tarvelige.
KALKMALERIER
1

Nørlund-Lind: Kalkmalerier, p. 10, anfører, at der i frådstenskirker findes særligt mange, romanske
kalkmalerier. Nordvæggen i Vor Frue kirkes skib er endnu ikke undersøgt. 2 LA Vib. Århus Vor Frue
kirkeinsp.ark. Rgsk. 1725—86 (C 618—4). 3 LA Vib. Århus bispeark. Århus Vor Frue. Rgsk. med bilag
1788—1823 (C 3—2324—27). 4 Det femkantede pudsstykke måler på de to længste sider henholdsvis
9,5 og 10,5 cm. 5 Fotografier, optaget under kryptens frilæggelse, viser ligeledes flere cirkler på dette
pudsparti. 6 I danske, romanske kalkmalerier består marmorimitation normalt af bønneformede, ikke
cirkulære figurer. Gengivelser af de nu forsvundne kalkmalerier (fra 1000-tallets sidste fjerdedel) i
vesttårnet ved domkirken i Hildesheim viser cirkulære former, P. Clemen: Die romanischen
Monumentalmalerei in den Rheinlanden. Düsseldorf 1916, p. 331, fig. 242. 7 Mønstret er almindeligt i
brikvævede bånd fra romansk tid. 8 Personer og årstal vedr. afbankninger, restaureringer m.v. fremgår af
den indledende oversigt i »Kilder og henvisninger«. En kortfattet udsigt over våbenfriserne findes i N.
Sax-torph: Jeg ser på kalkmalerier, 1967, 362—63. 9 S. Tito Achen: Friserne i Sorø og Ringsted.
Heraldisk tidsskrift II, 1965—69, 271—72; J. Raneke: Vapenmålnmgarna i Ystad gråbrödrakloster. Ale,
3. hæfte 1968, 16—30; E. Hiort: Skjoldefrisen i Ringsted — og de manglende våbener. Årbog for
Historisk Samfund for Sorø Amt 1978, 7—23. 10 F.eks. Roskilde domkirke, DK Kbh. Amt 1581 f.;
Søborg, DK Frdb. 1120 og 1124; Dalum på Fyn, J. Hansen og K. Mortensen: Dalum Sogns Historie I,
Dalum 1959, 78 f; Billum, Ribe amt, A. Fabritius: Skjoldefrisen i Billum kirke. Fra Ribe amt XIV,
1956, 93 ff. På triumfvæggen i Dråby kirke på Mols er 1969 afdækket bl.a. en våbenrække fra 130011
tallets begyndelse, indb. O. Hellvik 1970 (NM).
Jfr. KultHistLeks. VI, 505 ff.
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»Herretitel«. 12 Bl.a. Aage Brask: Tordrup og Marsk Stigs Slægt, 1953; S. Tägil: Valdemar Atterdag och
Europa, Lund 1962, 302 ff. 13 Generelt kan henvises til: Repert.; DiplDan.; DaAdÅrb. 1887 ff.;
Danmarks gamle Personnavne, udg. af G. Knudsen og M. Kristensen, I—II, 1936—40; H. Petersen:
Danske adelige Sigiller fra det 13. og 14. Aarhundrede, 1897 samt A. Thiset: Danske adelige Sigiller fra
det 15., 16. og 17. Aarhundrede, 1905. Professor Kristian Hald har meddelt supplerende oplysninger. De
heraldiske spørgsmål har været gennemdrøftet med universitetslektor Knud Prange. — Beskrivelsen
bygger på de eksisterende levn på korets vægge under inddragelse af foreliggende beretninger (jfr.
oversigten p. 1256), skitser, ældre fotografier og lign., dog uden at disse kilder specificeres nærmere. 14
En Eskil Udsen er bl.a. nævnt 9. april 1327, 22. okt. 1328 og 23. jan. 1333. 15 Jacob Nielsen Blåfods
enke Christina skrev 1308 testamente (TestamDaMidd. nr. 29), hvori betænktes dominikanerklostret i
Århus med 10 mark og broder Andreas sammesteds med halvanden mark. En Andreas Blåfod kendes
imidlertid ikke. 16 Jens Pele nævnes som kommandant på Kalø 1371. Johannes Bjørnsen, der 1335 og
1340 omtales som vidne vedr. domkirkens gods, førte samme våben. 17 Første led står antagelig for
sjællænder. 18 En ridder Åge Thomsen var 1314 med til at dømme fredløse i Jylland. 19 Jfr. alment P. B.
Grandjean: Det danske Bigsvåben, 1926. 20 Til stede desuden: Århuskanniken Gerbert og væbnerne Jens
Bæger og Vilhelm Pedersen, DaBigBr. 10. juni 1338. 21 »Suen Feldings vaben stander oc i Vor frue
kircke i Aarhuus som er met fire streger offuer en streg, oc er klifftet i enden«, Kgl. Bibl. NyKglSaml.
857 b. 4° (jfr. p. 1104). En S. Fætehling (Fæthling) udstedte 1257/59 sammen med N. Brok, N. Palnissen
og Århusbispen Peder Ugotsen brev ang. ålegård ved Grenå, JySaml. Ny rk. VI, 230; S. Grundtvig:
Danmarks gamle Folkeviser I, 1853, 398 med note; J. von Holstein Bathlou: Svend Fælding. ÅrbÅrhSt.
VI, 47—80; K. Prange: Heraldik og Historie, 1977, 49. 22 En Peder Svendsen nævnes i vidisse fra
Vendsyssel 24. april 1325. Våbnet førtes af Peder Jensen 14. juli 1401, Reg. 3056 vedr. Linde, Banders
amt. 23 En Palle Svart optræder som vidne ved Århus 2. nov. 1326. 24 En Jacob Jensen Due nævnes i
Perioden 1354—80. 25 Andet led står antagelig for pukkelrygget. 26 Ketil Skalehals nævnes 1367, provst
Trugil Jensen omtales 1371— 1405. 27 Rigsmarsk Erik Nielsen døde 1345. 28 Med samme mærke kendes
ved midten af 1300-tallet yderligere Jonas og Niels Grubbe af Tersløse. 29 Navnet ukendt i DaGlPers.
Valdemar Atterdags drost 1341 hed Hasso von Wedel, S. Tägil, op.cit., 73. 30 Vampi står formentlig for
vampe, overtrøje. Ang. Friisernes våben, K. Prange: Heraldik og Historie, 1977,34. Vesteniernes egern
var gerne anbragt på skrå række. 31 Ivan Thomsen kendes ikke, men brødrene Karl og Erik Thomsen af
slægten Banner nævnes i slutningen af 1300-tallet. 32 Slægtens almindelige fornavne er imidlertid
Markvard og Hartvig. 33 Jfr. f.eks. R. Kroos: Niedersächsische Bilderstickereien des Mittelalters, Berlin
1970. 34 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 857 b, 4°, fol. 16 b, og GIKglSaml. 844, fol., fol. 45. Knud Prange har
henvist til disse håndskrifter. 35 Det kan næppe udelukkes, at Hvideslægtens våben (†S — †Z) har været
placeret i en særlig gruppe øverst på væggen. 36 En Tyge Buzel førte samme våben 1343 (vidne på
Viborg landsting) og 1344. 37 En Amandus, der var kannik ved Århus domkirke, nævnes 1341. Hans
slægt er ukendt. 38 Lensmanden i Ålborg Ebbe Nielsen Banner døde 1345. 39 Ebbe Nielsen Bille var død
1378. 40 Pazsøn kan være Persen. En Peder Gjødesen Bild nævnes 1329, Jens Pedersen Bild af Helsinge
1356. 41 Slægten Gås førte normalt een gås i sit våben; en ridder Claus Gås nævnes 1364. 42 En Henrik
Ebbesen Udsen levede i 1300-tallet. 43 Ebbe Nielsen (1296), hvis våben ikke kendes, kan være farfar til
Svend Udsen, som var gift med en datter af Anders Ovesen Hvide. 44 Jfr. fremstillingen af S. Nicolaus
på korets nordvæg i Dråby kirke på Mols. Våbnet m.v. omtales af K. Prange: Heraldik og Historie, 1977,
58. 45 Docent Jørgen Raasted, Københavns universitet, har bistået ved læsningen af den utydelige
indskrift. 46 Aage Brask: Tordrup og Marsk Stigs Slægt, 1953, skildrer Stig Andersens familjeforhold og
virksomhed, og omtaler p. 77 ff. en række donationer til
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kirker. 47 Brokvåbnet tilhører formentlig den gren af slægten, der residerede på Clausholm (jfr.
gravminder). Bomærket har en parallel i As kirke i Bjerre herred, halvøen mellem Horsens og Vejle
fjorde, der i sin tid udgjorde Århus stifts sydligste område.
48
Arkivar Jørgen Nybo Rasmussen har venligst bistået ved indskriftens læsning.
49
Beslægtede motiver findes i en række kirker, bl.a. Bingsted og Skelskør (DK Sorø,
p. 138 og 251), Nørre Alslev (DK Maribo, p. 1193) og Skibby (DK Frdb., p. 2673).
50
Indskriften ses på fotografi, optaget sept. 1957 af Poul Pedersen, Århus. 51 Berl. Tid.
20. dec. 1866; Berg, passim; Aarhus 1905, 174. 52 LA Vib. Århus bispeark. Århus Vor
Frue. Bgsk. med bilag 1760—77 (C 3—2334).
INVENTAB
Jfr. forkortelser p. 44 og p. 1257.
1
Muligvis fandtes tidligere en stenplade. Uldrick billedhugger købte 1713 et stk. flise af et
»Bordblad«, som var i stykker (LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk.sbog 1694—1725). 2 LA
Vib. Århus Vor Frue Kirkeinsp.ark. Bgsk. 1656—93. 3 To †kapper til altret nævnes i inventariet 1656
(note 2). Jfr. H. Basmussen: Birgitte Gøyes enkestand, Højbjerg 1974, p. 25 (vedr. sådanne kappers
anvendelse som bordduge). 4 1758 reparerede skrædder Basmus Nielsen et af disse alterklæder, og M.
Høstmarch satte ægte sølvtakker på (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Bilag til rgsk. 1742—
60). 5 Erhvervsark. Århus byråds arkiv. (Aa. 222). Amtsforvalter Peter Pancks skriv. ang. et nyt violet
alterklæde etc., dat. 12. sept. 1746. 6 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk. 1725—86. 7 LA Vib.
Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk. 1846—82. 8 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk. 1786—
1845. 9 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue kirkergsk. Bilag div. år (1819—59). 10 LA Vib.
Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk. 1694—1725. — Kirken har ejet flere broderede duge. Således
udgår 1820 een broderet med rød silke (note 8), måske den manglende halvdel af *alterdug nr. 1. 1854
solgtes en gammel, blå alterdug broderet med silke (note 9). 11 G. Garde: Danske silkebroderede
lærredsduge fra 16. og 17. århundrede, 1961, p. 60—63. 12 Garde op. cit. nr. 21—26. 13 Garde op. cit. p.
48ff. om forlæg for dydefremstillingerne. 14 Garde op. cit. p. 285, efter Willem de Pas. 15 Garde op. cit.
p. 284, efter Marten de Vos. 16 Garde op. cit. p. 50ff. vedr. stikforlæg til Tobias' historie. 17 LA Vib.
Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk.sbog 1694—1725. 18 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Bgsk.
1725—86. 19 Almen litteratur om Claus Berg: N. L. Høyen: Claus Berg og hans Altertavle i Odense
(1865), i N. L. Høyens Skrifter, udg. af J. L. Ussing, II, 1874, p. 339—73. F. Beckett: Altertavler i
Danmark fra den senere Middelalder, 1895, p. 130—38 (Århustavlen). F. Beckett: Benaissancen og
Kunstens Historie i Danmark, 1897, p. 21—41. F. Beckett: Claus Berg, i Kunstmuseets Aarsskrift 1917,
p. 176ff. V. Thor-lacius-Ussing: Billedskæreren Claus Berg. En Fremstilling af hans Liv og Virksomhed
med særlig Henblik paa nyere Fund og Undersøgelser, 1922. F. Beckett: Danmarks Kunst, Gotiken,
1926, p. 202—226. E. S. Engelstad: Senmiddelalderens Kunst i Norge, Oslo 1936, p. 112—22. S.
Karling: Medeltida Träskulptur i Estland, Stockholm 1946, p. 217—26. V. Thorlacius-Ussing, i
Danmarks Billedhuggerkunst, 1950, p. 114—22. M. Hasse: Lübecker Maler und Bildschnitzer um 1500,
Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte IV, 1965, p. 140ff. V. Thorlacius-Ussing: Claus Bergs
altertavle i Sct. Knud i Odense, Odense 1967 (med yderligere litteraturhenvisninger). G. von der Osten
and H. Vey: Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands 1500—1600. Harmondsworth
1969, p. 246ff. E. Lassen: Dansk kunsthistorie I, 1972, p. 275—96. U. Haastrup: Die Maler der
Werkstatt Claus Bergs und Cranachs Holzschnitte. Bild och betydelse, Föredrag ved det 4. nordiska
symposiet för ikonografiska studier, Kvarnträsk, aug. 1974, Åbo 1976, p. 91—108. 19 a Dette gælder i
øvrigt hele tavlens snedkerarbejde, bl.a. kan fremhæves de skjulte tappe ved hjørnesamlingerne, fastlåst
ved hjælp af dyvler,
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et træk der kendes fra samtidige Antwerpentavler. — Enkelte detaljer har Århustavlen fælles med
Bregningetavlen, således til dels midtskabets proportioner samt udformningen af forkanternes
hulkelprofil (indb. 1973). 20 Endnu ses hullet til den tap, som har holdt djævelen. — Ældre skårne
tilføjelser var ifølge indb. 1940: Kristi venstre hånd, Lon-ginus' højre hånd, søndre rytters venstre hånd,
højrehånden på personen her foran, venstre arm og hånd på de kæmpende bagest i søndre side samt
helgeninden i midtskabets søndre rankeværk. Endvidere havde de tre engle omkring Kristusfiguren nyere
vinger, ligesom den store gruppes redskaber og våben med få undtagelser var nyere. 21 Almindeligvis
fremstilles røverne hængende i armene, men også på andre tavler fra Claus Bergs værksted er røverne
ophængt i såvel arme som ben (jfr. tavlerne i Sanderum ved Odense, Hornslet ved Randers og Bregninge
på Ærø). Alment gælder, som påvist allerede af Francis Beckett og V. Thorlacius-Ussing, at en række
enkeltheder knytter Århustavlen sammen med disse tavler. 22 Det er tilsyneladende Claus Berg, som har
indført denne italienske putti-type i stedet for de voksne, gejstligt klædte engle; jfr. Thorlacius-Ussing
1922, p. 27, Jordløsetavlen; sml. i øvrigt putti i Odensetavlens midtskab. 23 Denne engel har mistet sin
forreste vinge. Engles fjerbeklædning er et almindeligt, tidstypisk træk (jfr. Thorlacius-Ussing 1922, p.
109). — »Fjerdragter« til engle omtales ofte i rgsk. vedr. senmiddelalderlige teateropførelser. 24 En
grædende kvinde på Bregningetavlen er skåret efter samme forlæg. 25 På Bregningetavlen ses i
forbindelse med soldaternes kamp en mand, der bærer en død bort. 26 Få kong Hans' gravsten i S. Knuds
kirke i Odense findes ligeledes dekorative hoveder med sådanne vingede hatte. Såvel A. Dürer som L.
Cranach d. æ. gengiver mænd med samme hovedbeklædning. 27 En mulatkvinde med barn genfindes på
Bregningetavlen (jfr. Beckett: Altertavler p. 133). Motivet forekommer også på malede
korsfæstelsesscener, f.eks. Koerbecke-værkstedets, nu i Münster museum, samt på Herman Rodes i S.
Mariekirken i Lybæk, fra 1494. På A. Dürers kobberstik: »Den orientalske familie« o. 1490—97 bærer
kvinden samme dragt som på Århustavlen. 28 Spottende jøder bruges i Claus Bergs værksted ved siden af
Maria. Det forekommer eksempelvis ligeledes på et korsfæstelsesmaleri fra midten af 1400'rne af
»Meister der Darmstädter Passion«, Hessische Landesmuseum. 29 Denne i perioden meget udviklede
teknik aflæses klart, f.eks. i krøblingen med hunden og englen med den »gode« røvers sjæl. 30 Kun
enkelte af figurernes attributter samt en hånd er fornyet. Før 1940 (indb.) var således Thomas' spydspids
og Mattæus' venstre hånd tilsat. Ved restaureringen fornyedes Paulus' sværdblad, Peters nøgle, Bartholomæus' kniv, Filips kors og Mattæus' hellebard. Thomas Aquinas og Dominicus har mistet de genstande,
de har holdt i hænderne, ligesom Nicolaus af Bari sin bispestav. Endelig er det krumsværd, som Petrus
Martyr har haft igennem hovedet, forsvundet (jfr. fig. 89). Figurerne har på bagsiden, før påføringen af
kridtgrunden, fået en alfabetisk nummerering i tværgående rækkefølge -- svarende til Sanderumtavlen
(indb. 1973). 31 Matthias' gejstlige dragt skal måske forstås som en billedlig gengivelse af Augustins
etymologiske udlægning af det græske ord »cleros« = valgt ved lodtrækning = klerk (sml. L. Réau:
Iconographie de I'art chrétien, Paris 1958, II, 925). 32 Tilsvarende brug og variation af forlæg kendes fra
andre samtidige værksteder, sml. f.eks. DK SJyll. p. 2810 og 2816. 33 Wittstocktavlen og Güstrowapostlene er gengivet i E. Fründt: Spätgotische Plastik in Mecklenburg, Dresden 1963, og G. Bosinski:
Dom des Nordens, Güstrower Dom, Berlin 1963. x\postlene varieres således, at man kombinerer eet
forlægs kropstilling og et andets hoved ved f.eks. at spejlvende figurerne eller ved at ændre deres dragt.
— Thorlacius-Ussing antager (1922, p. 91), at samme svend fra værkstedet har udført Århustavlens og
Wittstocktavlens figurer samt to af fløjreliefferne i Odensetavlen. 34 Tilsvarende blomster findes bl.a. på
L. Cranachs træsnitserie med de 12 apostle, o. 1512. 35 Detaljen med de klatrende småfigurer et
tilsyneladende nyt træk i Danmark. — En nær parallel til bladslyng med putti findes på Hans Baldungs
høj altertavle i domkirken i Freiburg am Breisgau (1512—16).
- På Århustavlen findes ikke
renæssancefor-
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mer i søjlerne, således som det er tilfældet på Odensetavlen. 36 M. Braun-Reichen-bacher: Das Ast- und
Laubwerk. Entwicklung, Merkmale und Bedeutung einer spät-gotischen Orgamentform, Nürnberg 1966.
Opbygningen af grene, der fremhæver ganske svagt antydede arkitektoniske led, som midtfeltets tre
krydsende buer, hører til den tidlige type af grenværk. — Vedr. draperibehandlingens afhængighed af
sydtysk kunst, se Thorlacius-Ussing 1922, p. 103ff. 37 Forsidens oprindelige profiler var bortskåret, og
både sokkel og gesimsplade var afkortet i begge ender. — Ved restaureringen 1940 fandt man i tavlen en
hornkam, muligvis fra 1600'rne. Nu i Den gamle By (inv. nr. 167:40).
38
Indridsninger, der strider mod Oldsagskommissionens formodning om, at fløjene
havde været tillukket siden reformationen (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker
1820—23 og RA. DaKanc. H. 33. Ekstraktprotokoller 1820, sag nr. 231/566; jfr. korre
spondance i NM), omfatter bomærker, et tegnet ansigt samt årstal og navne: 1574, 1599,
1607, 1631, 1700, 1711, T. Rasch 1771—94 og R. H. Horning (med groft ridsede versaler).
39
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Rgsk. med bilag 1788—1823. 40 Jfr.
note 38. 41 RA. DaKanc. H. 18. Breve 1820, sag nr. 942. 42 N. J. Termansens indb.
1940—41. — Tavlens overmaling stammer formentlig fra en istandsættelse i forbindelse
med kirkens hovedrestaurering o. 1866. Steder »med oprindelig blå smalte« [azuritblå]
var overmalet med blå farve og store partier opforgyldte. Alle figurernes karnation var
nymalet ligesom næsten alle de øvrige farver på skulpturen stort set på oprindeligt
grundlag, »men groft og uskønt«. Hvor stafferingslaget var afskallet, påførte N. J. Termansen ny kridtgrund, både farve og forgyldning blev udbedret. Ødelagt ornamentik og
mønstring blev ikke rekonstrueret, men dækket med »gennemsnitsfarve«. Figurernes
gulddele og det mønsterskårne baggrundsguld blev erstattet af poleret forgyldning. På
karmprofiler, bladværk og søjler brugtes almindelig forgyldning. 43 Jfr. Sanderumtavlens predella (indb. af F. Thode maj 1973 (NM)). 44 Indb. med fotos og opmålinger
1973 ved Mogens Larsen (NM). Vedr. stafferingen er gjort flere bemærkelsesværdige iagt
tagelser: De malede motiver er skitseret med pensel og sort farve, men fortegningen er
herefter ikke fulgt slavisk. De til forgyldning bestemte partier er markeret ved indridsning eller gravering, også ved glorierne. Foruden den almindelige polymentforgyldning
optræder det såkaldte spareguld, ligeledes anvendt på Sanderum- og Bregningetavlerne.
Ligesom på disse tavler findes på Århustavlen den udstrakte brug af gul farve i farve
valget; fremstillingsmåden af røde dragter er overensstemmende med Bregningetavlens.
En parallel til denne tavles madonnafigur danner udførelsen af karnationerne, eksempel
vis på S. Catharinas ansigt; mønstret på Bregninge-madonnaens kjole er tilsyneladende
udført med samme skabelon som den, der er benyttet til tæppet bag Århustavlens him
melkroning. — Brokadeimitationen er udført på forskellig vis på skulptur og maleri. Af
speciel interesse er de til skulpturen benyttede præfabrikerede folier, som er klæbet på
(fortrinsvis på dragter på midtskabets hovedpersoner); en helt tilsvarende guldbrokade
findes på tavlen i Odense S. Knud. — Jfr. i øvrigt T. Brachert: Die Techniken der polychromierten Holzskulptur. »Maltechnik«, 1972, p. 262. Altret i Salux, Graubünden.
Samme: Pressbrokatapplikationen, ein Hilfsmittel für die Stilkritik. Schweiz. Inst. für
Kunstwissenschaft, Zürich. Jahresbericht 1963. 45 Eksemplarer af seletøjet i NM
(inv. nr. D 13156); jfr. indb. ved N. J. Termansens 1940 og Mogens Larsen 1973 (NM).
46
F. Beckett: Altertavler p. 134. 47 Sml. Imperialissimaværkstedets mønstre, DK
SJyll. p. 2840f. 48 Egebladsornamentikken genfindes på Andreastavlen i Vejlø (DK.
Præstø, p. 763), altertavlen i Nr. Asmindrup (Holbæk amt), samt på to norske tavler
fra Nordal og Vevring (E. S. Engelstad: Senmiddelalderens kunst i Norge, Oslo 1936,
kat. nr. 58 og 48). — B. Klesse: Seidenstoffe in der italienischen Malerei des 14. Jahrhunderts, Bern 1967, p. 128 ff. beskriver brugen af faste patroner i malerværkstederne
og påviser elevforhold ved hjælp af sådanne mønstre. 49 Vedr. himmelkroningstyper, se
bl.a. L. Réau op. cit. II, Paris 1957, p. 621 ff. — Claus Bergs skulpturelle fremstillinger
af motivet viser både Gud Fader, Kristus og duen samlet omkring Maria. 50 Vincent
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Ferrier er kendt som en af dominikanerordenens store dommedagsprædikanter. 51 Dominikanerordenen
sogte i senmiddelalderen stærkt at betone, at Katarina af Siena havde oplevet stigmationen ligesom
franciskanerordenens Frans. Århustavlens fremstilling synes et led i denne teologiske strid; jfr. L. Réau
op. cit. p. 273. 52 F. Beckett: Altertavler p. 137, noten. Thomas Aquinas, elev af S. Dominikus, har som
attribut en sol eller et strålende smykke på brystet, muligvis her forvansket til en flamme i hånden? —
Pater P. Grégoire har venligst i brev af 25. jan. 1973 foreslået, at denne munkehelgen kunne være Henrik
Suso. 53 Jfr. andre predellamalerier hvor smertensmanden danner midtpunkt for kirkefædrene, f.eks.
Wittstocktavlen, afbildet hos Thorlacius-Ussing 1922, p. 91; endvidere artiklen »Kyrkofäderna« i
KultHistLeks. IX, sp. 686—90. 54 Jfr. Thorlacius-Ussing 1922, p. 28. 55 Thorlacius-Ussing 1967, p. 2
samt litteraturhenvisninger. 56 Udover Sanderumtavlen synes Århustavlen at have stilistiske ligheder med
Skovbyantemensalet og Tirstruptavlen. Denne stil hænger igen nøje sammen med lybsk maletradition.
U. Haastrup op. cit. 57 Se ovfr. under Golgathascenen (p. 1124). Vedr. krucifikset, se f.eks. Vejlby,
Vindinge, Odense amt og Oksbøl, DK Sønderborg, p. 2600. 58 Mogens Larsens indb. 1973 (NM). 59 På
Odense- og Tirstruptavlerne er de mere moderne kvindedragter tydeligt påvirkede af sachsisk mode;
mandsdragten har stærkt opslidsede ærmer og bukser. — Foruden tydelige dragtparalleiler til lybske
malerier fra slutningen af 1400'rne kan man sammenligne med dragterne på mester Mz's stik »Ballet«,
dateret 1500, som viser et bal i München, afholdt af hertug Albrecht af Østrig. — Heller ikke rustning og
våben synes at tale mod en tidlig datering (venligst bekræftet af universitetslektor, mag. art. Niels M.
Saxtorph). 60 Citaterne gengivet efter F. Beckett: Altertavler, p. 137. 61 Jfr. indskriften på kirkefaderen
Ambrosius' skriftbånd (p. 1137). 62 1660 fornyede Willum snedker bl.a. otte »poster« (søjler?), og
Mikkel maler forgyldte dem. 1673 omtales en stor egefjæl til fodstykke for altret. 1679 fik Rasmus
billedhugger tre mark for »noget at gøre ved altret«, og 1688 betaling for adskilligt, som fattedes på
tavlen. 1688 fortingedes med Hans maler om altertavlen at renovere (note 2). - 1808 nedtog man to
»hjørnezirater« fra altertavlen (LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Alm. korresp. 1795—1871). 63
64
Brev af 12. okt. 1866 fra Walther til professor Worsaae, Oldnordisk museum (NM).
LA Vib. Århus
bispearkiv. Århus kirker 1785—1846.
65
Dette arbejde betaltes af Commissionen for Oldsagers opbevaring, da den ønskede
at få overdraget de middelalderlige tlojmalerier (note 39; jfr. korrespondance i NM).
66
Jfr. brev af 11. marts 1887 (NM). 67 Korrespondance mellem stiftsøvrigheden og
Direktionen for de antikvariske mindesmærkers bevaring (NM). 68I regnskaberne no
teredes adskillige reparationer: 1695 loddede guldsmed Johan Plum (Bøje p. 193) foden
og nyforgyldte kalken. 1725 satte Erich guldsmed (Erik Andersen Winther? (Bøje p.
193)) en sølvnagle i den forgyldte kalk (note 17), og 1748 forgyldte Anders Jensen Busted
(Boje p. 196) både kalk og disk (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Bilag til
rgsk. 1742—60). 1764 satte guldsmed Lars Tendrup (Bøje p. 197) et nyt rør til kalken
og et stykke under bunden (LA Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Bilag til rgsk.
1760—77). 1857 reparerede G. Kronmann (Bøje p. 201) kalken (note 9). 69 LA Vib.
Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Bilag til rgsk. 1742—88. 70Dekorationen delvis
dækket af nyere skrue, formentlig fra guldsmed G. Kronmanns istandsættelse 1857
(note 9). 71 Jfr. S. Fritz: Guldsmed Augustinus Jacobsen, Århus, i ÅrbÅrhSt. 1965,
p. 128ff. 72 Måske Erik Andersen Winther, Århus (Bøje p. 193). 73 Heliodorus var
embedsmand hos Seleukos IV. af Syrien. Da han sendtes til templet for at hente dets
skatte, hindredes han af en himmelsk rytter og to ynglinge, der kastede ham til jorden.
74
Ornamentikken på disse dele minder meget om udsmykningen på domkirkens oblatæske (p. 505), udført 1675 af Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus (Boje p. 192). 75 1663
blev kanden rengjort og »opsiudet« af Lodvig guldsmed (formentlig Ludvig Mortensen,
Århus (Boje p. 192)) (note 2). En sådan afsyring kan måske forklares ved, at kanden har
været nedgravet i svenskekrigstiden, jfr. købet af et blåt tkrus (p. 1143). 1761 reparerede
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Fig. 201. Vor Frue Kirke. Vinkandeildens hank.
Detalje med relief af den opstandne Kristus
(p. 1142). - - The Church of Our Lady. Handle
of the cruet. Detail of the resurrected Christ.
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Fig. 202. Vor Frue Kirke. Korbuekrucifiks 1685.
Detalje af maleri på korstræets bagside (p. 1160). - The Church of Our Lady. Chancel arch crucifix
1685. Detail of painting on the back of the cross.
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Otte Tausen, Århus (Bøje p. 196) vinkanden (note 69). 1857 blev den istandsat sammen med andet
altersølv af G. Kronmann, Århus (Bøje p. 201) (note 9). 76 LA Vib. Provstearkiver: Århus købstad og
Hasle hrd. Synsprot. f. kirker og præstegårde 1807—54 (G 24—5). 77 1733 (note 18) forgyldtes sættet af
guldsmed Palle Pedersen, Århus (Bøjep. 195), 1777 (note 69) af I. Buchhoff, Århus (Bøje p. 196). 78 LA
Vib. Århus bispearkiv. Århus Vor Frue. Bilag til rgsk. 1742—60. 79 Ifølge inventariet 1866 (note 7). 80
Stagerne købtes for metalværdien. Klokkestøber J. Rendler, der var norsk (C. Nyrop: Om Danmarks
Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, p. 130) havde 1747 støbt to klokker til Århus domkirke (p. 631 f.).
Bedaktionen af »Norges Kirker« har venligst oplyst, at man ikke kender lysestager af nævnte støber. 81
1759 reparerede kobbersmeden den ene løvefod (note 5). Indridsningerne stammer fra 1800'rne. 82 LA
Vib. Århus Vor Frue Kirkeinsp.ark. Bgsk. 1883—1907. 83 LA Vib. Auktionsprotokol 1861—76 (B
5676). Arkitekt S. Fritz, Århus, har venligst henvist til denne protokol. 84 Note 17. Christen Jensen kunne
være identisk med rådmand C. J. Basballe d. æ., død 1697, men denne var ligesålidt som borgmester C.
Jensen, død 1666, gift med Karen Christensdatter stenhuggers i 1650. Hun var nemlig gift to gange,
første gang med Laurits stenhugger, derefter med Morten Jorgensen Sommerfeld (ÅrbÅrhSt. 1936, p. 94,
nr. 340). Hendes patronymikon tyder vel snarere på, at indskriften drejer sig om far og datter. 85 Venligst
oplyst 1969 af dr. phil. LI. D. Schepelern, Frederiksborgmuseet. 86 Tekstilanalyse af diaspervævningen,
ved tekstilkonservator Else Østergård, 1978 (NM): Kæde af Z-spundne silketråde opdelt i en farvet kæde
i kiperbinding (65 tr. pr. cm) og en ufarvet i lærredsbinding (16 tr. pr. cm), fordelt med 4 farvede for hver
ufarvet kædetråd. Skudtråde af membranguld (Z-spundet om en totrådet Z-tvundet hørtråd), alternerende
med en hvid, uspundet silketråd (16 tr. pr. cm). 87 Walter Mannowsky: Der Danziger Para-mentenschatz.
Kirchliche Gewänder und Stickereien aus der Marienkirche, Berlin 1931—38, Halbbd. III, 16 og tavle
111, 123 og 124. 88 F. Lindahl og P. J. Biis: Messehagelen fra Vor Frue i Århus, NMArb. 1949, p. 73ff.
Jfr. Heinrich J. Schmidt: Alte Seidenstoffe, Braunschweig 1958, p. 171 ff. 89 Jfr. Marie Schuette, Sigrid
Müller Christensen: Broderikonsten från antiken till jugend, Tübingen 1963, nr. 180. 90 På messehaglerne
fra Danzig findes hverken kors eller perlebroderi. 91 Jfr. korrespondance i NM. 92 Agnes Branting and
Andreas Lindblom: Medieval Embroideries and Textiles in Sweden, Uppsala and Stockholm 1932, I, 60,
II, pl. 187 D. — På messehaglen i Kloster Lüne er Maria og Johannes dog anbragt side om side ved
korsfoden. 93 Den tilsvarende font i Hørning har bevaret den oprindelige »kumme« af metalplader, indsat
mellem de øvre bøjler. Århusfonten fik 1953 en bærering af metal, hvori dåbsfadet kunne anbringes.
— 1836 leveredes en træfod til fonten, der fik et »stativ«, lavet af smed Petersen (note 9).
— Opmåling af fonden i Ældre Nordisk Architektur IV Saml. 1. rk. 10. 94 LA
Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Stolestadebog 1673—1752. 95 »AN 1816, BK
1849, AI 1868, FK 1896 og HI«; muligvis degnenavne. 96 Oplyst under inventariet
1721 (note 17). 97 Indb. maj 1903 af Erik Schiødte (j.nr. 124/13) og korrespondance
1902—03 i NM. 98 Fonten med »Omstaaende BilledtWerck IndHeinedt Af 2de Guds
Elskende, Gud til Ære, Kiercken til Ziihr, foræret (note 17). 99Efter 1905. Optegnelser
og fotos ved konservator Frederiksen, Den gamle By (ved inv. nr. 889—892). 100 Ifølge
provst Hein, Grenå, muligvis fra salmen: O Jesu for din Pine, oc for din uskyldige Død,
forlad mig Synderne mine, oc fri mig fra den evige Død. 101 Kilen er fastgjort med træ
tappe, og hamp er anvendt til udfyldning af hulrum ved kilerne. 102 Note 2. Rasmus
Christensøn leverede 1680—82 også et †tralværk til domkirken (p. 540f.). 103 Figurerne
kan sammenlignes med prædikestolsfigurerne i Ørum, Randers amt, der er regnskabsbelagt 1664 som Rasmus Christensøns arbejde. 104 C. A. Jensen: Snedkere, p. 73.
105
De »smalle« englehoveder stammer muligvis fra 1700'rne. 106 Note 9 og 76. — 1683
leverede drejeren 15 knapper til himlen (nu forsvundne) (note 2). 1753 satte kleinsmed
Erich Rasmussen en ny skrue i duen, der det følgende år forsølvedes af K. M. Bruun.
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Fig. 203. Vor Frue Kirke. *Messehagl nr. 1: Detalje af stoffet, orientalsk guldbrokade fra 1300'rne (p. 1148). —
The Church of Our Lady. Chasuble no. 1. Detail of the material, Oriental gold brocade.

1748—49 fastgjorde snedker Jens Thielst himlen ved hjælp af to store egedeller og reparerede
billedhuggerværket; opgangspanelet, »Ziraten« under prædikestolen samt »ipassede« en fylding (note
78). 107 Note 94. — I rgsk. noteres udgifter til en »stolebog« samt til Rasmus maler for at nummerere
stolene (note 2). — En ny stolebog indrettedes 1755 (LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark.
Stolestadebog 1709—1836). 108 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp. ark. Stolestadebog 1709—1836.
(1755). 109 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus kirker 1595—1784. 110 Berlingske Tidende 20. dec. 1866.
111
Venligst oplyst af dr. phil. Erna Lorenzen, Den gamle By. 112 Betegnelsen skyldes Poul Vendelbo
Løvenørn, generaladjudant, stiftamtmand 1727—30; jfr. note 18 og 108. 113 LA Vib. Århus bispearkiv.
Ning herredsbog 1661 (C 3—1090). 114 Vedr. vidnesbyrd om et orgel i Århus 1505, se Århus domkirke
p. 591 f. 115 I regnskaberne (note 2) kaldes orgelbyggeren her Peter Casperssen. 116 Erhvervsarkivet.
117
Århus byarkiv. Kopi af orgelbygger L. D. Kastens' kontrakt 1728.
Af disse 16 stemmer nævnes
følgende, der
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»kan anvendes påny«: Hovedværk: Gedact 8', Gedact 4', Nasat 3', Octav 2', Octav 1'. Brystværk (eller
hovedværk): Principal 4'. Pedal: Gedact 8', Dulcian 16'. 118 Note 116. - 1 kontraktkopien fejlagtigt
benævnt Cornet 6'. 119 Erhvervsarkivet. Århus byarkiv. Domkirkens rgsk. 1727—44. 120 Af organist J. H.
Ebelings godkendelseserklæring fremgår, at Dedakt 8' i overmanualet er af metal, og at Mixturen har fire
fag (note 69). 121 Tre af orglets gamle stemmer nævnes i overslaget 1806: Vox humana i manualet samt
Basun og Trompet i pedalet (note 39). 122 LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journalprot.
1851—56 (C 3—732). 123 Note 82. — Aarhus. Byens Historie og Udvikling gennem 1000 Aar. Teksten
af Francis Beckett m. f., 1905, p. 191. Julius Foss: Organist-og Kantorembederne 1906 og 1927. 124 A.
C. Zachariasens trykte værkfortegnelse (i Den danske Orgelregistrants arkiv). 125 Julis Foss, op. cit. 1944.
126
B. Berg: Vor Frue Kirke i Aarhus, 1904. l27 Jfr. P. Severinsen: Folkekirkens Ejendoms-Historie, 1920,
p. 40f. — En borger og handelsmand i Århus, Oluf Nielsen, og hustru Maren Hans-datter, stiftede
desuden 1665 (»fuldfærdiget« 12. sept. 1683) en søndags aftensangspræken med tilhørende sang, hvortil
gaves henholdsvis 200 rdl. og 50 sl. dlr. (HofmFund. 1756, II, 73). 128 HofmFund. 1756, II, 65—69. 129
Monumenter. 130 Hübertz: Aktstykker II, 220f. 131 HofmFund. II, 1756, p. 69f. 132 Ifølge HofmFund. II, 79
skulle også Jens Larsen 1621 have givet en kapital på 30 rdl., hvoraf renten skulle betales til de personer,
der forrettede sangen ved lordagsskrifteprædikenen. Dokumentet fandtes dog hverken mellem stiftets
dokumenter eller var kendt af magistratspersonerne, skønt det fandtes anført i rådstuens registre. 133
Måske er Niels Elbeck identisk med N. E. Vognsen af Stenshede i Grårup, som kendes mellem 1495 og
1511 (Bepert. 2. rk. nr. 7904, 9402 og 11720. 134 Kun hullerne til de påsatte vinger og en revne i hovedet
til glorieskiven ses nu. På H. Storcks tegning fra 1877 (gengivet i Tegninger af Ældre nordisk
Architektur 3. rk. 1879, nr. 2) ses desuden øverst på stammen, omkring fuglens ben, en kronekrans
svarende til lyseskålenes. 135 Gerd Baier: Mecklenburg: Deutsche Kunstdenkmäler. Ein Bilderhandbuch.
München 1971, p. 406 og fig. 310. 136 1719 reparerede Michel Ollesen »Bothkitter« den lille lysekrone
med en ny armpibe, plade og en »stolpe« (fiale?) (note 17). 1728 fik Michel Poulssøn »Botgieter«
betaling for to lysekronepiber hertil, og 1730 loddede han en arm (note 18). 1812 repareredes kronen af
F. Friderichsen (note 39). 137 HofmFund. II, 60ff. 138 HofmFund. II, 59. 139 Tilsvarende på en krone i S.
Nicolaikirken i Kiel, skænket 1638. 140 Ifølge det yngre inventarium 1750 (note 5) var navnene: Simon
Kok, Søren Christensen, Hans Christoffersen, Marius Pedersen, Anders Lauritsen Prys, Jens Nielsen
Kaas, Jens Christensen og Peder Basmussen. 141 Ifølge inventarierne 1686 (note 2) og 1721 (note 17). 142
Vedr. personalia, jfr. Hoffmeyer p. 265. Arendt Altholdt, indvandrer fra Westfalen, fik borgerskab i
Århus 1626, død 1637. 143 Figurens højre hånd og hellebard fornyet i lysere metal. 144 Jfr. Beallexikon
zur Deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart 1958, IV,419 og 501 ff. 145 LA Vib. Århus Vor Frue
kirkeinsp.ark. Alm. korresp. 1795—1871. 146 Maler Bogh malede og beskrev »urskiven til den liden
kirke klok« (note 39). 147 LA Vib. Århus Vor Frue og Åby præstearkiv. Liber daticus 1822—29. 148 Brev
fra Walther 21. juni 1881 med beskrivelse samt tegning af klokken fra 1594 (LA Vib. Bygnmgsinsp.
Århus kirker. 1850—1905 og korresp. i NM.). 149 Peter Bach: Klokkerne i Århus i »Jul i Aarhus«, 1949,
p. 29. 150Th. Hach: Lübecker Glockenkunde. Lübeck 1913, p. 247 ff. 151 Klokkestøberen er formentlig
identisk med den mand, der samtidig reparerede domkirkens urværk (p. 620). 152 Venligst oplyst af
kirkeværgen, direktør Peder Munk. — Museumsinspektør Inge Mejer Antonsen har været behjælpelig
med nærmere bestemmelse af genstandene, museumskon-sulent Poul Halkjær Kristensen har vejledt
vedr. tintallerkenen.
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Fig. 204. Vor Frue kirke. Barok *krumknægt, antagelig fra tepitaf. I Den gamle By (p. 1226). — The Church of
Our Lady. Baroque *console, presumably from †sepulchral tablet. Now in the town museum
"Den gamle By".
Fig. 205. For Frue kirke. * Fragment af gravfane, opsat 1753 over kaptajn Jens Jensen Vissings begravelse. I Den
gamle By (p. 1226). — The Church of Our Lady. * Fragment of mourning banner set up 1753 over the tomb of
Captain Jens Jensen Vissing. Now in the town museum "Den gamle By".

GRAVMINDER
153

Af håndskriftet »Epitaphia« o. 1620 fremgår, at de her < > indrammede tal endnu ikke var
påmalet. 154 Jfr. bl.a. Torrild (Hads hrd.); C. A. Jensen: Snedkere p. 73f. 155 Håndskriftet »Monumenter«.
156
Jfr. Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen Kunst, Kassel 1968, II, 174f. - Et epitaf fra o.
1570 med et beslægtet motivindhold findes i kirken i Rheden nær Gronau (Die Kunstdenkmale der
Provinz Hannover. Kreis Alfeld II. Der ehemalige Kreis Gronau, 1939, p. 201 og fig. b, p. 46). 157 Jfr.
Sigrid Christie: Den lutherske Ikonografi i Norge inntil 1800,1973, I, 147 med fig. 63. 158 Ifølge indb.
1941 havde maleriet ældre udbedringer af ansigter (de to sønners bag borgmesteren og flere af
kvindernes) samt overmalinger især af arkitektoniske detaljer. Ved rensningen 1941 lodes ansigterne
uberørt p. g. a. restaureringsvanskeligheder. 159 C. A. Jensen: Snedkere p. 86ff. og Helge Jacobsen:
Østjydsk barok. Odder Museum. Odder 1974. 160 Håndskriftet »Monumenter« (note 155) o. 1656
omtaler epitafiet, der da »endnu var uden al staffering«. 161 Maleriet er renset og retoucheret af Sv.
Elmholdt, assisteret af snedkerkonservator Lucien Hecklen, der har lavet en ny blændramme. 162 Sven
Arnvig: Maleren Hans Schütte fra Odense, i Fynske Årb. II, 1942—46, p. 214—221. 163 N. J.
Termansens indb. 1960; heri omtales dog kun langsidernes figurer. 164 Gengivet af Holm, 1926, p. 37. 165
Jfr. en formentlig kopi fra 1717 i Onsbjerg kirke på Samsø (venligst undersøgt af Agnete Gamst, NM).
166
Berg p. 40, også da uden oplysninger om personalia. 167 C. N. Friis døde 1664, jfr. Årb.ÅrhSt. 1944,
p. 22ff. 168 Ved billedhugger Vitus Nielsen. 169 Ved konservator Svenning Elmholdt. 170 Rerg p. 39. 171
Jfr. ÅrbÅrhSt. 1935, p. 81, nr. 258f. 172 Hertel II, 518, jfr. ÅrbÅrhSt. 1936, p. 98, nr. 353 og 355, hvoraf
fremgår, at hustruen endnu levede 1685. 173 Rerg p. 44 og fot. af Hude 1901, i NM. 174 Jfr. Anna
Thestrup: Eligerede borgere i Århus 1740—1837, Århus 1964, p. 113 og Hoffmeyer I, 52. 175 Ifølge
176
Hoffmeyer I, 510f. døde S. J. Vinter omkring 1643.
Jfr. ÅrbÅrhSt. 1936, p. 102ff., 1. hustru her
benævnt Kayben; jfr.
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Hoffmeyer p. 247. 177 Malerilærredet var fastsyet til egetræsrammen; på bagsiden en egetræsplade
fæstnet til epitafiet ved hjælp af håndsmedede bolte og møtrikker, jfr. fotos ved indb. 178 Jfr. Hoffmeyer
p. 415ff., 423. 179 Maleriet er spændt på en fyrretræs-blindramme og fæstnet dels ved søm, dels ved
fastsyning gennem huller i rammen (indb.). 180 RA. DaKanc. Jy. reg. anf. dato. 181 Jfr. fot. 1901 af Hude i
NM. 182 Jfr. Hoffmeyer p. 513ff. og ÅrbÅrhSt. 1936, p. 88, nr. 317. 183 Berg p. 42. 184 Jfr. ÅrbÅrhSt.
1944, p. 27 f. Niels Lauridtsen benævntes tillige Fog, hvilket navn børnene tog. Han begravedes i koret
(Kgl. Bibl. NKS 1392°—2°). 185 Vedr. personalia, se ÅrbÅrhSt. 1944, p. 38f., Hoffmeyer p. 419ff,
HofmFund. II, 140 og p. 97. 186 Jfr. ÅrbÅrhSt. 1944, p. 360 39, Hoffmeyer p. 424ff. og HofmFund. II,
144. C. J. Basballe døde 1747. 187 Vedr. hustruernes data, ÅrbÅrhSt. 1944, p. 44 og 36. Første hustru
døde 1713. 188 Måske flammende vase; ses på fot. 1901, i NM. 189 Jfr. bomærke på laksegl, 3. sept. 1683.
Erhvervsarkivet, Århus. Kæmnerrgsk. Århus by. Århus bys mandtal. Krigshjælp (venligst oplyst af Allan
Tønnesen). 190 Jfr. epitaf nr. 5. 191 Jfr. ÅrbÅrhSt. 1943, p. 117f. og Anna Thestrup: Eligerede borgere p.
16, 60, 111, 126. 192 Indb. 1941 ved N. J. Ter-mansen, NM. 193 HofmFund. II, 59—64. Til »afviskning
og rengøring« af epitaf var afsat 1 mk. dansk. 194 Jfr. Hoffmeyer p. 382ff. og Anna Thestrup: Eligerede
borgere p. 29, 60, 90, 123 og 127. 195 Jfr. HofmFund. II,64, 1451f. 196 Ifølge restaureringsbe-retn. 1960
er træsorten »snarest lind«. 197 Et epitaf i Rimsø, Randers amt, over sognepræst Jens Sørensen, d. 1747,
med hustru og dennes senere ægtefælle, d. 1779, er udført efter samme forlæg, men ikke af samme
værksted. 198 Ifølge indberetn. 1978 ved Sv. Elmholdt omfattede restaureringen en snedkermæssig
istandsættelse samt en supplering af figurerne med nyskårne arme og ben, især i hængestykket. 199 Anna
Thestrup: Eligerede borgere p. 65, jfr. p. 30, 60, 90, 12 ff. (sml. †prædikestolsbetræk 1755 (p. 1165). 200
Note 83 ovfr. Genstandene er opfort under i alt 5 numre og solgt til 4 forskellige personer, bl.a. en drejer.
201
I inventarprotokollen nævnes, at figurerne måske har hørt sammen med de figurer, der p. 1162 er
placeret under *korgitteret. 202 Skal ifølge traditionen stamme fra Vor Frue kirke. 203 Synes indgået
sammen med ovennævnte genstande ifølge nummereringen. 204 Note 2 ovfr. HofmFund. II,59 omtaler
ikke epitafiet og nævner, at fundatsen ikke findes mere. 205 Thomsen p. 51. 206 Fragmenterne, der
venligst er undersøgt og beskrevet af Birgitte Kjær, Den gl. By, måler: 1) ca. 66 × ca. 75 cm, 2 + 3) ca.
15 × ca. 75 cm, 4) ca. 45 x ca. 58 cm (rekonstrueret bredde ca. 70 cm). 207 Hoffmeyer p. 265 nævner,
uden kildeangivelse, at Jens Vissing døde ved en vådeskuds-ulykke 1753; jfr. I. C. W. og K. Hirsch:
Danske og Norske Officerer 1648—1814, XII,3, p. 257, i BA.
GRAVSTEN
208

Tegninger af Magnus Petersen 1870 og J. B. Løffler 1886, i NM. 209 Kgl. Bibl. NKS. 1541 fol.
Mag. Andreas König: Optegn, ang. Kjøbstæderne i Nørrejylland, 1768. 210 »Epi-taphia«. 211 Må-ske
identisk med rektor og sognepræst ved Vor Frue Olaus Olaisen, d. 10. juli 1565. Se Hertel II, 466f., jfr.
ÅrbÅrhSt. 1952, p. 33. 212 Indskriften suppleret efter »Epitaphia«, jfr. note 210. 213 Oversat af cand. mag.
Jeppe Tønsberg. 214 Jfr. fot. 1955 i NM. 215 Jfr. samme rekvisitter på sten i Aastrup (C. A. Jensen:
Gravsten, t. IV,90). 216 Indskriften suppleret efter »Monumenter«, jfr. note 155. 217 Jfr. gravsten nr. 31 i
Århus domkirke, p. 780. 218 Et lille stykke af rammen er afslået efter 1966 (indb.). 219 Indskriften
gengivet efter håndskriftet »Monumenter« (note 155), jfr. Hertel II,499, der gør opmærksom på, at de
fleste sognepræster ved Vor Frue i det første århundrede efter reformationen ligger begravet i domkirken
i deres egenskab af kannik her. 220 Johan Arentsen Altholt ligger begravet i Lyngby kirke (Hasle hrd.);
jfr. gravsten og mindetavle her. 221 Ifølge Hübertz: Aktstykker II,190, begravedes Wulf Baltzersen i
domkirken 28. jan. 1656! 222 De sekundære tilføjelser er kraftigt indhugget og derfor bedre
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bevaret. 223 Indskriften suppleret efter oplysninger i ÅrbÅrhSt. 1944, p. 38. 224 Identifikationen bygger
dels på resterne af indskriftens data, dels på bomærkeskjoldene. Ifølge ÅrbÅrhSt. 1936, p. 87, nr. 315
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ENGLISH SUMMARY
As mentioned above p. 968 Århus was referred to as a bishop's seat for the first time in 948
and the city became the centre of a North Jutland diocese about 1060, when the Danish church
was reorganised. The building of a (new) cathedral must have been started soon after. The
present Church of Our Lady includes remnants of an older building which most likely dates to
the latter half of the 11th century. For a number of reasons these remains may be identified
with the city's older cathedral, dedicated to St. Nicholas, which was probably used until the
close of the 12th century, when the oldest parts of the present cathedral may have been put
into service.
The site of the Church of Our Lady is nowadays intrinsic with the surrounding old part of
the town although this has been extensively renovated (fig. 5). The church must originally
have stood by itself in an outlying district beyond the city rampart (p. 48, fig. 3,2).
A relatively large number of runestones have been found in the vicinity of the church
which may have a connection with the main roads that ran past and converged at the ford
across the Århus river.
The churchyard, which in more recent time and up to its discontinuation at the beginning of
the 19 th century was situated on the east and south sides of the church, was surrounded by
walls (fig. 5), the last stretch of which (fig. 6B) was demolished in 1929.
The Church of Our Lady as it stands today is in all essentials the result of building activities
within the period 1250—1350, with the addition of an aisle from the late 15th century, and on
the east side of the sacristy an extension from the time just before the Reformation in 1536.
During restoration in the 1950's considerable remains of a crypt with three aisles of equal
height were discovered beneath the chancel which together with other building remains
indicate the principal features of St. Nicholas church, the predecessor of the present church
(fig. 27). The building material here is predominantly boulders set in lime mortar, while for
details and the groined vaults of the crypt calcarious tufa is used. The nave was a rectangular
hall with relatively wide, round-arched lateral entrances at the west end (cf. fig. 9). The
relatively long chancel, no remains of which are extant, probably had one great apse. The
circumstances of preservation concentrate attention on the crypt which after excavation (fig.
10—18) was reconstructed 1955—57 on a basis of complete certainty, with the exception of
the height of the piers (cf. fig. 23—26,28). Each of the three aisles finishes at the east end with
an apse, and these three recesses are contained within one large common apse (cf. fig. 20—
21).
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Some traces showed that the crypt, and thus presumably the whole chancel had an annex at
each side. In its type the plan of the crypt is reminiscent of churches in the Cologne area
around the middle of the 11th century.
Remains of foundations outside the west gable of the nave (fig. 22) suggest that a tower
stood there.
This church was handed over to the Black friars previous to 1246 and after a few decades a
new building programme in brick was introduced. A long rectangular chancel was first
erected, its details, inter alia the lancet windows, pointing to a relationship with North German
architecture (fig. 31—33), and a sacristy, vaulted from the beginning, was added to the north
side of the chancel (fig. 28,38). After a pause the building continued with a nave three bays
long, the vaulting of which, almost completely renovated in 1865, with its painted inscription
(fig. 2) can be dated to the middle of the 14th century. The details of the nave differ
perceptibly from the chancel's (cf. fig. 58), but the total result of the Dominican rebuilding
was an auditoria of the type usual in the Baltic area for the Orders of mendicants. It is possible
that the chancel was vaulted at the time of construction; the brackets (fig. 34) undoubtedly
originate from this period. The present stellar vaulting, in which the keystone in the east bay
is decorated with a bishop's head (fig. 45), is assumed to have been erected in the first part of
the 15th century. In the course of that century the wings of the friary were completed and took
the form which in essentials was retained until the 1870's (cf. fig. 42). In the generations
before the Reformation a couple of extensions to the church were carried out: the nave was
enlarged by an aisle of three bays (fig. 46—49), built in two phases with the east section first,
and an addition was made to the east side of the sacristy, a tower being added to it (fig. 29).
The Reformation brought with it the suspension of the friary and a formal division between
the church and the other buildings of the complex. The wings were organised as a hospital for
the city and surrounding area (cf. p. 1311), and the church took on the status of parish church
with the name of the Church of Our Lady. Around the year 1600 the church's tower was
embellished with a spire, but otherwise more recent history, in so far as the building is
concerned, mentions only larger and smaller improvements and repairs. Of the larger, the one
in 1865—67 deserves mention as well as the last in 1955-57.

MURALS
1) Murals in connection with the earlier church have only been found in the crypt. On both
walls and piers only small fragments of painted plaster are present, while in the south annex
the remains of figure painting are preserved (fig. 62). The main apse may have been decorated
with figure paintings above a meander border in perspective. The technique and colouring
seem to indicate a dating to the period around 1100.
The oldest murals preserved in the Early Gothic Dominican church are from the 14th
century; the most recent are modest decorations connected with burials from the 17th and
18th centuries.
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2a- d) Four armorial friezes, which seem to have succeeded one another on the walls of the
chance] and of which not inconsiderable parts are preserved in situ or known from earlier
records, are of special interest. For each frieze there is an inscribed band with a name
pertaining to each shield. Unfortunately the circumstances of preservation are such that a
given shield very often lacks the name of the person concerned, or vice versa. Fig. 64 provides
a schematic survey of all known shields, which chronologically are divided into two groups.
The first group belongs to the 14th century and takes up three separate friezes. The earliest
(fig. 63 and 65—70) were painted around 1340 (marked 1—30 in fig. 64); the next in
chronological order (fig. 67,69 and 71—72) around 1350 (marked I—XVIII in fig. 64), and
the latest (fig. 67 A and 70) about 1375 (marked a—h in fig. 64). The second group takes up
merely one collection of shields (fig. 71—72), dates to the first quarter of the 16th century,
and seems only to have been set on the east half of the north wall, above the door to the
sacristy (marked A—Z in fig. 64).
The fragmentary condition of the friezes and the fading and decomposition of the colours
are the reasons why only a minority of the persons represented by the row of shields can be
identified. A shield which is included in the earliest frieze and represents the Danish Royal
Coat of Arms (shield no. 11, fig. 63) belongs without doubt to the later king, Valdemar
Atterdag who ruled 1340—75; the other persons, who can be identified with more or less
certainty, seem to have been members of the aristocratic upper class of the Århus diocese. It
may well be that the three rows of friezes of the first group represent people who were
benefactors and patrons of the friary.
The shields of the second group match stylistically the embellishments of the west bay of
the chancel which are also dated to the first quarter of the 16th century. These shields seem to
repeat a number of the armorial bearings of the older friezes just as the names pertaining to
them apparently belong to people who lived in the 14th century. The shields of this group are
presumably a memorial to the long-dead benefactors of the friary.
3) A mural on the west vault of the nave (fig. 2) is connected inter alia stylistically to the
second frieze of shields. Its inscription reveals that Stig Andersen, a knight (of the aristocratic
Hvide family, †1369) and his wife paid for the vaults. Stig is known as a benefactor towards
other religious institutions and with his nearest family seems also to have had his place in the
fourth and most recent frieze, of shields.
4) On the aisles vault furthest to the east a merchant mark and two coats of arms are
preserved; the last belong respectively to the aristocratic family of Brok (which is particularly
well connected with the Århus diocese) and the bishop of Århus Jens Iversen (1449—82).
5) On the nave's vault furthest to the east an inscription is painted in minuscule which
reports that in 1490 Thomas Johansen (who was prior of the friary) had this work done (the
inscription is printed p. 1110, cf. fig. 50). This presumably refers to a mural decoration.
6) Of a number of embellishments in the sacristy, executed in connection with the erection
of the tower at the beginning of the 16th century, only the upper part of the Virgin in Glory
with the naked Child on her arm (fig. 76) has been preserved.
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7) From this same period is a picture of St. Thomas of Aquinas (?) and Peter the Martyr
(fig. 61), which may have been painted in connection with an altar no longer extant.
8) On the south wall of the chancel a picture of St. Lawrence is preserved from the first
quarter of the 16th century (fig. 73). Points indicate that the figure is the remains of a number
of apostles and saints which with ornamental decoration (fig. 75) embellished the walls in the
west bay of the chancel. Fragments of a picture of The Last Judgement (fig. 74) have been
discovered in the vaulting of the chancel which date from the same period. As mentioned
above the most recent of the four shield friezes belongs stylistically with this decoration in the
chancel. The altarpiece of the High Altar mentioned below was provided in the first quarter of
the 16th century. Thus in the chancel (and other places in the church, as well as in the rest of
building complex) there is evidence of a remarkable activity in the period prior to 1529/30,
when the Black friars left the house.
Among the other murals of the church, which have now disappeared, a decoration on and
around the doorway which leads from the chancel to the sacristy must be mentioned
(repainted in the 1860's, fig. 72). The decoration dates from the middle of the 14th century
and may have some connection with the second frieze of shields.

FURNITURE
No furniture is extant from the earlier church on the site, St. Nicholas. From the church of
the friary only a few articles have been preserved which for the most part are now in the
National Museum in Copenhagen or in the town museum »Den gamle By« in Århus (marked
with an asterisk * in the text).
However, in the church is still in function the splendid Triptych (fig. 80—94). It was
executed shortly before the Black Friars 1529 left the church and is ascribed to the wellknown carver from Odense, Claus Berg. The figure-carving in the Golgatha scene in the
middle panel and of the apostles on the side panels shows both a stylistic and an icono-graphic
relationship with the master's altarpieces in Sanderum and Bregninge on the islands of Fyn
and Æro. Altarpieces in Wittstock and Güstrow in North Germany are after the same pattern.
The triptych is picked out in lavish and well preserved gilding (fig. 83) and shows many
variations in decorative technique (fig. 86—87); thus both from a technical point of view and
in respect of the brocade pattern of the background it has parallels in the master's most famous
altarpiece (in Odense) and those mentioned above in Sanderum and Bregninge. The paintings
on the triptych (fig. 81 and 90, 93—94) have as their central motif the crowning of Mary,
Queen of Heaven, above saints grouped in pairs, women on one side, men on the other,
further emphasised by the large paintings on the attached panels of the Madonna, Child and
St. Anne, and of St. Olaf. We can observe the habits of the nun and the monks of the
Dominican Order in the paintings of the predella (fig. 80, 91—92).
After the Reformation and during a restoration of the church at the end of the 17th century
the original canopy of triptych was replaced by a newly carved *top section (fig.
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section (fig. 95—96). Among the altar-table's ornaments was a *cloth (fig. 79) from 1660—
70 which with its motifs among other things has associations with a larger Danish group and
has its closest parallel in Holy Trinity church in Fredericia. The greater part of the alter silver
is of recent date, but the wafer box (fig. 97) and the wine jug (fig. 98) date from 1595 and
1572 respectively, the latter having been altered a number of times. The heavy brass altar
candlesticks (fig. 99) were made in 1748 by the Norwegian bell-founder Jacob Rendler in
Christianssand.
Of the textiles two mediaeval *chasubles are worthy of note, no. 1 (fig. 102) from the 14th
century is closely related to various liturgical vestments from St. Mary's, Danzig (now in St.
Mary's, Lübeck). Its gold brocade woven in stripes and with Islamic inscription (fig. 100 and
203) was presumably made in the Levant; the contemporary pearl embroidery of the cross on
the back (fig. 101) is on the other hand assumed to be of Lower Saxon work. Chasuble no. 2
(fig. 103) is of the more usual red silk velvet patterned with pomegranates, imported from
Italy, but with a silk embroidered cross on the back. Its figures of Mary and Joseph (fig. 104—
105) were possibly executed after the same pattern used for a chasuble in Kloster Lune in
North Germany. The church's earliest baptismal font has disappeared, the one now used (fig.
106), from c. 1650, is of an unusual shape and material (wrought iron). A similar font is
known however from Horning near Kanders. *The font canopy (fig. 107) and *font enclosure
(fig. 109—111), from 1650—75, may have been carved by a local carver, who is probably
also responsible for the large chancel arch crucifix (fig. 112), donated 1685. A *torso from a
crucifix dating from the latter half of the 15th century (fig. 108) is now in »Den gamle By«.
The pulpit (fig. 114) from 1598, with canopy, 1599, bears carved reliefs of the four
Evangelists as well as scenes from the Crucifixion and the Resurrection (fig. 115—116). Of
the earlier pews, which were in the main removed in the 1860's, only one panel (fig. 117) with
rural carvings is preserved. Among the secular textiles less often preserved in Denmark that
were re-used in churches is a * cover for a cushion or the back of a chair (fig. 118) from c.
1650. The present organ, built in 1962 by Troels Krohn, Frederiksborg, replaced an organ
from 1730 (specifications p. 1173) which like the cathedral organ (p. 561 ff, 986) was supplied
by Lambert Daniel Kastens, but this consisted mainly of re-used parts, some from the church's
earlier organ, first mentioned 1657. An angel blowing a trumpet (fig. 121) presumably comes
from the front of the 1730 organ.
Tablets of stone from 1619 (fig. 122) and 1673 (fig. 123) and one of wood from 1685
relate of establishments of various sermons and pertinent songs.
Wealthy burghers have in the course of time made provision for the illumination of the
church with chandeliers and candle-brackets. The earliest chandelier (fig. 124) with the figure
of St. George surmounted by a dove (fig. 125—126) dates from the latter half of the 15th
century, the other five from the 17th century (fig. 127—133). From this period also come two
candle-brackets dated 1637 (fig. 134) and 1639 (fig. 135) with decorative wall-plates (fig.
136—137). Only one *bier, from c. 1740, remains of the many which belonged to various
guilds and which were formerly placed around the church.

SEPULCHRAL MONUMENTS
It is not known how many sepulchral tablets were hung on the walls of the church,
especially in the 17th century, in memory of prominent citizens, but since the clearance during
the restoration in 1866 only 16 have been preserved. With two exceptions (no. 5 and 16) these
items are carved in wood forming frames around inscribed tablets or portrait paintings. The
earliest have also religious motifs. Several workshops in Jutland supplied the tablets and many
parallels to them can be found.
The earliest sepulchral tablet (no. 1), from the beginning of the 18th century (fig. 141), may
have been made by the carver Oluf Olufsen, probably in cooperation with the painter Lauritz
Andersen, who seems to have been responsible for both the portraits and the allegorical
paintings (fig. 142). Tablet no. 2 (fig. 147), from c. 1616, may be from the same workshop as
no. 6 in the cathedral (p. 678f, 988). The church's largest and best carved memorial, no. 3 (fig.
151), 1651, is thought to have been made in the very productive workshop of Peder Jensen
Kolding in Horsens. His works were perhaps the model for the somewhat primitive tablet (no.
7), from c. 1670—80, which is ascribed to the carver Rasmus Christensen, as is no. 8 (fig.
159) from 1675. Roth sepulchral tablet no. 4 (fig. 153) and no. 5 (fig. 156), 1665 and 1668
respectively, bear portrait paintings signed by Hans (Olufsen) Schütte, a prolific painter who,
with Odense as base worked first on the island of Fyn, then in Jutland. His portrait painting
beneath the copy of Rubens' Crucifixion probably served as a model for the painting on
sepulchral tablet no. 6 (fig. 157), from c. 1668. Tablet no. 9 (fig. 169), from c. 1683, is
possibly from the same workshop as no. 30 in the cathedral (p. 729).
Special permission from the Chancellery had to be obtained for the hanging of portrait
painting no. 10 (fig. 162), c. 1688, because it conflicted with an ordinance of 1682 regarding
ostentation in connection with burials.
Sepulchral tablet no. 11 (fig. 165—166), from c. 1700, is related to no. 27 and 28 in the
cathedral (p. 722 and 726, 989). No. 12—14 (fig. 140—168 and 16), from the 18ht century,
are plain tablets in which the inscription predominates. The church's most recent tablet, no. 15
(fig. 170) is a piece of rough carving which the surviving relatives had put up in 1756 for the
churchwarden who had been responsible for the restoration of the building.
Some detached wooden figures and fragments of Raroque sepulchral tablets, now in »Den
gamle Ry« (fig. 171—172), may originate from the Church of Our Lady. In the museum there
are also * fragments of two mourning banners from 1753 (fig. 173—205), which formerly
hung above the tomb of a captain in the army.
The 23 tombstones preserved have all been removed from their original position inside the
church. The earliest is a Romanesque tombstone of granite (no. 1, fig. 174) with a
processional cross. The other stones date from the end of the 16th century and especially from
the 17th century, only one being from the following century. Many of the stones have been reused and have had new inscriptions carved after the old have been obliterated by grinding.
Two have even had the medallion portraits in the corners "modernised" (no. 15, fig. 187f and
17, fig. 189f). On stone no. 21 (fig. 192) the new owner, a master baker, added the pretzel sign
of his guild (fig. 193). Several of the stones have parallels in the
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cathedral; no. 2 (fig. 175) is from a well-known Jutland workshop which supplied stones no.
14—16 and 18 in the cathedral (p. 766 ff, 990). No. 4 (fig. 176) and the fragment no. 5 have a
relatively rare motif representing corruption, a winged skeleton with the warning inscription:
hodie mihi, cras tibi. There are a few figured stones such as no. 9 (fig. 179) with a priest in his
vestments and his wife, no. 13 (fig. 184) with a child in swaddling clothes lying on a cushion,
and no. 14 (fig. 181) which apparently depicts a bachelor, all carved in a traditional manner.
Stone no. 12 (fig. 182) belongs to a substantial group executed from a common pattern and
represented by stone no. 48 in the cathedral (p. 792, 991). Stones no. 15—17 (fig. 185—186),
like several in the cathedral (cf. no. 56, p. 798, 991), are based on another model with symbols
for death, corruption and resurrection. In the cathedral too can be seen the prototype (no. 28,
p. 777, 991) for a frequently used decoration in relief such as on stone no. 18 (fig. 191) in the
Church of Our Lady.
There are here, as in the cathedral, a number of floor slabs from the 17th and 18th century
which bear initials and dates indicative of ownership and siting of the individual tombs.

Fig. 1. Århus hospital. Kirkesalen med den møblering, som fjernedes ved restaureringen i 1950'erne. Tegning af
Mariane Thomsen. Privateje. — Drawing of the chapel and the furniture which was removed
during restauration in the 1950's.

ÅRHUS HOSPITALS KIRKESAL
VOR FRUE KLOSTERS KIRKE
Almindeligt hospital i Århus oprettedes efter reformationen og installeredes i det forhenværende
dominikanerkloster; dets eksistens og ejendomme bekræftedes 1541 af Christian III (p. 1003—05). I de
første hundrede år gjorde kapellanen ved Vor Frue kirke tjeneste som præst ved hospitalet. I perioden
1642—90 opnåede institutionen sin egen præst, men derefter genoprettedes den ældre ordning1; siden
1845 har sognepræsten ved Vor Frue kirke fungeret som hospitalspræst2.
I åben forbindelse med lemmestuerne var opstillet alter og prædikestol, og herover hævede sig på
bygningens tag et tømret spir med hospitalets to små klokker; disse indretninger nævnes første gang ved
midten af 1600-tallet3. Opstillingen af et sygestuealter og den hele ordning må gå tilbage til stiftelsens
første tid (jfr. altersølv) og synes at have været beslægtet med de møbleringer, der kendes fra tilsvarende
institutioner4.
Efter at Århus fattigvæsen, der siden 1749 havde haft bl.a. skolelokale i hospitalets bygninger5, 1857
opsagde sit lejemål, kom det på tale at ombygge klosterlængerne. Midlertidigt gennemførtes 1862 en
ændring af indgangsforholdene ved bedesalen, som kirkerummet benævntes i disse år6. V. Th. Walther,
der var i færd med restaurering af Frue kirke (p. 1075), arbejdede 1865—67 med et projekt til
hospitalskompleksets fornyelse, men justitsministeriet, under hvem stiftelsen sorterede, fandt forslaget
for bekosteligt og kunne ikke tilråde, at arbejdet blevet overdraget Walther.
Danmarks Kirker, Århus amt
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Henrik Frost 1973

Fig. 2. Århus hospital. Kirkesalen set fra syd. — Chapel seen from south.

Ministeriet, der i samme periode behandlede en sag om hospitalets omorganisation7, stillede
spørgsmålstegn ved kapellets bevarelse og udbad sig 1869 et reduceret ombygningsforslag8. Det var
formentlig hospitalsledelsen, der da fandt frem til den løsning, at vestfløjens store, hvælvede rum, som
man anså for klostrets refektorium, blev »bibeholdt og restaureret, såvidt muligt i sin oprindelige
skikkelse, til anvendelse dels til højtidelige lejligheder, dels som bedesal, til hvilken anvendelse det
forsynes med alter og knæfald, der dog må kunne borttages«9.
Jernbanearkitekten N. P. Holsøe og den kgl. bygningsinspektør før Nørrejylland L. A. Winstrup
fremstillede 1871 hver sit ombygningsforslag, hvor Winstrups var mest nænsomt over for det
eksisterende. 1874 afgav F. Meldahl til indenrigsministeriet en erklæring, hvor han fandt forslagene for
vidtgående; bl.a. skulle det »store, hvælvede, gamle Rum ved Porten« sløjfes ifølge Holsøes projekt, og
Meldahl henstillede, at sagen blev forelagt Det særlige Kirkesyn9, som han selv var medlem af. Denne
opfordring ses ikke at være blevet fulgt, og Holsøe kom til at forestå den ombygning, som gennemførtes
1877—7910. Det omtalte rum skånedes ligesom dele af vestre længe, men østfløjen og det meste af
nordfløjen blev revet ned og erstattet af de nuværende bygninger. Hermed forsvandt også det
hjørneafsnit, hvori alter og prædikestol havde været opstillet. 1879 indsendtes tegninger øg overslag
vedrørende den nye kirkesal, som imidlertid først kunne meldes færdig 188811. 1927 blev salen ordnet
og istandsat ved R. Frimodt Clausen, foranlediget af fremdukkede sengotiske kalkmalerier; i 1950'erne
iværksatte kommunen en restaurering af vestfløjens middelalderlige rum under ledelse af Aksel Skov12
(jfr. p. 1008 og 1078).
Ved kgl. resolution af 22. september 1950 ændredes stiftelsens navn fra Aarhus hospital til Vor Frue
kloster.
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Fig. 3. Århus hospital. Kirkesalen set fra nord.

Chapel seen from north.

Kirkesalen i vestfløjens stueetage (Fig.4, A, jfr. p. 1013, fig. 5, 3) er indrettet i et
middelalderligt rum, der indtager hele bygningens bredde og er tre hvælv-fag langt
og to bredt. Den rektangulære hal måler 8,7 x 7 m og midtdeles i længderetningen
med to søjler. Alle vægge og mure, der præges af skiftende tiders brug og ikke
mindst af den nylige restaurering, er udført i munkesten i overvejende
munkeforbandt. Gulv af ølandsfliser. Rummet får lys fra vest gennem tre, relativt
brede, spidsbuede, til begge sider dobbelt falsede vinduer, der er en rekonstruktion
fra sidste istandsættelse. Ved samme lejlighed blændedes en døråbning i
nordvæggens østre fag. Et vindue mod gården var vist blevet lukket allerede
dengang, rummet omdannedes fra sygestue til kapel. I sydvæggen var 1927
fremdraget og istandsat to fladbuede nicher13, der er to sten dybe, 135 cm høje og har
bund 45 cm over gulvet; ved restaureringen i 1950'erne retableredes den fladbuede, i
siderne behuggede døråbning i væggens østre side. Såvel de seks spændstige
krydshvælv, der hviler på forlæg i væggene, som længdeaksens to søjler har vederlag
omtrent i højde med bunden af vinduerne, hvilket er medvirkende til det præg af
elegance og overskuelighed, som behersker rummet. Alle gjordbuer og ribber er
muret med formsten, beslægtet med dem i korsgangen (p. 1055, Fig.40,6), og i
toppen af hvert fag sid82*
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Fig. 4. Vor Frue kirke og Århus hospital, kaldet Vor Frue kloster. Grundplan 1:400 af kompleksets rumindretning
1976, jfr. p. 1013, fig. 5. Tegnet af KdeFL på grundlag af p. 1043, fig. 30 (kirken), tegninger af Aksel Skov 1950 og
1955 samt af Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen 1975 (fløjene), C. M. Smidt 1905 og C. G. Schultz 1957
(korsgangen). Nuværende hospitalskirkesal mærket A. Ground plan 1:400 of the complex 1076, cf. p. 1013, fig. 5.
The present hospital chapel marked A.
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Fig. 5. Århus hospital. Usigneret og udateret grundplan af klosteranlæggets nordre og vestre fløj 1:400. Ikke
benyttet projekt, muligvis af Kruse og Hiernøe, og formentlig udført i forbindelse med ombygninger i slutningen af
1700-tallet (p. 1296). Statsbiblioteket. — Unsigned and undated ground plan of the north and west wings of the
complex 1:400. Plan not carried out, but presumably drawn in connection with conversions at the end of the 18th
century.
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der en rektangulær slutsten. På kapitælernes overside er lagt et skifte af normale
munkesten, hvorpå ribberne er muret. Begge søjler er 167 cm høje og består af ældre,
sammenbragte komponenter; samlingernes bly er synlig i fugerne. De rustikke baser
af grålig granit er genanvendte terningkapitæler, og hver har to udekorerede sider,
hvilket røber deres oprindelige placering i en portal. Søndre søjlefod, der er 24 cm
høj med sidelinier på 30 cm, er dekoreret med en cirkulær skive i hvert af de
forsænkede, halvcirkulære felter (fig. 7). Nordre, hvis tilsvarende mål er 25 og 28 cm,
har på sine to reliefbehandlede sider indbyrdes lidt forskellige udgaver af et
plantemotiv (fig. 7), der i første halvdel af 1200-tallet var ret udbredt i Jylland.
Hvert søjleskaft, hvoraf det søndre er i to stykker, er af grå, vistnok gullandsk
kalksten med spor af bemaling, og 112 cm høje med diameter på 19 cm. Cylindrenes
overflade er opnået ved tilhugning uden drejeanordning.
Også begge de fornemme kapitæler, der 1833 fangede Høyens opmærksomhed14,
er hugget i den grå kalksten og er formentlig importvarer fra Gotland; de er 31 cm
høje, inklusiv den nedre, spidsryggede vulst og topledet, der består af hulkel og
platte. Den kvadratiske overside har en sidelængde på 36 cm. Søjlehovederne er
indbyrdes forskellige varianter af knopkapitælet (fig. 6), men begge repræsenterer
glimrende det af cisterciensiske prototyper dominerede formsprog, som rådede
omkring midten af 1200-tallet15.
Uden en nøjere undersøgelse af vestfløjens ældre dele, hvilket ligger uden for
Danmarks Kirkers rammer, kan en række bygningshistoriske spørgsmål vedrørende
kirkesalen ikke besvares16. Imidlertid fremgår det umiddelbart, at sydvæggen, som
skiller rummet fra den tøndehvælvede tværgang, er sekundær i forhold til fløjens
ydermure. Overhvælvningen, der at dømme efter ribbeprofilet kan være udført
omkring midten af 1400-tallet, synes at være yngre end denne mur. De noget
anmassende kalkmalerier, der hører hjemme i middelalderens slutning (jfr. nedenfor),
lader formode, at rummet ved denne tid var genstand for klosterledelsens særlige
bevågenhed, og måske er de store vinduer etableret samtidig med vægbillederne.
Rummet har nem forbindelse til omverdenen og kan ved sin placering i komplekset
formodes at have haft en funktion i relation til klosterets udadvendte virksomhed,
måske som auditorium eller spisesal for gæster og lægbrødre17.
Den †kirkestue, der blev opgivet ved ombygningen 1877—79, har ved denne tid
været et simpelt fladloftet rum, der indtog hjørnet mellem kompleksets nordre og
østre fløje (jfr. p. 1013, fig. 5,2). Denne lokalisering kan, omend med usikkerhed,
følges tilbage til midten af 1600-tallet, da alter og prædikestol nævnes første gang3.
Beliggenheden af hospitalets kirkeafsnit har udvendigt været angivet af den
†tagrytter, som 16633 siges at stå over sygestuealtret (jfr. nedenfor). Alle levn af
ældre indretninger forsvandt ved de to klosterfløjes nedriv-

BYGNING

1295

Henrik Frost 1973

Fig. 6. Århus hospital. Kirkesalen. Søjlekapitælerne, t.v. søndre, t.h. nordre (p. 1294). — Capitals,
south on left, north on right.

Fig. 7. Århus hospital. Kirkesalen. Vestsiden af søndre søjlebase og nordsiden af nordre (p. 1294). - West side of
south column base and north side of the north.

ning i 1870'erne. Lejlighedsvise fund af formsten18 lader imidlertid antage, at der her
oprindelig har befundet sig nogle af anlæggets fornemme sale. Et fotografi af et parti
af østre længes gårdfaçade for nedbrydningen19 viser nogle store (tilmurede) åbninger
i muren, hvilket styrker en antagelse af, at dominikanernes kapitelsal på traditionel
måde har ligget i denne fløj20. Den unggotiske døråbning på gårdfaçaden af nordre
længe21 angiver, at denne del af klostret er jævnaldrende med kirkens kor (p. 1058)
og sikkert udgør anlæggets ældste del.
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157422 omtales hospitalet som noget bygfaldent, og lensmanden fik besked om at
sætte det i stand på kongens regning. 1693—99 og i de første år af 1700-tallet foretog
murermestrene H. J. Biihl og Jørgen Brockvild samt en række andre håndværkere ret
omfattende ombygninger og reparationer af øst- og nordfløjene; det nævnes3 bl.a., at
omstøbning af tagenes bly foregik i domkirken (jfr. p. 297). I det indre renoveredes
sygesalene inklusiv kirkeafdelingen; af arbejdets regnskaber synes at fremgå, at
rummet, hvor prædikestolen var opstillet på en høj, muret fod (jfr. inventarafsnittet),
var afskilret over for både karle- og kvindestuen med »sprinkelværk«, der ved denne
lejlighed smykkedes med bl.a. ni store, drejede knopper, udført efter tegning. I hver
skærmvæg, der måske var kombineret med et galleri, sad en dør ind til den respektive
sygestue. Gulvet, der ser ud til at have været gennemgående og af mursten, blev ved
hovedistandsættelsen nylagt, og loftsbjælkerne malet røde med limfarve. 172723
repareredes nogle lokaler og de tre sider af korsgangen, som tilhørte institutionen.
I tiden efter 1769 sandede hospitalet ved salg af fæstegods24 midler til en større
udbedring, og i den anledning indhentede forstanderen 1772 hos bygmester Anders
Kruse tegning25 og nogle år senere hos murermester J. F. Colwitz26 og snedkermester
Berent Meyer tilbud på dels en hovedforandring, dels en generalreparation. Den som
fig. 5 gengivne tegning er udsnit af et usigneret og udateret blad27, der synes at høre
hjemme i denne sammenhæng, og som gengiver hospitalets vest- og nordfløj samt
sidstnævntes udbygninger. Der kan ikke være tvivl om, at tegningen røber et forslag
om at flytte kirke-afsnittet, men ved den efterfølgende ombygning bevaredes det i
hjørnet mellem anlæggets øst- og nordfløj, hvor det registreredes af Jacob Kornerup
1858.
Rentekammerets bygningsadministration, der 1785 hørtes angående ombygningsplanerne, anbefalede, at man overvejede en fuldstændig istandsættelse, men
et par uger senere fik hospitalet lov til selv at disponere28. Forandringer i lokalernes
brug var en medvirkende foranledning til den ombygning, som gennemførtes 1785—
86, hvorved korsgangens tre sider samt øvre etage på østre og nordre længer blev
sløjfet29 (jfr. p. 1072). Det fremgår ikke, hvad der ved denne lejlighed blev foretaget
ved sygehuskapellet (jfr. lysekrone nr. 1).
Tegninger fra nedrivningsperioden (jfr. p. 1013, fig. 5) viser rummets indretning
med alteret opstillet ved østvæggen foran et blændet vindue. I to af kapellets vægge
var der indgang fra de tilstødende fruentimmerstuer, hvor gulvet i nordfløjens lå
lavere end i kirkesalen. På grundplanen bemærkes iøvrigt en forstue på det sted i
hjørnet ved den lange udløberfløj, hvor Jacob Kornerup 1858 havde registreret en
tilmuret, »gammel Dør«. Arrangementet må være identisk med den »passende«
indgang, som murermester Jensen på forstanderens initiativ udførte 18626.
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†Tagrytter, placeret nær nordgavlen på kompleksets østfløj, kendes fra Resens
byprospekt, der viser Århus ved midten af 1600-tallet (p. 1003, fig. 1). 1648/49 og
1654/553 forstærkedes spirets forankring i tagværket, men 1661 meldes, at det
rystede og slingrede ved ringning. Ved en efterfølgende, omfattende reparation
brugtes et større parti brædder til beklædning. 1691/923 var klokketårnet så
forfaldent, at det blev taget ned, hvorefter hullet i taget lukkedes med tagsten. En lille
†vindfløj af kobber på en rusten jernstang nævnes samme år i hospitalets
inventarium.

KALKMALERIER
Rummet, hvori hospitalskirken nu er installeret, smykkedes 1517, d.v.s. i
klosterinstitutionens sidste periode, på vægge og hvælv med kalkmalede figur-scener
og dekorationer. Heraf er en væsentlig part fremdraget, konserveret og partielt
udbedret af Harald Borre 1927 samt genrestaureret af samme 195630.
Nordvæggen er fra gulv til et niveau et par skifter over hvælvvederlag dekoreret
med et sort/hvidt flisemønster, der er rekonstrueret på det tilmurede dørsted (jfr. p.
1291). Herover er der i hvert skjoldbuefelt med tilstødende hvælvkappe et større
maleri, udført som konturtegning og farvelagt under udnyttelse af væggens hvide
flade. I vestre felt, der nu fungerer som altertavle, fremstilles den dobbelte forbøn for
menneskeheden: Vorherre, flankeret af Kristus og to personer, formentlig Maria og
Johannes (fig. 8). Den skæggede Gudfader troner frontalt på et ornamenteret,
kasseformet sæde, der står på et sort/hvidt, diamantmønstret tæppe, lagt på scenens
plankegulv. Vorherre, hvis værdighed angives af tiara og glorie samt scepter og æble,
som han holder i hænderne, er iført hvid, folderig kappe med bred, rødbrun krave og
rødbrunt foer; foroven holdes kappen sammen af et rundt, rødbrunt smykke. På sin
højre side indrammes Vorherreskikkelsen af en gul og hvid skybræmme, på sin
venstre af gule og hvide stråler. I feltets vestre side står den opstandne Kristus i hvid,
stærkt bevæget kappe med bred, grøn/hvid krave, med naglegab i den bevarede hånd,
pegende på såret i siden. Hans hår og skæg er rødbrunt, og den hvide glories
tungebort tegnes med sort. Bag og over Kristus er tre rød- og gulhårede engle, i lange
hvide dragter, fremførende redskaber fra Jesu lidelseshistorie: spydet, stagen, søjlen
og stigen.
På Vorherres venstre side ses den dårligt bevarede tegning af to personer, hvoraf
den ene er iført hvid kjole. Af den anden skimtes et hoved med glorie. Det er
antagelig Maria og Johannes døberen, som her var placeret som pendant til Kristus.
Ovenover flyver en engel, der muligvis har holdt et skrift-bånd. Øverst på
hvælvkappen krones scenen med en stor kolbeblomst, hvorfra der udgår viltert
planteslyng, malet med rødbrune og gule farver.
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Fig. 8. Århus hospital. Kirkesalen, kalkmaleri 1517: Den dobbelte forbøn: Vorherre bønfaldet af Kristus (t.v.) og
formentlig Maria og Johannes (t.h.) (p. 1297) — North wall of the chapel, mural 1517. The double Intercession:
The Lord beseeched by Christ (left) and presumably Mary and John (right).

I nordvæggens østre felt er et kun delvis bevaret billede af Kongernes tilbedelse
(fig. 9). I midten sidder Maria med glorie og har på sit skød Jesusbarnet, som af en
kappeklædt, skægget mand får overrakt en genstand, der ligner en flettet taske. Maria
flankeres af engle, og sammen med manden sidder hun i en bygning, der bl.a. antydes
ved rødt tegltag, mens der ved hendes side er stillet en snoet lysestav. På denne
centrale gruppes venstre side står to fornemt klædte mænd, hvoraf i alle tilfælde den
ene har glorie; henvendt til den anden, der ved sortgrå ansigtsfarve er karakteriseret
som Caspar, peger han hen på de siddende. I billedets vestre side knæler en skægget
Josef med glorie, iført en grågrøn kappe med rødt slag og bred, grøn krave. I
tilknytning til sidefigurerne tegnes blomster og blade, der meddeler, at disse optrin
foregår uden for huset. Over scenen svæver en engel med et tomt skriftbånd.
På rummets hvælv, hvis ribber er bemalet med langsgående, rødbrune og
okkergule striber, er over østvæggen, forneden på fire af kapperne, malet profane
figurer, der karakteriseres ved deres redskaber31. Over nordre gjordbue-vederlag ses
to bønder (fig. 10), over søndre dels en landsknægt med blæseinstrument(?) og
rød/hvidstribet fane, dels en musikant med fløjte og tromme (fig. 11).
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Fig. 9. Århus hospital. Kirkesalens nordre væg, kalkmaleri 1517: De hellige Trekongers tilbedelse (p. 1298). —
North wall of the chapel, mural 1517. The Adoration of the Magi (cf. fig. 2).

I rummets nordøstre fag er der forneden på søndre hvælvkappes vestre flig malet
årstallet 1517, der er skrevet på et bånd, hvis form og folder tegnes med skravering.
Alle ovennævnte billeder og dekorationer er i farveholdning og malemåde så
beslægtede indbyrdes, at de må være udført samtidig, og årstallet på båndet angiver
utvivlsomt, hvornår arbejdet fandt sted. Ved kirkesalens restaurering 1927 fandtes
både på syd- og østvæggen spor af kalkmalede †figurscener, der ikke identificeredes,
men øjensynligt er samhørende med de bevarede kalkmalerier. Man må tænke sig, at
der 1517 gennemførtes en udsmykning af hele rummet, hvilket sammenholdt med de
jævnaldrende arbejder i kirken (jfr. p. 1114 og 1138) røber en bemærkelsesværdig
aktivitet i klostret i årtierne før reformationen.
†Kalkmalerier. 1) Ovennævnte figurscener. 2) Draperier på syd-, øst- og
nordvæggen konstateredes 1927, sidstnævnte sted sås, at de var malet oven på
flisemønstret. 3) 1705—06 malede Hermand Schuldt (i den ældre †kirkesal) med
limfarve et »gardin på muren bag prædikestolen«3. 4) Vestfløjens kirkesal blev i
1880'erne forsynet med kalkmalede dekorationer, der fjernedes ved rummets
almindelige istandsættelse 1927.
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Fig. 10. Århus hospital. Kirkesalens hvælv, kalkmalerier 1517: bønder (p. 1298). - Vaulting of
the chapel, murals 1517: peasants.

INVENTAR
Kirkesalens nuværende inventar er, bortset fra enkelte ældre stykker, der beskrives
nedenfor, fremstillet, fortrinsvis efter tegning af Aksel Skov, og opstillet ved
restaureringen i 1950'erne. Følgende genstande skal nævnes: alterbord af granit, på
nedre del af den timeglasformede fod indhugget ringkors; på pladen benyttes en
alterdug med kniplingskant og påsyet inskription »1868 M Riis 1954«;
læderbetrukket knæleskammel og alterskranke af jern. Løse stole, udført af
snedkermester Georg Hofmann; pengeblok af eg. Orglet, bygget 1961
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Henrik Frost 1973 Fig. 11.
Århus hospital. Kirkesalens hvælv, kalkmalerier 1517: landsknægt og musikant (p. 1298).— Vaulting of the chapel,
murals 7,517: mercenary and musician.

af Troels Krohn, Frederiksborg orgelbyggeri, Hillerød, har et manual med fire stemmer.
Det ældre inventar, fortrinsvis af fyrretræ, der i forrige århundrede opstilledes i
kirkesalen (jfr. fig. 1), var i sine tidstypiske former sandsynligvis helt eller delvis
anskaffet for den bevilling på 3600 kr., som 18796 blev givet til kapellets indretning.
Bevaret på stiftelsens loft er altrets egetræskors med Kristusfigur af støbt aluminium,
den nedennævnte prædikestol samt en salmenummertavle, mens †alterbord,
†alterskranke af smedejern og de faste †bænke er forsvundet.
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Fig. 12. Århus hospital. Alterkande fra 1580'erne, skænket af hospitalsforstander Jacob Havemester (p. 1304).
— Wine-jug from the 1580's. Fig. 13. Århus hospital. Alterkalk, skænket 1557 (p.
1302). — Altar chalice donated 1557.

I forbindelse med den ældre †kirkesal i kompleksets nordøstre hjørne nævnes en
del †inventarstykker udover de genstande, der beskrives nedenfor. Som ovenfor
nævnt tillader de sparsomme oplysninger ikke at angive rummets indretning eller
udformningen af det †panelværk med gitre, hvormed det var adskilt fra sygestuerne.
Fra inventarier og regnskaber skal anføres: 1690—1712 nævnes en silkebroderet
†lærredsdug med fire adelige våbner; i sidste halvdel af 1600-tallet omtales Christian
IV's †bibel i folio, købt 1649/50 af biskop Jacob Madsen32. I perioden omkring år
1700 synes der at have været seks †stolestader, desuden særlige †stole for præst,
degn og forstander, de to førstnævnte lukkede med vinduer og forsynet med gardiner;
1705/06 malede Hermand Schuldt bl.a. »historier på runddelene på alkoverne«. På
det ikke benyttede, af Jens Hiernøes nyklassicistiske formsprog33 prægede forslag til
rummets nyindretning (fig. 18), er ved siden af prædikestoletrappen placeret en
lukket stol, utvivlsomt til præsten.
Altersølv. Kalk (fig. 13) 1557. Indskrift med graverede versaler på stand-kanten:
»Denne kalck lod Anne Krestensdatther gøre Iacob Klensmed forstander same tid ano
domini 1557«. Den forgyldte kalk, der er 18 cm høj, har nyt bæger med halvlåg og
hældetud; den syvtungede, ret flade fod har glat
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standkant over to profilringe; til den oprindelige kalk hører ligeledes skaftledene og
knoppen, der har syv rudestillede bosser med graverede firblade. Såvel på knoppens
over- som underside ligger syv spidse, krydsskraverede blade. Ingen stempler ses,
bunden dækkes af plade; inventariet 1690/91 angiver vægten af kalk og disk til 34
lod. Diske. 1) Glat og flad, med indvielseskors på randen, forgyldt, 13,9 cm i tvm.
Randen forstærket på undersiden. 2) 1969, af sterlingsølv, tvm. 12,6 cm. Under
bunden stemplet »A. F. Rasmussen«.
Oblatæske (fig. 14), o. 1690. Med skriveskrift under bunden graveret: »Givet til
en Oblat-æske ved Alteret i Aarhuus Hospitals Kirke, og skulde Guds Tieneste der
ophøre Sælges den Byens Fattig Cassa til Beste. Friderich Rasch

L. L. 1972

Henrik Frost 1973

Fig. 14. Århus hospital. Oblatæske fra slutningen af 1600-tallet, skænket 1790 af hospitalspræst Friderich Rasch og
hustru (p. 1303). — Wafer-box from the close of the 17th century, donated 1790. Fig. 15. Århus hospital.
Senmiddelalderlig alterstage, formentlig skænket 1707/08 af biskop Bräem (p. 1305). — Altar candlestick of brass
from the close of the 15th century, presumably donated 1707 / 08.
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Fig. 16. Århus hospital. Dåbsfad fra 1500-tallet (p. 1306). — Baptismal dish from the 16th century,
of brass re-plated with silver.

Hospitals Præst og Hustrue Johanne Friderica Lassen 1790«. Den cylindriske æske,
4,6 cm høj, 8,7 cm i tvm., har standplade med buklet kant og tilsvarende låg. På
dettes flade overside er indgraveret en bladkrans omfattende et dobbeltvåben, til
venstre krucifiks, hjelmtegn tre roser over kranium, til højre oprullet slange,
hjelmtegn fugl med kvist i næbbet. Over våbnerne graveret de uidentificerede
initialer N L S og M H D, nedenunder står årstallet 1690.
På siden af cylinderen er graveret en omløbende landskabstegning hvorover Jacobs
kamp med englen, en bygning, en vandringsmand samt to flyvende engle. Den ene
holder et skriftbånd, hvorpå står »Soli Deo Gloria« (Gud alene æren). Figurerne
danner ophold mellem sentenser, indgraveret med skriveskrift: »Herre! ieg sliper dig
icke / Før du velsigner mig« og »Jeg er langt ringere end ald / Herrens miskundhed
som hand har / bewist sin ringe tienner«. Under æskens bund er foruden ovennævnte
giverindskrift to ens stempler for Århusmesteren Johan Henriksen Plumb (Bøje nr.
3294).
Vinkande (fig. 12), ejerdatering 1584, med graverede versaler » ................ Iochim
Hagemester fød til Rostock hafver thenne kande gifven til thet hospital y Aarhus
closter for sande til thet alter. . .«. Kanden, der er 18 cm høj, har pære-
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Henrik Frost 1973

Fig. 17. Århus hospital. Lysekrone fra sidste del af 1700-tallet, skænket 1787 af hospitalsforstanderen, borgmester
Niels Rohde (p. 1307). — Chandelier of brass from the close of the 18th century.

formet korpus og en enkel, svunget hank, der forneden ender i en krum afskæring og
på ydersiden er dekoreret med graveret bladværk. Det let hvælvede låg har en glat,
smal krave og drevne kartoucher vekslende med frugtbundter omkring en hvælvet
midtknap. Her er graveret initialerne I. H. og et symmetrisk kartoucheskjold med en
kronet, stående løve. Støbt, kartoucheformet gæk med på begge sider samme relief:
Treenigheden. Ved kandens munding omløbende kartouchebort med akantusblade
med nedhængende tunger. Imellem to af disse er graveret initialerne I. H. over
kartoucheskjold med bomærke. Til siderne for skjoldet står årstallet 1584, og længere
nede på korpus den ovenfor citerede giverindskrift, som henfører kanden til Jacob
Havemester, der var hospitalsforstander 1574—79 og boede i stiftelsen til sin død
1598 (begravet i Frue Kirke, p. 1244). Under bunden er graveret samme bomærke
som det ovenfor omtalte, flankeret af initialerne I og H, samt et uidentificeret
guldsmedestempel (fig. 20). Inventariet 1690/91 angiver kandens vægt til 35 lod.
Alterstager (fig. 15), o. 1500, 44,5 cm høje, af messing. De to stager, hvis skafters
snoning varierer den almindeligste, sengotiske type, tilhører en relativt
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 18. Århus hospital. Forslag til alter, prædikestol m.v. 1:50. Tegningen tilhører projektet fig. 5. — Proposal for
the chapel's altar, pulpit etc. 1:50. The drawing belongs to the plan fig. 5.

fåtallig, geografisk spredt gruppe, der synes at have en særlig udbredelse i
Vestsjælland. Begge skåle repareret og lysepiggene nye. Stagerne er sandsynligvis
identiske med det par, som biskop Johannes Bräem ifølge inventariet forærede til
altret 1707/08. To †alterstager af tin, vægt 11 skålpund (godt 5 kg) nævnes i
inventariet 1690—1712.
Dåbsfad (fig. 16), 1500-tallet, utvivlsomt sydtysk, af forsølvet messing; tvm. 40,3
cm, 4 cm dybt i midten, 5,5 i siden. I bunden cirkulært felt med usædvanlig, dreven
fremstilling af engel med to tomme skjolde, ophængt i bånd, indrammet af vulst og
kranset af ulæselig minuskelindskrift, yderst en gren, hvorom bladranke34 snor sig. På
fadets rand, hvis ydre del formentlig er afklippet, indstemplede, små,
drueklaselignende mærker. Langs bundens kant på undersiden forstærkning med svær
sølvpålodning. I væggen ved siden af altret er fastgjort jernring, hvori dåbsfadet
lægges ved brug. Fadet tilhører Vor Frue kirke.
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Prædikestole. 1) 1955, tresidig, tegnet af Aksel Skov, af japansk eg, sokkel af
mørkrød marmor (jfr. fig. 2). 2) O. 1885, mangekantet, nyrenæssanceform, stillet på
stolpe og hævet fire trin over gulvet (jfr. fig. 1); nu på loftet.
* Prædikestol, 1700—50. Fire sider bevaret af en 105 cm høj fyrretræskurv med
spejlfyldinger i glatte rammer og enkle profillister til gesims og postament; under
egetræsmaling blågrøn staffering. Ved stolens overkant påsat en jernstang, afsluttet
med knyttet hånd og sikkert beregnet til bæring af timeglas. Stolen er 1931
fremdraget på hospitalets loft og overført til Den gamle By (inv. nr. 77:41).
En *lydhimmel af eg, der ligeledes i dårlig stand fandtes samme sted og muligvis
har hørt sammen med prædikestolen, er uregelmæssigt ottekantet og har siddet ud fra
en væg; dele af ophængningens jernstænger bevaret. Hver af frisens frie sider har et
glat felt, indrammet af profillister og bosser; den karnis-profilerede gesims er
forneden smykket med profileret tandsnit; kassetteloft dannet ved pålagte lister; spor
af hænge- og topstykker. Før afrensning var der indvendig rester af blå farve,
udvendig tre lag staffering, hvoraf de to yngste var grå marmorering. Den gamle By
(inv. nr. 295:31).
†Prædikestol, der nævnes i de bevarede regnskaber 1648—1712, nystafferedes
1650/51 og repareredes 1690/91; i forbindelse med gulvomlægning i mandsstuen
1695/96 opmuredes fem trin, »som præsten til prædikestoel opgår på«. Snedker Niels
Nielsen foretog en istandsættelse 1704/05 og udførte en ny trappe med panelværk, på
samme tid som foden under stolen blev opmuret påny. Det ovenfor omtalte, ikke
benyttede projekt til kirkesalens indretning (fig. 18) viser den for den senere del af
1700-tallet karakteristiske kombination af prædikestol og alter (jfr. f. eks. DK. Kbh.
By, IV, 38).
Lysekroner. 1) (Fig. 17) skænket 1787 af hospitalsforstander, borgmester Niels
Rohde ». . . den 2. Augusti efter at Hospitalet ved en Hoved Reparation var bleven
indrettet og Forandret saaleedes Som det nu til Merre Beqvemmelighed For
Lemmerne befindes. . . .«. Messingkronen har 6 + 4, stærkt svungne lysearme med
dobbelte, knækkede led, der bærer de tallerkenformede dråbe-skåle. Derimellem —
formede prydarme med bugtede trådudløbere; forneden seks, der har sekstunget
bladkrans under profileret spir, foroven fire med gennembrudt, bladformet
refleksblomst. Skaftet har lange, let koniske led og øverst en flad kugle, hvorpå en
storkelignende fugl ligger som topfigur; ret stor hængekugle med giverindskriften
graveret med skrivebogstaver. Ligesom på den nært beslægtede krone i Flade kirke
på Mors (DK. Tisted p. 990) har kuglen profileret hængeknop. I midterste fag i
vestsiden.
2) Slutningen af 1600-tallet, skænket anonymt 1965. Seks — formede lyse-arme,
der bærer relativt flade dråbeskåle; på en opadgående udløber i fortsættelse af hver
arms ydre bue sidder en fugl. På de seks volutformede prydarme er
83*
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Fig. 19. *Klokker, muligvis fra hospitalets †tagrytter (p. 1297). T.v. støbt 1650 af Mathias Benninck, Lybæk. T.h.
senmiddelalderlig med uidentificeret støbermærke (p. 1308). Den gamle By. — Bells possibly from the ridge turret of
the hospital (cf. p. 1003, fig. 1), which was demolished 1691/92. The bell on the left was cast 1560 by Mathias
Benninck, Lübeck, the other is late medieval. Now in the museum "Den gamle By", Århus.

klokkeformede blomster. Foroven på skaftet sidder bøjleformede prydarme, der løber
ud i spidse blade og bærer refleksskåle med tunget rand. Skaftet består af en række
konvekse led og fornyet topled med flakt ørn. Lidt flad hængekugle med profileret
knop og hængering. I midterste fag i østsiden.
Lille †messinglysekrone, skænket 1691 af »velfornemme unge mand« Søren
Laasbye3, er måske identisk med en siden forsvunden krone, hvis salg ministeriet
modsatte sig 18826.
*Klokker (fig. 19). 1) 1400-tallet(?). Højde til kronepladen 19 cm (selve kronen
skjult i bommen), tvm. 21,5 cm. Over den brede, udkragende slagring een rundstav,
på halsen to; midt på legemet et uidentificeret støbermærke i relief. Vuggebom med
tværarm af træ til fastgørelse af ringereb. Den gamle By (inv. nr. A. M. 386) (jfr.
nedenfor).
2) 1560, støbt af Mathias Benninck, kanon- og klokkestøber i Lybæk35. Indskrift
på halsen med reliefminuskier: »Verbum d(omi)ni manet in eternum anno MDLX
noct36 mi mathis bennick to lub« (Herrens ord bliver evindelig, år 1560 støbte
Mathias Benninck i Lybæk mig). Højde 38,5 cm, tvm. 37,5 cm. To rundstave på
slagkanten, tre over slagringen og tre oven for indskriften; herover en gotisk
korsblomstrække og øverst hulkel, ledsaget af rundstav. På klokkelegemet fire små
reliefløvemasker med udrakt tunge. Vuggebom med tværarm til fastgørelse af
ringereb37. Den gamle By (inv. nr. A. M. 385).
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Hospitalet ejede to klokker, der 16933, efter at tagrytteren var taget ned, hang
under et blyhængt halvtag på østgavlen af kompleksets nordre fløj. 182638 og 18646
var klokkerne ophængt i »den lille sidebygning ved Frue kirketårn, ved indgangen til
stiftelsen« (jfr. p. 1066). Begge klokker, der nu indgår i Den gamle Bys lokalsamling,
kan tænkes at stamme fra hospitalet og være tilgået museet efter klosterkompleksets
ombygning i forrige århundrede.

KILDER OG HENVISNINGER
Udover de arkivalier m.v., der er nævnt under Vor Frue kirke (p. 1256), skal anføres: LA. Vib. Århus
bispeark. Regnskabsbøger for Århus hospital 1648—1728, med inventarier (C 3. 2541—46);
Stiftsøvrighedens journal 1846—99 (C 3.731—38); Århus hospitalsark. Kopibog 1772—95 (C 652.8);
Ryggesag 1876 (G 652. 2); Århus byfogedark. Tingbøger 1667 ff (R 56. 5 ff). — NM Indberetninger: H.
Rorre 1927 og 1956 (kalkmalerier). — Vibeke Michelsen og Stig Hornshøj-Møller 1969 (kalkmalerier
og inventar). — Redaktion: Kjeld de Fine Licht.
Før restaureringen i 1950'erne foranledigede arkitekt Aksel Skov, at Hammerschmidt Foto optog en
serie fotografier af kirkesalen; disse billeder findes hos forstanderen for Vor Frue kloster.
Forkortelser som p. 42—44 og 1257.
1
LA Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1595—1747 (G 3—487); Thomsen, 24, 81—83, 99 ff; jfr. p.
1258, note 25. 2 LA Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1840—46 (C 3—496). 3 LA Vib. Århus bispeark.
Rgsk. for Århus hospital 1648—1712, med inventarier (C 3 2541—45); jfr. desuden synsforretninger,
særligt 8. juni 1667,15. nov. 1672 og 3. nov. 1678. Århus byfogedark. Tingbøger (R 56 5,9 og 11). 4 Jfr.
f.eks. DK. Kbh. Ry IVp. 22 ff; DK. Frdb. p. 511 ff; DK. Maribo p. 244. I Randers hospital lå kirkesalen
i hjørnet mellem to fløje, H. Heilesen: Randers Klosters historie. Randers 1958, 90—91. 5 Thomsen, 24;
ÅgT II, 351 ff., 368—69, 385 ff., III, 199. 6 LA Vib. Århus bispeark. Stiftsøvrighedens journal 1846—
99 (G 3 731—38). 7 Thomsen, passim. 8 LA Vib. Århus hosp. ark. Rygge-sag 1876 (C 652—2); note 6. 9
LA Vib. Århus hosp. ark. Ryggesag 1876 (G 652—2). 10 Thomsen, 35. 11 Noterne 6 og 10. 12 Det
særlige Rygningssyn, Journ. nr. henholdsvis 48/26, 12/27 og 176/56. Nord- og østfløjens ombygning
1973—76 ved Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen har ikke berørt kirkesalen, jfr. AarhStifttidende 9.
marts 1975. 13 En del mønter fra Christian IV's tid fundet ved den ene niches åbning, NM Møntsamling
FP 1654. 14 Notebog XV; Afstøbning i DgR, inv. nr. 439 : 62. 15 Et par lidt undersætsige paralleller til
det kapitæl, hvis hjørneblade har næsten geometrisk korrekt kugleform, kendes fra domkirkerne i
Roskilde (DK. Kbh. Amt p. 1416 med henv.) og Slesvig (Die Kunstdenkmäler der Stadt S. II, 1966, 200,
280), jfr. DK. Ribe, 1. bind. 16 Jfr. Lorenzen 1906, 21 ff. Ved restaureringen i 1950'erne fandtes i fløjen
en munkesten, stemplet med nøgle, DgR., inv. nr. 521A : 58. Yngre stemplede sten samme sted: 522 :
58 (Stenderup ved Horsens), 523 : 58 (Aarslev-Tilst) og 524A—C:58 (Roust-høj). — En del fragmenter
af glasmaleri er fundet dels i rummets gulvfyld (NM inv. nr. D 286/1952), dels i hvælvlomme (NM inv.
nr. D 283—85/1952 og 287—91/1952). I sidstnævnte gruppe udmærker sig stykker af et cirkulært
bispebillede (diameter 13 cm), der henføres til tiden omkring år 1500 og på linie med andre vidnesbyrd
kan støtte antagelsen af byggeaktivitet i klostrets vestfløj i denne periode. 17 Jfr. A. Kreiminger: Das
schwarze Kloster in Seestadt Wismar, München 1938, 203 f, 268 ff. 18 Munkesten, stemplet med krone,
indleveredes 1876 til NM (inv. nr. D 979); desuden DgR, inv. nr.
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871 A—B:52, jfr. 2029:58 og NM inv. nr. D 431/1972. Det kan dog ikke udelukkes, at stenene stammer
fra klostergangen. 19 Lorenzen 1906, fig. 17. 20 Jfr. A. Kreiminger: Das schwarze Kloster in Seestadt
Wismar, München 1938, 191—93; H. Græbe: Ribe Skt. Katharinæ kloster. Ribe 1978, 49 ff. 21 Lorenzen
1906, flg. 15. 22 KancBrevb. 22. okt. 23 LA Vib. Århus bispeark. Rgsk. for Århus hospital 1713—28 (C
3—2546). 24 Thomsen, 23—4, jfr. 142—46. 25 LA Vib. Århus hosp. ark. Kopibog 1772—95 (C 652—8).
Tegningen kan være identisk med nedennævnte. Ang. Anders Kruse, O. Norn: Bygmester Anders Kruse.
Kulturminder V, 1944, 33—74. Jfr. samme: Billedhugger Jens Hiernøe og hans kirkelige Arbejder i
Vejle Amt. Vejle Amts Aarbog 1938, 168—206. 26 Jfr. N. J. Israelsen: Murermester Johan Friederich
Colwitz. ØJyHjemst. XXIX, 1964, 62—73. 27 Det er Thomas Lassen, som i Statsbibliotekets Kort- og
billedsamling har fremdraget tegningen; den er uden proveniens, og det sekundært beskårne journalnummer er vistnok d 14 0 90280. 28 Kgl. Bibl. NyKglSaml. 413 o, 2°. Copie af Collegial-breve til
stiftamtmanden og biskoppen for Århus St. 1690—1785. 29 Noterne 25 og 28; Thomsen, 24—25. N. J.
Israelsen har meddelt, at ombygningen anmeldtes af konduktøren J. Maag 4. april 1878 (Århus
bygningsinspektorat, Vestergade 8), samt at murerarbejdet synedes 13. marts samme år (Århus
bygningskommissions arkiv, Erhvervs-arkivet). 30 Indb. NM, jfr. Det særlige Bygningssyn, journ. nr.
48/26, 527/26 og 12/27. 31 R. Broby-Johansen: Den danske Billedbibel, 1947, 162. 32 Inventariet skriver:
Høilærde Dr. Jacob Mattiassen. 33 Jfr. den i note 25 nævnte litteratur. 34 Samme tidselbladranke optræder
på et fad (i Kulturen i Lund), der henføres til Nürnberg og dateres til tiden omkring år 1600, W. Karlson:
Dopfat och dopskålar. Kulturens årsbok 1957, bild 13. 35 Som efterfølger for Karsten Middeldorp
udnævntes MB 1560/61 til støbemester for Lybæks råd, og vor klokke er således et af hans første
arbejder i denne stilling. Jfr. T. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lybæk 1913, 212 ff.; C. Nyrop: Om
Danmarks Kirkeklokker og deres Støbere, 1882, 48. 36 De læderede bogstaver står utvivlsomt for goet,
38
jfr. klokke i Sludstrup (DK Sorø, p. 699). 37 En klokkestreng nævnes 1648/49 (note 3).
LA Vib.
Århus bispeark. Kirkergsk. Bilag (C 3—2328).

Poul Pedersen 1979

Fig. 20. Århus hospital. Alterkandens mesterstempel og ejermærke, ca. 4:1 (p. 1305). — On the bottom
of the wine-jug (fig. 12) are these hallmarks belonging presumably to the silversmith, who however is
not identified (left), and to the original owner Iacob Havemester (right).
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ÅRHUS HOSPITAL CHURCH
After the Reformation, when the church of the Black friars was chosen as parish church (p.
1282), the wings were turned into a hospital in 1541 with Royal Assent. This foundation,
which is now a home for the elderly, is still part of the complex. In the course of time the
Mediaeval site has fundamentally changed, especially during the period 1877—79, when the
east wing and most of the north wing were both renovated from cellar to roof. The hospital
†chapel, before this rebuilding, was situated in the north-east corner of the complex (p. 1013,
fig. 5, 2), but subsequently in a Late Mediaeval hall in the west wing (fig. 4A, cf. p. 1013, fig.
5, 3). In this hall (figs. 1—3) are found columns composed of earlier elements, of which the
undoubtedly Gothland limestone capitals from the middle of the 13th century are the most
important features (fig. 6). The murals are by inscription dated to 1517 and included a number
of figures of which the Intercession for Mankind (fig. 8) and the Adoration of the Magi (fig.
9) on the north wall are still preserved.
The furnishings of the present chapel were provided during a restoration in the 1950's, with
the exception of a few earlier articles. The chapel, which disappeared in 1877—79, somehow
was connected to the wards of the north and east wings, but there is no further information
available about the construction of the wooden screening. Of the furniture preserved from
earlier times the altar silver (figs. 12—14) is most worthy of note. A pair of bells (fig. 19),
now in Den gamle By museum in Århus, may have hung in the hospital's ridge turret (cf. p.
1003, fig. 1) which was taken down in 1691/92.
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I. Chr. Petersen o. 1915

Fig. 1. S. Pauls kirke. Indre set mod koret (p. 1313). — Interior seen towards the chancel.

ÅRHUS. NYERE KIRKER
De snævre grænser, der er sat for omfanget af Danmarks Kirker, medfører, at det
sidste sekels kirker i Århus kun kan blive genstand for en særdeles summarisk
behandling. I den tid, der er forløbet, siden kirkeopførelser omkring 1880 atter tog
fat, har hovedparten af de arkitekturstrømmninger, som har hersket i perioden, afsat
sig monumenter blandt byens kirker. Siden 1907 har byggevirksomheden været
støttet af Århus Kirkefond. Det århusianske kirkebyggeri og navnlig konkurrencerne
vedrørende Lukaskirken bidrager til belysning af de kunstneriske brydninger og
tendenser, som har gjort sig gældende i de sidste menneskealdre, og hvis
hovedværker fortrinsvis findes i hovedstaden. Århuskirkerne er relativt fyldig omtalt
og gengivet i oversigtsværker og samtidige meddelelser, hvortil henvises1.
Inventaret er i alle kirkerne samtidig med bygningerne; dog er, navnlig i de ældste
kirker, enkelte stykker udskiftet ligesom suppleringer har fundet sted i de senere år.
Tre kirker ejer ældre genstande:
Vor Frue kirke, Ryesgade. S. Katharina (fig. 3), 1500-tallets begyndelse. 62 cm
høj, afrenset figur af egetræ på konsol; helgenindens attribut, hjulet, fragmentarisk
bevaret ved højre fod, hendes venstre hånd afbrækket. Fundet på kirkens loft,
herkomst ukendt.
S. Pauls kirke. Dåbsfad, 1500-tallets sidste halvdel, sydtysk, forsølvet messing,
diameter 47,5 cm, dybde 5 cm. I bundens midte drevet den vanlige bebudelsesscene,
omgivet af ulæseligt minuskelbånd, deromkring krans af indslåede blomster. På
randen indslåede stjerner og (yderst) granatæbler; her tillige et symmetrisk skjold
med versalerne SS og MRD, foruden den indgraverede dedikation: »Lauritz Gieding
Hans Gieding Skænket til St. Pauls Kirke af Marie Gieding 1886«. Ude af brug.
S. Lukas kirke. Dåbsfad, 1700-tallets begyndelse, tin, diameter 56 cm, uden
dekoration. Fadet, der er skænket til kirken 1923, synes ifølge de ikke helt tydelige
stempler på randen at være udført af Londonmesteren John Shorey jun. (H. H.
Cotterell: Old Pewter, London 1929, nr. 4263).
Den romersk-katolske Vor Frue kirke i Ryesgade (fig. 2, 1) er opført 1877—80
efter tegninger af Franz Schmitz, der var leder af domkirkebyggeriet i Køln. Den
tunge, nygotiske murstensbygning vandt ikke ved Ryesgades udvidelse og
gadeplanets hævning i slutningen af 1920'rne i anledning af Banegårdspladsens
anlæggelse2. Kirken restaureret 1964—65 ved Carl R. Frederiksen.
S. Pauls kirke (fig. 1 og 2, 2) er opført 1884—87 på en af etatsråd M. P. Bruun
skænket grund på Frederiksbjerg (p. 55, fig. 8, 3) efter tegninger af V. Th. Walther.
Den nyromanske rødstensbygning er lagt for enden af den jævnt
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Fig. 2. Kirker i Århus kommune 1877—1966. Grundplaner 1: 600 tegnet af KdeFL. 1. Den katolske Vor Frue kirke
i Ryesgade 1877—80. 2. S. Pauls kirke 1884—87 med senere tilføjelser. 3. S. Johannes kirke 1902—05. 4.
Projektet »Tveje Aars« 1913. 5. S. Lukas kirke (1918—) 1921—26. 6. Christians-kirken (1937—) 1956—58. 7. S.
Marcus kirke (1933—) 1934—35. 8. Møllevangskirken 1958—59.
9. Langenæskirken (1957—) 1964—66.

SUMMARY
Within the city of Århus a number of churches were built from 1877 to 1966 the forms of
which seem to summarise the dominant trends of Danish church architecture during this
period. The two earliest, (1): the Church of Our Lady (Roman Catholic 1877—80) and (2): St.
Paul's (1884—87) are representatives for the Gothic and Romanesque revivals. (5): St. Luke's
bears the stamp of the Neo-Classicism of the 1920's, while (4): a plan for the same church
(1913) has its roots in the Danish mediaeval tradition. The most recent link in the chain (9):
Langenæs Church (1964—66) represents the type of church of more recent decades in which
community centres, offices, assembly rooms etc. are combined with the actual church.

1316

ÅRHUS BY

stigende M. P. Bruunsgade, hvor den nordvendte fronts to tårne med firsidige
pyramidespir fungerer som point-de-vue. Korets tilbygninger, der rummer
kordegnekontor (før 1960 ligkapel) og sakristi, er tilføjet 1904—05 efter tegninger af
A. J. Müllertz, der havde været konduktør ved kirkens opførelse. 1978 er ved
arkitekterne Inger og Johannes Exner rejst en tilbygning til apsiden3. Sognet udskilt
fra domsognet, og kirken indviet 6. februar 1887.
Valgmenighedskirken i Nørreallé er opført 1885—86 efter tegninger af S. F.
Kühnel. 1. februar 1968 er bygningen overgået til Den apostoliske kirke.
S. Johannes kirke (fig. 2, 3) er opført 1902—05 på en af kommunen skænket
grund ved Aldersrovej (p. 55, fig. 8, 4) efter tegninger af Valdemar Schmidt4. Sognet
udskilt fra domsognet 1903, og kirken indviet 10. februar 1905.
S. Lukas kirke (fig. 2, 5) er opført 1921—26 på en af kommunen skænket grund
ved Ingerslevs Boulevard (p. 55, fig. 8, 5), hvilken placering var et led i kvarterets
planlægning under Hack Kampmanns medvirken 1910. Det ny-klassicistisk
inspirerede projekt, der brød med de indtil da rådende idealer inden for
kirkebyggeriet, var tegnet af Anton Frederiksen og Kaj Gottlob og vandt
førstepræmie i en konkurrence 1918. Under opførelsen strammede og forenklede
arkitekterne kirkens formsprog.
Allerede 1913 var udskrevet en konkurrence om kirken, og den blev vundet af
Holger Rasmussen. Andenpræmie gik til M. Rosing Nielsen, hvis spirform ligger nær
den, som Mogens Clemmensen siden benyttede til domkirken (p. 329). P. V. JensenKlint fik trediepræmie for forslaget »Tveje Aars« (fig. 2, 4). Dommerkommiteens
afgørelse blev kvalificeret anfægtet, og sagen afstedkom en lang og stundom bitter
polemik. Også i konkurrencen 1918 deltog Jensen-Klint; Århus gik glip af hans
personlige gendigtning af det gotiske gudshus, der imidlertid i de samme år med få
ændringer i forhold til konkurrenceprojektet opførtes som Fredens kirke i Odense5. S.
Lukas sogn udskiltes fra S. Pauls 1922, og kirken blev indviet 14. marts 1926.
S. Marcus kirke (fig. 2, 7) er opført 1934—35 ved Langelandsgade (p. 55, fig. 8, 6)
efter en længere forhandlings- og forberedelsestid. Kirkens arkitekt er Thomas
Havning, hvis projekt vandt førstepræmie i en konkurrence 19336. Sognet udskilt fra
Vor Frue sogn 1935, og 27. oktober samme år indviedes kirken.
Christianskirken (fig. 2, 6) er opført 1956—58 ved Frederikshaldsgade (p. 55, fig.
8, 7) efter tegninger af Aage C. Nielsen, der 1937 fik førstepræmie i en lokal
arkitektkonkurrence. Krypten indviet 29. november 1942, sognet udskilt fra S.
Johannes' året efter, og kirken indviet 2. marts 19587. En ældre †Christians-kirke var
resultatet af en ombygning 1913 af Reginehøj †bedesal, opført 1895 efter tegninger af
Frimodt Møller.
Møllevangskirken (fig. 2, 8) er opført 1958—59 nær Vestre Ringgade (p. 55,
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fig. 8, 8) efter tegninger af C. F. Møller8. Sognet udskilt fra S. Marcus' 1959, og
kirken indviet 21. juni samme år. Tårn tilføjet 1969.
Langenæskirken (fig. 2, 9) er opført 1964—66 i et nyt boligkvarter nær Skanderborgvej (p. 55, fig. 8, 9) efter tegninger af Arne Gravers og Johan Richter, der
1957 fik førstepræmie i en arkitektkonkurrence9. Sognet udskilt 1966 fra S. Lukas',
og kirken indviet 13. marts samme år.
Helligåndskirken. Midlertidig bygning 1973 placeret ved Snogebæksvej, og sognet
udskilt fra Christians sogn samme år. En arkitektkonkurrence om kirke på et areal
ved Herredsvej blev året efter vundet af J. O. von Spreckelsen10, der siden har
udarbejdet et ændret projekt. Opførelsens jordarbejder påbegyndt 1978.
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Fig. 3. Vor Frue kirke i Ryesgade.
S. Katharina (p. 1313).
— St. Catherine.

KIRKEGÅRDE I ÅRHUS
†ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN (1813—18). Som følge af den kongelige
forordning 1805, der forbød begravelser i kirkerne, anlagdes den første assistenskirkegård ved
Mindeporten, syd for byen1. Arealet, der lå ved den nuværende rutebilstation, omfattede
henved tre tønder land2. 1809 udarbejdede Høffner planer og overslag, men på grund af
krigssituationen og den stærke inflation realiseredes projektet først nogle år senere. Arealet
indhegnedes da med et dobbelt jorddige på de tre sider; 1813 opsatte snedkrene Mejer og
Lindvald på østsiden et stakit på kampestenssokkel og samtidig opførte murermester N. I.
Schandorff en indgangsport3. Kirkegården blev indviet ved den første begravelse 3. september
18134. Da det imidlertid viste sig, at området på grund af dårlige afvandingsmuligheder var
uegnet til formålet, besluttedes allerede 1817, at en ny kirkegård skulle anlægges ved
Frederiksport5.
†SØNDRE KIRKEGÅRD (1818—1926). 2. november 1818 indviedes Almindelig, Assistens
eller Søndre kirkegård (jfr. *kirkegårdsmonument nr. 1, p. 1322), hvis indhegning var
påbegyndt 18173. Arealet, der lå uden for Frederiks eller Brobergs port, udgjorde en del af
»bispens løkke«6, og det omfattede bl.a. den nuværende rådhuspark og havde form som en
skæv firkant på i alt ni tønder land (p. 55, fig. 8 A). Mod øst og syd markeredes skellet af en
flækgrøft kantet af tjørnehæk5. Murermestrene Lisberg, Dahl og Monrad modtog 1818 betaling for kirkegårdens mur og port, snedkermester Johan Mejer for stakitværkslågerne3.
Formodentlig var indhegningsarbejdet udført i overensstemmelse med forslaget fra 18175,
hvorefter der langs kirkegårdens to vejsider, over en syld af kamp, skulle opføres en een alen
høj mur med et halvanden alen højt stakitværk, der var inddelt i 99 fag af 100 murede piller,
hver afdækket med blykugle. Til arbejdet skulle genanvendes materiale fra den gamle mur ved
domkirken7 (jfr. p. 121). Regnskabets oplysninger tyder på, at hegningen i første omgang kun
gennemførtes langs Skanderborgvej, over for den mosaiske kirkegård. Mod nord opsattes 1819
et træstakit5, der overførtes fra Frue kirkegård (jfr. p. 1017) og bestod af 38 fag, som maledes
olivengrønne med hvide »hoveder«3. En trediedel af hegnet bestod af et jorddige7, indtil fru
Malling 1826 skænkede 400 rdl. til opførelse af det resterende stykke8. Indgangen til kirkegården lå på hjørnet af Frederiks og Sønder Allé9. 1824 opførte murermester Johan Preis ved
de to yderste piller mod syd tillige en »blind port«, hvor han gjorde »en skraa Spisse af 1 ¼ al
Høide til Dækkelse over Pillerne«. Begge porte maledes derefter i samme farve som det øvrige
stakit, mens murværk og kugler fik sandstenskulør7. 184310 fornyedes hovedporten, hvis piller
blev rykket ind for at give mulighed for en påtænkt vejudvidelse7. Stakitværket mod Sønder
Allé solgtes 185611, og et nyt af jern på 67 fag, leveret af H. S. Frich og R. Raae,
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Fig. 1. Nordre kirkegård. †Krematorium, tegning af S. F. Kühnel 1:150. Kunstakademiets samling af
arkitekturtegninger. Bygningen opført 1923, nedrevet 1946 (p. 1322). — Drawing by the architect S. F. Kühnel for
the †cremetorium in Århus North churchyard. The building was erected 1923
and pulled down in 1946.
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opsattes året efter; 1859 malede Jørgensen gitter og port med sort lakfarve10. Mod
slutningen af 1850'erne blev kirkegården udvidet mod syd ved inddragelse af 4 tønder
land tilhørende byens borgmesterembede5. Området planeredes 186012, et †kapel (jfr.
nedenfor) blev opført i skellet mellem de to afsnit, og efter overvejelse af flere forslag
opsattes en 2¾ alen høj mur langs Frederiks Allé13; to år senere hegnedes sydsiden
med stakit12. 1880 indrettedes en ny indgang i kirkegårdens sydøstre hjørne.
Arealets beplantning var indledt ved anlæggelsen; i en redegørelse 1838 anfører
oberst J. Høegh-Guldberg, at han har foranlediget sætning af træer og ordning af
arealet. Hele området blev med tiden præget af store alleer, der opdelte kirkegården i
ni afsnit; træerne i den nuværende Rådhuspark er rester af disse alleer.
Trods udvidelsen 1860 blev kirkegården dog snart for lille, og allerede 1864
nævnes14, at det snart kunne blive nødvendigt »at ty til den plads, hvori koleraligene
fra 1853 er begravne«.
Efter at Nordre Kirkegård 1876 var taget i brug, bestemtes12, at Søndre Kirkegård
skulle overgå til kommunen, dog således at den fra 1. januar 1885 kunne benyttes
som kirkegård i 42 år. Begravelser ophørte derfor 1926. I de følgende år blev afgivet
jord til Sønder Allés udvidelse, til anlæggelsen af Park Allé og bebyggelsen her.
1938—41 opførtes det nye rådhus på en del af arealet, og resten af det forhenværende
kirkegårdsområde fungerer nu som en to tønder land stor park i tilknytning til
rådhuset (jfr. kirkegårdsmonumenter, p. 1322).
* Sprøjtehus (fig. 6). 1736f. opførtes i domkirkegårdens nordvestre hjørne (p. 118
og fig. 21,3) et sprøjtehus, som 1832, da det gennemgik en større reparation,
fungerede som vognhus for købmændenes ligbærerlav; 1837 blev det flyttet til
Søndre kirkegård og genopført ved indgangen mod Skanderborgvej15. Det lille,
teglhængte hus, der står i blank mur af gule flensborgsten, benyttedes under
epidemien 1853 til henstilling af lig og benævntes »koleralighuset«; omkring 1860,
da ligbærerlavene var blevet opløst, og man ikke længere havde lavslig-vogne,
nyindrettedes bygningen til sprøjte- og materialhus16. Da rådhuset opførtes, blev
huset flyttet til Den Gamle By.
*Klokke, 24 cm i tvm., med profilringe om hals og slagkant, blev 1846 af byens to
kirker i fællesskab indkøbt i København og ophængt ved Frederiks Port i stativ,
udført af tømrer J. Galthen10. Klokken, der repareredes 18784, hænger nu i østgavlen
af *sprøjtehuset, Den Gamle By (inv. nr. 146:42).
Et †kapel, opført i skellet mellem kirkegårdens ældre og yngre afsnit, blev 7. maj
1861 synet og godkendt12. Den ottekantede bygning med pyramidetag og gotiserende
træk var muligvis opført efter tegning af kgl. bygningsinspektør Ferdinand
Thielemann17. Tanken om at rejse et kirkegårdskapel var fremme allerede i 1830'rne5;
tømrermester H. W. Schrøder udarbejdede 1846
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Fig. 2. Søndre kirkegård. Kongelig bygningsinspektor Ferdinand Thielemanns forslag 1853 til kapel,
1:150, Landsarkivet, Viborg. Bygningen blev ikke opført (p. 1321). — Drawing by the architect F.
Thielemann 1853 for a cemetery chapel in Århus South churchyard. The building was never erected.

et projekt i klassicistisk formsprog18, der dog ikke kom til udførelse. Fra Thielemanns
hånd kendes to forslag, begge nyromanske: 1853 (fig. 2) og 1857, der heller ikke
blev til noget. Det gennemførte projekt, oktogonen, opførtes af tømrermester
Steinbrenner og var indvendig planlagt dekoreret efter udkast af Vilhelm Dahlerup12.
I forbindelse med kirkegårdens ophævelse 1926 blev kapellet nedrevet.
NORDRE KIRKEGÅRD (1876 ff.). Da den første, store assistenskirkegård blev for trang,
besluttedes at indrette gravplads i anlægget oven for Knudriis Bakke.
Danmarks Kirker, Århus amt

84
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Denne nye kirkegård, der blev indviet 9. oktober 1876, omfattede oprindelig et areal
på 4,9 ha, men udvidelser 1890 (mod syd), 1891 og 1896 bragte arealet op på 12 ha.
1912 blev også anlægget på Knudriis Bakke inddraget, og i dag dækker området 14,6
ha19 (p. 55, fig. 8, B). Som afløsning for en interimistisk bygning fra 187620, rejstes
1879 et nyromansk ligkapel med korsfløje, tegnet af arkitekt V. Puck og indviet 2.
december 188012; 1909 ombygget og udvidet af arkitekt S. F. Kühnel. 1942
dekorerede Harald Borre rummet, og et krematorium indrettedes i kælderetagen ved
arkitekt C. Svane.
9. januar 1923 indviedes et †krematorium21, tegnet af S. F. Kühnel (fig. 1) og
placeret på den nuværende kranseplads ved kirkegårdens østskel. Bygningen, der
blev sløjfet 1946, havde som hovedmotiv et kunstfærdigt tårn, flankeret af fire
hjørnetårne, og udvendig smykket med relieffer af Elias Ølsgaard: Kristi fødsel,
Kristus helbreder en blind, Korsfæstelsen og Opstandelsen.
VESTRE KIRKEGÅRD (1927 ff.). Mellem Viborgvej og Silkeborgvej udlagdes 1927
et kirkegårdsareal på 80 tønder land (p. 55, fig. 8 C), hvoraf de 9 toges i brug samme
år; 1977 er der anlagt gravpladser på knap 17 ha22. Et ligkapel (fig. 3), tegnet af
stadsarkitekt F. M. B. Draiby og indvendig smykket med kalkmalerier af Agnete
Vanning og Harald Borre, blev indviet 1927. Juli 1969 indviedes et nyt kapel, tegnet
af arkitekt Henning Larsen23.

KIRKEGÅRDSMONUMENTER

*1) (Fig. 4). 1818. Familiebegravelse for købmand Peder Larsen Schmidt, hvis
ældste datter begravedes 2. nov. 1818, samme dag som kirkegården blev indviet. Grå
marmorplade, 70 x 57 cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 210:46).
2) O. 1826. Familiebegravelse for købmand Rasmus Malling, f. 1767, død 182624.
Stele af rødbrun sandsten, ca. 150 cm høj, med rektangulær indskrift-tavle af hvid
marmor hvorpå fordybet, sortmalet kursiv. I stelens fladbuede gavl er indfældet en
sekstakket stjerne af marmor, symbol på opstandelsen, og i den halvcirkelformede
niche under indskrifttavlen ses mærker efter en nu forsvunden urne eller lignende. På
†søndre kirkegård.
*3) O. 1829. Købmand og eligeret borger Peder Funder, død 2. febr. 1829 i sit 57.
år; sat af hans efterladte ægtefælle og søn. Berømmende gravvers. Stele af rød
sandsten med detaljer i hvidt marmor. Foran det aftrappede fodstykke er anbragt en
marmorbikube på konsol med krydslagt merkur- og neptunstav, symboler for afdødes
erhverv. Selve stelen, 183 cm høj, med trekantgavl, kronet af slangeprydet vase, har
flere indfældede marmorplader. I gavlfeltet relief med ophængt, flammende vase;
herunder den store, rektangulære indskriftplade, med fordybede versaler. Nederst et
relief, der fremstiller en døds-genius, siddende på draperi, som han med venstre hånd
løfter op bag sig, mens
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Fig. 3. Vestre kirkegård. Kapel, tegnet af F. M. R. Draiby, indviet 1927 (p. 1322). — Cemetery chapel in Århus
West churchyard, drawn by F. M. R. Draiby, consecrated 1927.

han i højre holder sit attribut, en nedadvendt, brændende fakkel. Han omgives af
bikube, merkurhjelm og -stav, symboler på afdødes aktive liv. Nu i Den gamle By
(inv. nr. 1502:77).
*4) O. 1829. Biskop over Århus stift, Andreas Birch, f. 1758, død 1829, og hustru
Charlotte Marie Birch, f. 1780, død 1839. Hvid marmorplade, 46 × 68 cm. Nu i Den
gamle By (inv. nr. 211:46).
5) O. 1830 Biskop over Århus stift, Peter Hans Mønster, f. 12. juli 1773, død 31.
juli 1830. Hvidlig sandstensplade, 47 × 78 cm, med fordybet versal-indskrift (jfr.
bispemaleri, p. 599). På †søndre kirkegård.
*6) O. 1831. Kancelliråd, branddirektør Mathias Gerhard Georg Kray, f. 2.(?) maj
1766, død 1. juli 1831, og hustru Johanne Caroline Marie Bondy, f. 14. april 1772,
død 22. maj 1836. Indskriftplade af gråhvid marmor, 88 × 48 cm. Nu i Den gamle By
(inv. nr. 1160:51).
7) O. 1833. Anne Kirstine Mørch, f. 1788, gift med prokurator og politiassistent
Jørgen Nielsen (jfr. nr. 25), død 26. april 1833. Stele af sandsten, ca. 125 cm høj, med
fordybet versalindskrift, gravvers. Palmetornament på stelens øvre del, på siden
indhugget »H 4«, måske signatur for stenhugger(?) P. Hiort (jfr. nr. 27). På †søndre
kirkegård.
S4*
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8) O. 1833. Overlærer Harald R[eg]ner Nielsen, f. 26. sept. 1825, død [15.] nov.
189925. Pendant til nr. 7, der er rejst over Harald Nielsens mor, og samtidig med
denne. På †søndre kirkegård.
*9) (Fig. 5). 1836. »C. D. Gebauer, dyrmaler«, f. 14. okt. 1777, død 15. sept.
183126; udført af billedhuggeren H. E. Freund. På en grå, rektangulær, riflet
sandstenspiedestal står en grå stele af sandsten, 128 cm høj, med fordybet, sortmalet
versalindskrift. Forsiden smykkes af marmortavle med afdødes portræt i
trekvartprofil. Små dyrerelieffer pryder stenen rundt om; over portrættet: ræv, der
bider en svane i halsen, og ørn, der har sat kløerne i en hare; under portrættet: en
løve, der springer på en hjort. De to sidstnævnte relieffer svarer ganske til dem på
stelen over lærer Hans Bøchman Melchior, d. 1831, på Herlufsholm kirkegård ved
Næstved. På stelens sider henholdsvis en hingst og en tyr. I gavlfeltet to stangende
gedebukke foran palmet. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1501:77).
*10) O. 1840. Fru justitsrådinde D. O. Lang, født Rosenørn, f. 2. aug. 1777, død
30. jan. 1840. Indskrifttavle af gråhvid marmor, 40 × 57 cm. Nu i Den gamle By (inv.
nr. 1162:51).
*11) O. 1840. Vinhandler Frantz Fulling, f. 26. aug. 1781, død 7. marts 1840, og
hustru Cecilie Elisabeth Müller, f. 1784, død 17. april 1847. Indskrifttavle af hvid
marmor, 43 × 62 cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1163:51).
*12) O. 1840. Maren Thomsen, enke efter købmand Jens Moss og skipper Willum
Thomsen, f. 16. febr. 1777, død 21. febr. 1840. Indskrifttavle af hvid marmor, 92 ×
47 cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1152:51).
*13) O. 1840. Christen Bagge Frausing, f. 29. juli 1782, død 10. marts 1840, og
Ulrikke Sophie Frausing, f. 25. aug. 1782, død 22. marts 1856. Sandsten på
fodstykke, 90 cm høj. En udhugget laurbærkrans omgiver skriftfeltet. Tidligere
kronet af kors. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1144:51).
*14) O. 1841. Enkemadame Johanne Kielsen, født Sveistrup, død 26. febr. 1841 i
sit 64. år. Indskrifttavle af gråhvid marmor, 81 x 47 cm. Nu i Den gamle By (inv.nr.
1157:51).
*15) O. 1841. Oberstløjtnant Carl Frederik Wilhelm v. Lewerk-huusen, født i
Norge 2. okt. 1747, død 21. febr. 1841, og hustru Mette Pouline, født Boserup, f. 25.
sept. 1768, død 14. juni 1843. Indskrifttavle af hvid marmor, 48 × 96 cm. Nu i Den
gamle By (inv. nr. 1161:51).
*16) O. 1842. Inger Tommerup, født Overgaard, f. 4. maj 1808, død 23. juli 1842.
Oval indskrifttavle af hvid marmor, 12 × 18 cm. Nu i Den gamle By (inv. nr.
1151:51).
17) O. 1843. Rådmand S. Søegaards familiebegravelse. Kæmner Søren Jensen
Søegaard, f. 1779, død 1843. Stele af mørknet sandsten, ca. 116 cm høj. Den
fordybede versalindskrift findes på en let rundbuet tavle, der springer lidt

1325

KIRKEGARDSMONUMENTER

Den gl. By fot.

Anette Kruse 1977

Fig. 4. Søndre kirkegård. *Gravminde nr. 1, familiebegravelse for købmand Peder Larsen Schmidt,
1818 (p. 1322). — Århus South churchyard. Tombstone from 1818. Fig. 5. *Gravminde nr. 9, 1836,
over dyrmaler Christian David Gebauer, d. 1831 (p. 1324). — Århus South churchyard. Tombstone
for C. T). Gebauer, the painter (1 7 77 —1831), executed by H. E. Freund, the sculptor, in 1S36.

frem fra stelens rektangulære del. På gavlstykkets forside kraftigt bladværk i relief;
tidligere kronet af kors. På †søndre kirkegård.
*18) 0. 1845. Pastor Michael Frederich Iahnsen, i 52 år residerende kapellan til
Frue kirke menighed og hospitalspræst i Århus, f. 3. juli 1760, død 7. april 1845, og
hustru Else Chatrine Iahnsen, f. 7. april 1759, død 3. aug. 1832. Indskrifttavle af
gråhvid marmor, 82 × 56 cm. Øverst på stenen et indhugget kors. Nu i Den gamle By
(inv. nr. 1159:51).
*19) O. 1845. Stiftsprovst Mogens Lindhardt, f. 25. sept. 1769, død 13. aug. 1845,
og hustru Dorthea Sophie født Sommer, f. 26. okt. 1774, død 2. jan. 1832. Sandsten
på fodstykke, 98 cm høj, med hvid indskrifttavle af marmor. Tidligere kronet af kors.
Nu i Den gamle By (inv. nr. 1145:51).
20) O. 1845. Biskop over Århus stift Jens Paludan Müller, f. 1771, død 1845, og
hustru Marie Benedicte Bosenstand Goiske, f. 1775, død 1820. Rødlig granitblok, ca.
78 cm høj, med indskrifttavle af hvid marmor, hvorpå sort-
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malede, fordybede versaler, kranset af vedbendranke. Oprindelig kronet af kors. (Jfr.
bispemaleri, p. 599). På †søndre kirkegård.
*21) O. 1846. Apoteker Jacob Jonas Køster, f. 12. jan. 177?, død 9. sept. 184627.
Indskrifttavle af grå marmor, 47 × 34 cm. Nu i Den gamle By (inv.nr. 1154:51).
*22) O. 1848. Købmand Iens Simmelkier, f. 24. nov. 1783, død 7. nov. 1848.
Sandsten på fodstykke, 60 cm høj, med indskrifttavle af hvid marmor, hvorom en
udhugget vedbendranke snor sig; tidligere kronet af kors. Nu i Den gamle By (inv.nr.
1143:51).
*23) O. 1850. Anna Baes, født Bertzig, f. 8. dec. 1788, død 30. maj 1850.
Støbejernskors med tilhørende fodstykke. Korset, der har form som et latinsk kors, er
102 cm højt. Armenes trekløverformede afslutninger har hver en sommerfugl i relief,
symbol på opstandelsen. Nu i Den gamle By (inv.nr. 72:45 og 138:43).
24) O. 1853. Familiebegravelse for justitsråd og købmand Harboe Meulengracht28. Han fødtes 1767 og døde 1853. Hvidlig sandstensstele på sokkel af rødlig
sandsten, ca. 220 cm høj, med fordybet, sortmalet versalindskrift under egeløvskrans
af kobber. På †søndre kirkegård.
25) O. 1853. Byfoged i Århus, Jørgen Nielsen, f. 1789, død 8. dec. 1853 (jfr. nr.
7), »Reist af erkientlige Medborgere«. Brunlig granitstele, ca. 160 cm høj, med
fordybet versalindskrift. På gavlstykket indhugget en sekskantet stjerne, symbol for
opstandelse. På †søndre kirkegård.
*26) O. 1854. Rådmand, kancelliråd Jacob Villads Engelsted, f. 2. aug. 1786, død
19. febr. 185429. Indskrifttavle af gråhvid marmor, 67 × 44 cm. Nu i Den gamle By
(inv.nr. 1155:51).
27) O. 1855. Organist og kantor Johannes Kabell, f. 2. dec. 1783, død 12. sept.
1855. Brudt søjle af sandsten, ca. 198 cm høj, med fordybet, sortmalet versalindskrift.
På søjlens nederste del en omkranset lyre i relief, hvorunder med fordybede versaler
skrevet (stenhugger?) P. Hiort (jfr. nr. 7). Søjlens »naturstens« fundament har relief
med to korslagte neg omgivet af vedbend.
28) O. 1856. Skibskaptajn John Gaarn, f. 22. juli 1786, død 30. nov. 1856.
Liggende sandsten, ca. 63 × 48 cm, med fordybet versalindskrift, hvorover relief af
antikt fartøj. På †søndre kirkegård.
29) O. 1857. Købmand Johan Fr. Knur, død 13. okt. 1857. Han fødtes 1797. Stele
af sandsten på høj sokkel, ca. 175 høj, med rektangulær indskrifttavle af hvid
marmor, hvorpå fordybede versaler; herover en egekrans. På †søndre kirkegård.
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Fig. 6. Søndre kirkegård. *Sprøjtehus. Opført 1736—37 på domkirkegården, 1837 flyttet til Søndre
kirkegård, nu i Den gamle By (p. 118 og 1320). — Housing originally built for the fire engine in the
city in 1736—37, moved 1837 to the South churchyard and now in Den gamle By museum.

KILDER OG HENVISNINGER
De benyttede arkivalier tilhører de grupper, der er anført ved Århus domkirke (p. 37—41) og Vor
Frue kirke (p. 1256). Forkortelser som p. 42—44.
Redaktion: Anette Kruse.
Tegninger: NM: F. M. R. Draiby 1937 (sprøjtehus 1:50 (kopi)).
Kunstakademiets saml. af arkitekturtegn. M. R. Fritz' aflevering, bl.a. mappe med projekter og
opmålinger vedr. kirkegårdskapeller m.v. af M. R. Fritz, S. F. Kühnel o.a.
LA. Vib. F. Thielemann 1853 (kirkegårdskapel). En betydelig fotografisamling findes i den
lokalhistoriske afdeling af Århus kommunes hovedbibliotek.
1

LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Dok. vedr. kirkegårdene 1690—1903 (C 617—28) og Århus
bispeark. Århus kirker 1785—1813 (C 3—489). Jfr. H. Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, 120—
24. 2 Hertel II, 2, p. XXXIX; Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus 1959, 142. 3 LA. Vib. Århus
domk. insp. ark. Rgsk 1758—1900 (C 617 50—57). 4 Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidende ( =
Aarhuus Stifstidende) 5. sept. 1813. 5 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Dok. vedr. kirkegårdene 1690—
1903 (C 617—28). 6 Ang. arealet og porten, jfr. Hoffmeyer I, 99 og 378 ff. Den følgende beskrivelse af
kirkegårdene tager udgangspunkt i oversigterne: ÅgT IV, 105—07 og 114—15 samt Trap: Danmark, 4.
udg. VII, 1926, 18—19; 5. udg. XIX, 1963, 53—55. 7 LA Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1814—46
(G 3 490—96). 8 LA. Vib. Århus bispeark. Stiftsøvrighedens journal 1821—31 (C 3—728), og note 15.
9
10
Erhvervsark. Århus byark. Århus domk. insp. ark. Rgsk. 1734—37 (A C—6).
LA. Vib. Århus
bispeark.
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Århus domk. Rgsk. 1821—59 (C 3 2299 2307). 11 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Forhandlingsprot.
1834—1916 (C 617 1—2). 12 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Kopi-bog 1859—62 (C 617—3). 13
Muren ses på Frederik Visbys akvarel (Rasmus Nielsen, op.cit., p. 14), der formentlig er fra tiden
omkring 1865. H. Sejerholt skriver i »For hundrede Aar siden, 5 Silhuetter«, ÅrbÅrhSt. 1929, 65: »Hvor
Skellet gik i Halvtredserne, kan endnu ses paa den pludselige Stigning i Kirkegaardsmurens sydlige
Højde«. 14 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Kopibog 1872—90 (C 617—5). 15 Aarhuus Stiftstidende 7.
sept. 1837, og note 7. 16 Rasmus Nielsen, op. cit., 154. Købmands-liglavet ophævedes 1854, jfr. Aarhuus
Stiftstidende 17. nov. 1854. 17 LA. Vib. Komiteen for opførelse af et ligkapel i Århus. Div. dok. 1853—
56 (X 513—1). 18 N. J. Israelsen: Senklassicismens gennembrud i Aarhus. Den gamle Bys årbog 1967,
29—30.
19
Stele ved indgangen mod Østboulevarden og Kirkegårdsvej oplyser kirkegårdens data.
20
Aarhuus Stiftstidende 9. okt. 1876. 21 Jfr. O. Wanscher: Om Krematorier. Arkitek
ten XXVIII, 1926, 229—32; K. Secher: Ligbrændingens Historie i Danmark, 1931,
301 f. 22 Oplyst af Århus Begravelsesvæsen. 23 Arkitektur XVI, 1972, 218—24.
24
Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus, 1959, 116. 25 Cm. Buur: Aarhus Skole
væsen gennem 80 Aar, 1930, tillæg p. 8. 26 Weilbachs Kunstnerleksikon I, 1947, 336.
27
Jfr. Emanuel Sejr: Gamle Århusgader, Århus, 1960, 28. 28 Jfr. Rasmus Nielsen:
Aarhus i 1840-erne, Århus, 1959, 114. 29 Jfr. ÅgT. II, 306.

SUMMARY
A royal decree in 1805 prohibited burials inside churches, a privilege of the aristocracy and the upper
middle classes over many centuries. The result was that cemeteries were established outside the towns.
In Århus the first auxiliary cemetery was laid out in 1813, but soon had to be discontinued, and in 1818
the South churchyard was consecrated (p. 55, fig. 8 A). This cemetery was closed in 1926, and its
†chapel pulled down. Part of the site was later used for the city's present town hall. There are still a
number of tombstones standing in the area, and others have been moved to Den gamle By museum (fig.
4—5). The North churchyard was established in 1876 and the West churchyard in 1927 (p. 55, fig. 8 B
and C). Of the buildings here must be mentioned the crematorium, built in 1923 and demolished in 1946
(fig. 1) and the cemetery chapel 1927 (fig. 3).

Fig. 1. Århus ved midten af 1700-tallet, set fra nordvest. Efter maleri af Rach og Eegberg. Nationalmuseet. — The
town of Århus seen from the north-west, after a painting from the middle of the
18th century.

FORSVUNDNE KIRKER I ÅRHUS
†S. OLUFS ELLER S. OLAI KIRKE

K

irken omtales første gang 1203, da biskop Peder Vognsen ved et gavebrev af 14. november
skænkede den til præbendarernes beklædning (jfr. p. 52 f.)1. Sammen med sin sognepræst og klokker
betænktes den i et testamente 13222; senere omtales den som inkorporeret i et af domkapitlets
bordpræbender, der havde navn efter kirken3.
Af altre har kirken utvivlsomt rummet et for S. Oluf (jfr. *klokke p. 1336); et S. Michels-alter
omtales i et brev 15584.
Det berettes, at fastelavnssøndag 1548 styrtede kirken sammen, hvorefter menigheden henvistes til at
benytte domkirken som sognekirke5. I henhold til kongens brev af 30. april 1625 blev S. Olufs sogn
1636 indlemmet i domsognet6.
1637 lod rådmand Jens Christensen og Anders Lydichsen opføre, et †kapel (jfr. †bygningstavle p.
1335) og fik til gengæld rådighed over indtægterne fra begravelser på kirkegården7, der fungerede som
»en slags assistenskirkegård for domkirken«8. Ved reskript af 1. februar 1696 lagdes indkomsten fra
kirkegården til domkirken9, og 1768 blev kapellet nedbrudt. 1897 blev kirkegården overladt til
Forskønnelsesforeningens omsorg10, men først 1938—39 udlagt som offentligt anlæg.
Ved deklaration tinglæst 20. september 1969 er kirkegård og ruin fredlyst11.

1330

FORSVUNDNE KIRKER I ÅRHUS

Beliggenhed og kirkegård. Den længst forsvundne S. Olufs kirke har haft en
egenartet beliggenhed, der i den tidlige middelalder vist ikke har været uden
storladne træk. Placeringen på grænsen mellem by og land ved den åbne, østvendte
kyst (jfr. p. 48, fig. 3) var værnehelgenen værdig. Af fortidens frit-strakte kirkegård
på brinken over brændingen er fremgået vore dages indeklemte »åndehul«. Også fra
en historisk-topografisk synsvinkel er kirkens og dermed kirkegårdens beliggenhed
bemærkelsesværdig. Olafskirken befandt sig ligesom den gamle domkirke (p. 1009)
uden for vikingetidens voldkransede byområde. En sådan placering af en ældre
middelalderkirke vil ofte udtrykke en tidlig grundlæggelse12.
I slutningen af 1600-tallet var kirkegårdens udstrækning langs kysten mere end det
dobbelte af den nuværende13 (jfr. fig. 2), hvilket åbner mulighed for en formodning
om, at det areal, der ved anlæggelsen indviedes til gravplads, var ret stort, men at det
på vestsiden, langs Mejlgade, tidligt blev beskåret ved kantbebyggelse. Den
nedennævnte †rist, der udgravedes 1937, angiver utvivlsomt vestre skellinie af
kirkegårdens centrale del i slutningen af middelalderen. På denne side lå ved år 1700
nogle boder, der havde udgang til gravpladsen14, hvilken ordning bevaredes til
185810. Mod nord fandt en udvidelse sted 167613. Arealets søndre skel etableredes
omtrent på nuværende plads, da S. Olufsgyde forlængedes hen over kirkegården og
ned til kysten. Pontoppidans bykort15 fra 1767 lader antage, at dette skete i
forbindelse med nedrivningen af det forfaldne †kapel. De fremdragne rester af
kirkebygningen og de vidnesbyrd, der siden 1600-tallet jævnligt foreligger om
skeletter og grave, der vaskedes ud i havet16, angiver, at kirkegårdens hegn såvel som
hele kysten tidligere stod længere mod øst. Et bolværk på denne side omtales første
gang 162417 i anledning af oversvømmelse. Til den nye katedralskoles bygning i
1760'erne (jfr. p. 105) hentedes sten på stranden foran kirkegården, hvilket »har
bidraget til, at en stor Deel af denne Grund siden er bortskyllet«18. En tømrer
nedrammede 1828 38 pæle og belagde dem med faskiner, tang og sten19. Denne
foranstaltning har åbenbart ikke været tilstrækkelig, for blot to år efter kunne Jørgen
Dyhr10 forelægge et projekt til bedre sikring af kysten, hvor bølgerne angreb, så de
dødes ben stak frem, og folk stjal knogler. En udbedring nævnes 183920 og atter
184221, da kirkedirektionen havde anbefalet en reparation »på billigste måde« med
pæle fra Riis skov. Ved midten af århundredet blev kysten beskyttet af Skolebakken
og en stor stenpakning22, men endnu 1865 bragtes den udsatte beliggenhed på tale23.
Efter Kystvejens anlæggelse omkring 1870, da der byggedes en badeanstalt ud for
kirkegården24 og navnlig efter den senere udbygning af havneområdet, er truslen fra
havet forsvundet.
Som hegn omkring gravpladsen nævnes stendiger 169313 og i begyndelsen af
1700-tallet25, mens et plankeværk 1768 blev opstillet, hvor »kirkemuren«
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Fig. 2. Århus. Området omkring S. Olufs kirkegård. Udsnit af kort over Århus 1:1000, tegnet af KdeFL 1976 på
grundlag af Stadsingeniørens karréplaner D 516 og 539 (1964), suppleret med bykort udgivet af V. F. A. Berggreen
og Budtz Müller & Co. 1870: S. Olufsgyde i tiden for udvidelsen 1870 angivet med punkteret linie. 1. S. Olufs kirke
(efter Th. Rasmussen 1947—48). Bygningens mulige udstrækning samt forslag til hvælv i udgravede del af kirken
angivet med prikket linie. 2. Muret grav (p. 1331; efter Th. Rasmussen 1943). 3. Kirkegårdsrist (p. 1332; efter Th.
Rasmussen 1937). 4. Ruin af munkestensbygning. På arealet østfor er konstateret adskillige middelalderlige
begravelser (efter Th. Rasmussen 1914). 5. Murrester på matr. nr. 860 (efter udateret opmåling i NM; jfr. p. 98. fig.
20, 5). — Strækningen a—b er den omtrentlige længde af kirkegårdens østside i slutningen af 1600-tallet. c.
Rebslager Guldmanns 1870 nedrevne hus, Mejlgade 22 (p. 1333). — Environs of St. Olufs churchyard. Section of
map of Århus 1:1000. St. Olufs Gyde before extensions in 1870 is indicated by dotted line. 1. St. Olufs church. The
possible extent of the building and proposad for vaulting in the excavated part of the church indicated by dotted line.
2. Masonry tomb. 3. Churchyard grating. 4. Ruin of mediaeval brick building. In the area to the east various graves
from the Middle Ages were found. 5. Masonry remains, no. 860 in the Land Register (cf. p. 98, fig. 20, 5). — The
distance a—b is the approximate length of the east side of the churchyard at the close of the 17th century, c marks
the house of the. ropemaker Guldmann, demolished 1870.
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havde været. Svin og høns, der gik omkring mellem gravene, og urenlighed og skarn,
der henkastedes på det dengang afsides liggende sted, førte 179726 og gentagne gange
i 1800-tallet til krav om fornyelse af oprådnet eller voldelig ødelagt hegning. 180710
var 35 fag forfaldne og atter 181927, da kirkeværge Fulling foretog en ombytning med
stakitværk fra domkirkegården (jfr. p. 121). H. Gundersen ordnede hegnet 183220. S.
Olufs kirkegård ansås for »mere end nogen af de andre kirkegårde udsat for at
nedtrædes af pøbelen«, og kirkedirektionen og magistraten var enige om, at hegning
var ubetinget nødvendig, ikke mindst mod S. Olufsgyde, hvorfra latrin og andet
affald hældtes i havet10.
Ved midten af 1800-tallet ændredes situationen med Skolebakkens anlæggelse
som en træskærmet promenade langs kysten28. 1849 blev kirkegårdens gamle træer
beskåret og nye sat29, 1858 afløstes ældre plankeværker og stakitter af nyt stakit på
alle fire sider, mens der langs bebyggelsen på vestsiden lagdes et to alen bredt
fortov30. Det følgende år arrangeredes græsplæner, gange og busketter på arealet31.
Efter at S. Olufsgyde, der siden 1899 kaldes gade, omkring 1870 var blevet udvidet
til sin nuværende bredde32, og Strandpromenaden afløst af Kystvejens
hovedfærdselsåre, ønskede magistraten at opsætte et 3 ½ alen højt plankeværk på de
af kirkegårdens sider, som vendte imod bebyggede grunde, samt nyt stakit på de to
andre33.
Kirkegårdens hovedindgang sad i vestmuren og var utvivlsomt samhørende med
den kampestenssatte grube med pikstensbund, som afsløredes ved udgravning i S.
Olufsgade 193734. Det drejer sig om den vestre frist, hvortil hørte en teglhængt, muret
portal (jfr. p. 50, fig. 5), hvis fornemhed har fremgået af, at der på begge sider var
inskriptioner og dekorationer, sidstnævnte vistnok af sandsten35. Sammen med
kranier og to benrader med skovle og spader stod på gadesiden »See paa os kun, vi
vil dig lære / Som vi er nu, saa skal du være, / Til os er brugt Skoul og Spade, / Vel at
døe er dig stor Baade«. På siden mod kirkegården var fremstillet en engel med sværd
i den ene hånd og »blomster« i den anden, samt indskriften »Ao 1602. Vaager op i
Døde, for Christi Dom skulle i møde«. Portalen, der var brøstfældig 169313,
repareredes af J. Wiborg 175936, men blev vist nedrevet få år efter, samtidig med
kapellet, eftersom rester af dekorationen 176837 lå i domkirkens materialhus. Ved syn
169338 nævnes tillige nordre og østre †riste, den sidste som forfalden. I det stakit, som
opsattes 185810, skulle placeres en aflåselig låge.
Begravelsesreglementet 169639 (p. 119) omfattede også S. Olai kirkegård,
»hvorudi en del af de mindst formuende domkirkens sognefolk jordes«. Området var
delt i to sektioner, hvoraf den nærmest vandet havde de laveste takster. Det sydligste
afsnit her, der lå bag byfogdens have og var fyldt med skarn, måtte 1763 tages i brug
til de fattige, da »Skolejorden« ved domkirken ikke kunne rumme flere begravelser10.
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Fig. 3. Århus †S. Olufs kirke. Plan af de udgravede fundamenter 1:300. Målt og tegnet af Thorvald Rasmussen
1947—48. — Plan of the excavated foundations, 1:300.

Under Store nordiske Krig i begyndelsen af 1700-tallet og atter under Napoleonskrigene i første årti af 1800-tallet anlagdes kanonbatteri på kirkegården40 (p.
49, fig. 4). Et teglhængt materialskur, der nævnes 180741 og ikke brugtes, efter at
begravelser var ophørt omkring 181042, blev 1826 foreslået fjernet10. Fra denne tid og
frem til 1870 havde rebslager Guldmann, Mejlgade 22, sin reberbane opstillet langs
kirkegårdens østside43.
Et jerngitter som afløser for stakittet kom på tale 1896, og året efter reguleredes
terrænet33. Siden kommunen 1938 har overtaget områdets vedligeholdelse, henligger
kirkegården som en velplejet have. Den er senest omlagt 1953, ved hvilken lejlighed
jerngitteret fjernedes, og grundridset af den få år før udgravede kirkeruin blev
markeret i græsplænen med brudfliser af nexøsandsten44.
†BYGNING. Resens skildring af Århus45 røber, at kendskabet til den 1548
forsvundne S. Olufs kirke hurtigt gik af minde. Forestillingen om at der på
kirkegården blot havde ligget et trækapel46 var gængs lige til vinteren 1947—48, da
der på borgmester S. Unmack Larsens initiativ iværksattes en udgravning på arealet.
Denne undersøgelse47 afslørede grundtrækkene af en kirke (fig. 3), hvis dimensioner
har svaret til en af omegnens større landkirker, f.eks. den i Lisbjerg. De afdækkede
fundamenter, der var meget nedbrudte og kun enkelte steder bevaret i op til 70 cm's
højde, gav ingen oplysninger om bygningens enkeltheder. Hele kirkens østre ende
var tilmed forsvundet. De fremdragne levn afslørede imidlertid, at der til det
oprindelige skib havde sluttet sig to vestforlængelser samt en udbygning på hver
langside. Orienteringen havde afvigelse mod syd.
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Skibet, hvis indvendige bredde har været godt syv meter, har haft ca. 110 cm tykke
langmure og en noget sværere vestgavl. Fundamenterne var lagt på stedets faste
sandbund som kassemur med sider af kampesten, der i vest-væggen nåede ca. 70 cm i
tværmål. I pakningens kalkmørtel fandtes tegl-stumper, hvilket angiver en nedre
grænse for bygningens datering. Søndre langmur, hvoraf en strækning ikke
fremdroges på grund af et af kirkegårdens træer, fulgtes fra vestgavlen 16 m mod øst,
hvor der ved dens afbrydelse lå en øst-vest-orienteret begravelse under funderingen.
Denne situation lader antage eksistensen af en kristen gravplads på stedet og dermed
utvivlsomt også af en †kirke forud for den nuværende.
Udgravningsplanen synes at vise, at langmurene har haft samtidige, indvendige
vægpiller. Dette forhold i forening med de murstensbrokker, der indeholdtes i
fundamenternes mørtel, tyder på, som formodet af udgraveren, at skibet blev bygget i
første del af 1200-tallet48. Blandt de formsten, der fremkom ved udgravningen, var en
riflet, grønglaseret trekvartstav (fig. 5, a), der må angive byggeaktivitet i nævnte
århundrede (jfr. p. 135 og 1042).
En kronologisk rækkefølge af de ovennævnte tilbygninger kan ikke fastslås. Ældst
er antagelig den eet fag (ca. seks meter) lange første vestforlængelse, der har været
omkring en halv meter smallere end skibet. Et stort træ hindrede undersøgelse af
vestmuren, men det konstateredes, at sidemurenes fundering bestod af relativt store
kampesten; en stensamling på sydsiden lader antage eksistensen af en indgang. En
fundering af lignende art fandtes efter søndre udbygning, der må have været to fag
bred og derfor snarere har været et kapel end et våbenhus, hvilket placeringen i
forhold til skibet ellers kunne tyde på.
Til det forlængede skibs vestgavl har der sluttet sig en kvadratisk, ca. ti meter lang
anden vestforlængelse, hvor et fremspring på sydmurens fundament lader formode, at
rummet var delt i to fag. På grund af bebyggelse kunne af vestmuren kun hjørnerne
fastslås, og nordmuren var helt fjernet. Murtykkelsen i denne del af kirken har
andraget omkring halvanden meter, hvilket ikke udelukker eksistensen af et tårn. I
kirkens vestre ende fandtes enkelte munkesten og tagtegl samt tre formsten (fig. 5,
b—d), hvoraf den ene kan tilhøre et hvælv, mens en anden nok stammer fra
stavværket i et vindue.
Af nordre tilbygning fandtes vestmuren, der synes at have været bygget op mod en
pille på skibet, samt ca. ni meter af nordmuren. Fundamentet, der var lagt af to
rækker kampesten, angiver en murtykkelse, der kun har været lidt over en halv meter.
Den forholdsvis spinkle bygning har derfor næppe været et sideskib, hvad placering
og den langstrakte form ellers kunne give anledning til at forestille sig.
De oplysninger, som fremgår af udgravningens beskedne resultater, leder til en
antagelse af, at kirkens ejer, domkapitlet, en tid efter at have fået den over-
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Fig. 4. Udsnit af prospekt af Århus, set fra søsiden 1755. Jfr. p. 47, fig. 2. Ved 3 en (forenklet)
fremstilling af †kapel på S. Olufs kirkegård. — Section of a view of Århus, seen from the sea 1755, cf.
p. 47, fig. 2. By 3 a simplified rendering of the sepulchral †chapel in St. Olufs churchyard.

draget ved Peder Vognsens testamente, iværksatte et nybyggeri af anseligt format. De
betydelige udvidelser og tilbygninger meddeler, at S. Oluf også i den senere
middelalder har haft betragtelige midler49. Ikke mindst på denne baggrund bliver det
nærliggende at tænke sig, at den sammenstyrtning, der fandt sted en vinterdag en
snes år efter reformationen, ikke skyldtes bygfældighed, men en østenstorm, der
piskede havet op og skyllede grunden væk under koret50. Som så mange andre i
denne periode blev kirken herefter opgivet og nedrevet, og dens aktiver overført til
skole og domkirke.
Den ovennævnte terrænregulering 1897 betød en afgravning af jordsmonnet ud til
Kystvejen, ved hvilken lejlighed den østre del af skibets fundament synes fjernet.
†Kirkegårdskapel. Efter sammenstyrtningen fungerede kirkegården fortsat som
gravplads. 1637 forpagtede et par af byens foretagsomme storborgere, Anders
Lydichsen (jfr. p. 692) og rådmand Jens Christensen (jfr. p. 1329) den hertil knyttede
forretning, og i følge kontrakten af 1. januar nævnte år samtykkede bispen og
sognepræsten med Olai sognemænd om, »at der må bygges et hus på kirkegården,
dog uden alter, hvor Guds børn kan høre ligprædiken, .... eftersom regn og dårligt
vejr ofte får folk til at sky at følge liget«51. Der rejstes et ti fag langt og fem fag bredt,
teglhængt bindingsværkshus (jfr. p. 50, fig. 5), der 166813 udvidedes med fire fag
mod øst. En tavle over indgangsdøren forkyndte »A(nn)o 1636 Gud til Ære haver
ærlig og Velagte Mand, Jens Christen-
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sön Raadmand, og Anders Lÿdrichsön, indvaaner i Aarhuus, ladet dette Capell
opbÿgge og bekoste, formodendes at Sogne-Folkene af en Christen Kierlighed efter
at vi og vores er ved den Tiimelig Död henkaldet, ville lade holde samme Capel ved
magt, betenkende det Som Staar: Hagæi 1 Cap: «(citeres).
Da Lydichsens enke døde 1690, opstod en trætte mellem arvingerne og øvrigheden, hvorefter kirkegårdens indtægter overførtes til domkirken; kapellet blev pyntet
op, men snart negligeredes vedligeholdelse52. 1718 klagede en gruppe borgere til
magistraten over bygningens miserable tilstand, der næppe var bedret af, at den under
Store nordiske Krig havde huset syge svenskere. Der gennemførtes da en reparation53
og måske atter en i midten af 1740'rne25, men 1768 var huset så forfaldent, at
stiftsøvrigheden tiltrådte magistratens instilling om at lade det nedrive. Samme år
solgtes materialerne på offentlig auktion, hvor de indbragte næsten det dobbelte af
vurderingsprisen54.

Fig. 5. Århus †S. Olufs kirke. Formsten 1:10 efter Th. Rasmussen 1947 (p. 1334). —
Moulded bricks 1:10.

INVENTAR
Der findes kun få oplysninger om inventaret i den 1548 sammenstyrtede stenkirke
og det efterfølgende, 1768 nedrevne kirkegårdskapel. Kun et par genstande synes
bevaret:
Fragment af døbefont, romansk, af rødlig granit, nuværende højde 32 cm og 63
cm i tvm. Bevaret er den nederste del af den glatte, koniske kumme med en nedre,
svagthulet skråkant, der formidler overgangen til skaftets rundstav. 1955 opstillet i
kirketomtens nordvesthjørne, men har tidligere befundet sig i domkirken og skal
ifølge traditionen oprindelig have tilhørt S. Olufs kirke55.
En * klokke fra 1515, med et relief af helgenkongen Olav, fra 1685 ophængt i
domkirken (p. 624, nr. 3), har formodentlig oprindelig tilhørt S. Olufs kirke, hvorfra
den muligvis efter sammenstyrtningen 1548 blev afgivet til byens fæstningstårn,
Borgporten, hvor den tjente som by- og aftenklokke indtil 1685.
Om forholdene efter kirkens sammenstyrtning kan Rhumann 1666 meddele, at der
»ved korset (jfr. ndf.) dengang var anbragt en prædikestol, fra hvil-
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ken der under åben himmel holdtes ligprædikener, indtil en hellig bygning (†kapellet)
påbegyndtes, som er uden alter og døbefont, men har prædikestol og bænke«. Denne
meddelelse er overensstemmende med de oplysninger, der kan hentes fra
byggekontrakten vedrørende kapellet 1. jan. 1637 (jfr. p. 1335). En synsforretning
169013 omtaler manglende panelfyldinger både i kvinde- og mandsstole, og
prædikestolen nævnes. Efter istandsættelsen af bygningen 166813 (p. 1335) stod
kapellet fortsat uden alter, med åbne stole og med prædikestol, for at der på stedet
kunne holdes ligprædikener over de begravne, »for at ligskaren ej, når liget var
nedsat, skulle have nødig at gå til domkirken og høre ligprædiken«56.
Ved auktionen 29. juli 176857 solgtes materialer fra det forfaldne kapel;
prædikestolen med himmel indbragte vurderingssummen, 2 rdl., bagstykket til stolen
med dør og trappe med tre trin 1 rdl. 2 mk. Samtidig solgtes en degnestol med dør
samt 42 kirkestole, heraf de fem med døre, endvidere noget gammelt panel.

GRAVMINDER
Af de mange begravelser, der har fundet sted såvel inden for kirkens mure som på
kirkegården, lindes nu kun få, håndgribelige rester, gravsten og forskellige løsfund
(jfr. ndf.). Allerede Rhumann omtaler 1666, at kirkegården »rummer ikke andet end
en mængde begravelser, især af småfolk«. Dette forhold synes yderligere bekræftet
1694 ved omtalen af kirkegården som »anhæng« til domkirken, hvor »en del af de
mindst formuende domkirkens sognefolk jordes«58. Også 1770 nævner Abildgaard59,
at der på kirkegården »ingen betydelige gravsten var uden over borgere«.
Indtægter fra begravelser er opført i regnskaberne, men uheldigvis ikke i perioden
fra 1637 til 1694, da kirkegården lå under privat forvaltning, og regnskaberne ikke
blev revideret. Indtægter blev ikke indført »for ligstens eller træers [gravtræers]
pålæggelse, endog der findes mangfoldige både i kirken og på kirkegården«13. Af
begravelser inde i kapellet er kun nærmere omtalt Lauridts byfogeds, for hvis grav
der betaltes 20. marts 1659, og over hvem der var lagt en »skiønt udhuggen
ligsten«60.
Ved auktionen 1768 nævntes under de tilhørende conditioner, at eventuelle
gravsten ikke måtte sælges eller flyttes57. De fem »begravelser«, der samme år blev
»optaget og forhøjet med kampesten« og gravsten opgravet36, har antagelig været
placeret inde i kapellet. Salg af gravsten har vel fundet sted senere ligesom flere
gange tidligere, således bl.a. 1728, da der vurderedes en gammel sten ved korset (jfr.
p. 1338) og en anden »med seks corpus på«61 (en figursten). 16- og 1700'rnes mange
gravsten62, der nok er registreret i regnskaberne, men
Danmarks Kirker, Århus amt
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ikke er nærmere beskrevet, gravtræer og enkelte fliser (undertiden med navn), er
derfor ikke medtaget herunder.
En muret, romansk grav (jfr. bykortet fig. 2, 2) blev 1943 afdækket nordligt i
vejbanen i S. Olufsgade. Graven, der var orienteret øst-vest, og hvis overside lå 115
cm under overfladen, var trapezformet, med indvendigt hovedleje, muret som
halvstensmur af munkesten (28 × 12 ×8 cm). Den målte indvendigt 198 cm i
længden, ved skuldrene 51 cm og ved fodenden 31 cm; hovedlejets mål var 19-22 cm
i længden, 24 cm i bredden. Siderne var tre skifter høje, fuldt bevaret ved fodenden
og i størstedelen af nordsiden. Bunden udgjordes af det faste sand. Graven indeholdt
et ca. 173 cm langt skelet af en mand, hvis hoved var drejet lidt mod højre, og hvis
arme og hænder lå udstrakt langs siderne. For enden af højre hånds langfinger lå en
*ibskal63 med to borede huller til ophængning, tegnet på at den afdøde formodentlig
var en pilgrim64. Nu i Den gamle By.
»Hellig Niels' kors«, rejst 1847 på kirkegården som erstatning for et ældre kors,
der ifølge kilderne kan føres tilbage til 16. årh., og som vides fornyet 1755 og 1797.
Det enkle, latinske kors af mørk granit på aftrappet sokkel, i alt 265 cm højt, har
på soklens sider en indskrift med fordybede versaler: »Sanct. Nicolaus arhusiensis.
Defunct. an(n)o MCLXXX. Inter sanct. relat. an(n)o MCCLX. Nat. circa an(n)o
MCXXX—MCXL« (»Hellig Niels af Århus. Død år 1180. Optaget blandt helgener
år 1260. Født omkring år 1130—40«). »Opreist aar 1847 af Aarhuus by istedetfor det
ældre mindesmærke«65.
Et kors66 på kirkegården er tidligst omtalt af Rhumann 1666, der nævner, at det
måske var »herrerne« (domini) Abildgaard, der sørgede for, at der midt på
kirkegården blev rejst et trækrucifiks, hvorunder deres ben hvilede. Dette kors, der
ikke af Rhumann sættes i forbindelse med Hellig Niels, var måske blot et gravkors
over domkirkens sognepræst, Terkel Abildgaard, død 1557, og hans familie (jfr. p.
674ff, epitaf nr. 3), muligvis et mindekors for den sammenstyrtede kirke ved siden af
den †prædikestol, hvorfra der holdtes ligprædikener (jfr. p. 1337). Ved den ovenfor
omtalte synsforretning 169313 fandtes krucifikset gammelt, fordærvet og »paa rauf«
(vakkelvorent). Da det 1754 var »omfaldet og øde«59, bekostede Christen Nielsen
Haarbyes arvinger (jfr. p. 836, nr. 45) året efter et nyt monument af sten, en obelisk.
Ifølge Søren Abildgaards optegnelser 177059 bestod den af en »muret, firkantet pille,
hvor der oven i en firkantig Fordybning ligesom i et Skab er indsat et crucifix med en
flettet Staaltraad[s] Dør for«. Nedenunder var indmuret en firkantet sandsten, hvori
var indhugget en lang, latinsk indskrift67 (forgyldt), hvilende på den daværende
tradition om Hellig Niels. Ifølge denne skjulte det »mageløse, kongelige gravsted . . .
den fyrstelige prins, kong Knud V.s afkom, Niels Knudssøn«, der
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grebet af Kristus forlod hoflivet og levede i tro og ægte fromhed til år 1180. »Af
Alexander III blev han optaget i helgernes rækker og kaldt S. Niels af Århus. Det vil
blive [for] langt at opregne hans helgengerninger, som de læses i Kbhv.s
universitetsbiblioteks manuskripter. Obelisken, som du ser, bevarede gode
Århusborgere i ca. 600 år ved at forny den. Men år 1755 sørgede arvingerne efter
Christen Nielsen Horbye på egen bekostning for, at der blev lavet en af sten i stedet
for den af træ, til tak og minde om Guds velgerninger«. Indskriften afsluttedes med
versificerede betragtninger, på dansk, over rimeligheden af opsætning af et krucifiks:
»Er Cricifix da ondt, som Billedstørrer sagde?«, og endte med ønsket om, at
krucifikset måtte bevæge læseren. Det var signeret »C. P. Dr.« for stiftsprovst, dr.
theol. Chr. Pontoppidan. Trods dets (1770) »durable« tilstand hensmuldrede
monumentet, ifølge Hertel68 dels på grund af vejrliget, dels »fornemmelig ved
Gadedrenges udstyrlige Kaadhed«, da kirkegården var utilstrækkeligt hegnet. Selve
krucifikset var allerede 16 år efter opstillingen »ventelig af Overtroe bortranet«.
Stedet for korset, »omtrent midt i Terrainet«68, er måske markeret ved de to
kampesten, der 1937 fandtes ved reguleringen af S. Olufsgade; den største af stenene,
70 × 75 cm i tvm., vendte den affladede side opad69.
I forbindelse med kirkegårdens nye indhegning 1797 rejstes et muret monument, 3
1
/2 alen højt og 1 alen 1 kvarter i kvadrat og med spidst tag, mod byen i vest. På en
uanselig, brun sten, næsten 2 alen høj og 1 alen bred, vendende mod øst, indhuggedes
en dansk indskrift68, i hovedsagen en gentagelse af den ældre. Efter en omtale af
fornyelsen 1755, afsluttedes: »Men da ogsaa dette fandtes ødelagt og ganske
fordærvet, ved denne St. Olufs Kirkegaards forehavende nye Indretning, blev dette
igien på domkirkens Bekostning saaledes istandsat i Aaret 1797«70.
Det nuværende kors fra 1847 rejstes på samme sted som 1797-monumen-tet10,
men flyttedes 191023 og atter 193871 til nuværende plads nord for stien i det nordøstre
hjørne.
En cylindrisk *beholder af bly med papirrester er »Funden 1847 i det nedbrudte
Monument for Prinds Niels paa Olai Kirkegaard i Aarhus«. Den stammer rimeligvis
fra 1755 eller 1797, er 14,4 cm høj incl. låget, 5,4 cm i tvm. og godset 0,30 cm tykt.
Indvendig i låget står, med tusch, den ovenfor citerede oplysning. På de små rester af
brunligt, lagdelt papir ses intet skriftligt. Nu i NM (inv. nr. D 57/1970).
Gravsten. 1) O. 1619(?). Brudstykke af gravsten antagelig over tre personer,
muligvis børn, af hvilke omtales Maren . . .sdaater, død 1619, »hindis alder . . .«.
Rødlig kalksten, nu 78 x 100 cm, afbrudt forneden. Inden for en smal ramme er
stenen delt i tre felter ved lodrette bånd, der ligesom rammen er dekoreret med
slyngbånd. Indskriften, med skråtstillede reliefversaler, er kun delvis
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læselig i yderste, heraldisk venstre felt. I anlæggets nordvesthjørne, hvor der
endvidere er placeret tre andre brudstykker af gravsten, meget slidte og med
ulæselige indskrifter.
2) (Fig. 6). O. 1625. Figursten over anonym borger og hans to hustruer,
med sekundær indskrift og behugning fra 1798. Hvidgrå kalksten, 200 × 136
cm, hvis glatte ramme, med hulkant mod billedfeltet, foroven brydes af
hjørnecirkler med evangelistrelieffer af type som på sten nr. 36 i Århus dom
kirke (p. 785), men næsten udslidt. Under en tredelt arkade hvilende på englehoved- og volutkonsoller står de tre personer, alle med sammenlagte hænder
foran livet72. Begge kvinder har konehuer. I det rektangulære fodfelt, omgivet
af kartoucheramme på de tre nedre sider, og som indeslutter de to nedre
evangelistcirkler, er den oprindelige indskrift udslebet og erstattet med en
fordybet indskrift med kursiv og store skønskriftsbogstaver: »Under denne
steen, som er [bek]ostet Ao 17[98] af borger og kiøbmand [hr.] Johannes
Thom[sen Sne]11«, hviler hans hustru Maren S[tie]sdatter [Mygind], død
[179973]74. Nogle nedslidte skriftlinier herunder har muligvis omtalt købman
dens eventuelle anden hustru.
1798 betalte Johannes Snell 2 rdl. for stenens placering på kirkegården37. Ved
genanvendelsen er personernes hoveder blevet moderniseret, mandens pibekrave
borthugget, det midtdelte hår gjort halvlangt med lokker ud for ørene, mens konernes
huer har fået volutsnipper. - Nogle cirkulære huller i stenen stammer måske fra en
tidligere placering op ad en mur. Nu ved gangens nordside, nr. 3 fra vest.
3) (Fig. 7). 1600'rnes 2. fjerdedel. Figursten over anonym mand og kvinde,
med sekundær indskrift og behugning fra 1798. Gråhvid kalksten, 205 × 138
cm, med profileret ramme, der i hjørnerne er brudt af cirkler med relieffer af
evangelisterne og deres tegn, foroven Matthæus og Markus, forneden Lukas og
Johannes (jfr. nr. 2). I storfeltet en dobbeltarkade ledsaget af tungebort; den
hviler på englehoved- og volutkonsoller og prydes i midtsviklen af vinget time
glas over lille englehoved75. Det anonyme borgerpar under arkaden er opstillet
på usædvanlig vis, idet kvinden står ved mandens højre side (muligvis et
søskendepar?). Hun holder en bog med spænder, mens manden har lagt hænderne sammen foran brystet. I fodfeltet er den oprindelige indskrift udslebet
og erstattet af en indhugget indskrift bestående af kursiv og store skønskriftsbogstaver: »Æreminde« for forældrene Jens Andersen Arendal, køb- og handelsmand i] Aa[rhuus], som døde 1744 i sin alders 65 år, og [Maren Hansdatter],
død 1763(?). Nederst årstallet »1798« og »H. N. A.«76, initialer for sønnen, hører
ved katedralskolen Hans Nicolai Arendal, der satte mindet nævnte år37.
Ved genanvendelsen er personernes hoveder og dragter moderniseret som på nr. 2.
Begges øjne og munde er ophugget, så ansigterne har fået et plumpt præg.
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Fig. 6-7. Århus †S. Olufs kirke. 6. Gravsten nr. 2 fra o. 1625, over anonym borger og hans to hustruer;
moderniseret ved genanvendelsen 1798 (p. 1340). — Tombstone from c. 1625, modernised when reused 1798. 7.
Gravsten nr. 3 fra 1625—50, over mand og kvinde; moderniseret ved genanvendelsen 1798 (p. 1340). —
Tombstone from 1625—50, modernised when reused 1798.

Også her er pibekraverne fjernet for at give plads til mandens strittende hårlokker og
kvindens huesnipper. Hendes »plisserede« slag er tillige omhugget til trøje med spids
halsudskæring eller tørklæde samt skørt, og mandens sko har fået hæle. - - I stenen
ses flere cirkulære huller, antagelig beregnet til dens fæstnelse på en mur. Nu ved
gangens nordside, nr. 4 fra vest.
4) (Fig. 8). O. 1675, med sekundær indskrift fra 1806. Hvidgrå kalksten, 180 ×
112,5 cm, med glat ramme, der yderst har enkel rundstavprofil. På stenens øvre del et
reliefhugget billedfelt, foroven afsluttet af vinkelbrudt rundbue; herunder ses en
opstandelsesscene. I de øvre svikler barokkartoucher med forkrænkelighedssymboler,
til heraldisk højre timeglas, til venstre et kranium77. I det indrammede skriftfelt en
sekundær, fordybet indskrift med kursiv og store skønskriftsbogstaver for »afgangne«
postmester Niels Holm, f. i Helsingøer 21. okt. 1730, d. i Aarhuus 5. febr. 180674.
Sidstnævnte år betaltes 2 rdl. for stenens anbringelse på kirkegården37. Ved gangens
nordside, nr. 2 fra vest.
5) (Fig. 9). 1680(?). Næsten udslidt indskrift over en mand . . . samvss . . .
og hans hustru.............. [da]tter; nederst »[A]nno [16]80«. Gravstenen, af lysgrå
kalksten, 183 × 133 cm, med fordybede versaler, er antagelig udført i samme
værksted som stenene nr. 76 og 77 i domkirken (p. 810 f.) og en i Tilst (Hasle hrd.),
efter samme skema og med samme indskrift i arkadebuen. Den opstandne Kristus
med sejrsfanen står dog her på verdenskuglen ligesom nr. 78 (p. 811). Ved gangens
nordside, nr. 5 fra vest.
*6) (Fig. 10). O. 1704. Over »erlig og velagte vnge karl s(alig) Iens Rasmvsøn
Paw«, f. på Helgenes . . ., død 17. maj 1704 i Aarhvvs. »Gravskrift. Ieg
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Fig. 8. Århus †S. Olufs kirke. Udsnit af gravsten nr. 4 fra o. 1675, med sekundær indskrift 1806 (p. 1341). —
Section of tombstone from c. 1675 with secondary inscription 1S06.

lefde een kort tid i denne verdens tregsel(!), nv har ieg ba. . . gengield min gvd hand
hastede med mine aar, saa fade(!) aar, før de tiv og to [22] var mine lifvis dage«.
Pladen af støbejern, 197 cm høj og 100,5 cm bred, der på rammen har en toliniet,
omløbende indskrift med reliefversaler (forsvundet i nedre, heraldisk venstre hjørne).
Her indenfor udfyldes feltet af et relief af opstandelsen udført efter et forlæg af Karel
van Mander, stukket af Jacques de Gheyn78, men af billedskæreren behandlet med en
vis selvstændighed, især vedrørende forgrundens soldater og kvinder. Gravpladen er
muligvis støbt i Fossum jernværk i Norge efter en model, der antagelig er skåret af en
lokal billedskærer, Nils Frantsen Busch79; tilsvarende model er anvendt til gravplader
fra 1680'erne i kirkerne i Skien og Tønsberg. Ifølge domkirkens regnskaber80 betaltes
19. maj 1704 2 rdl. for gravstedet på S. Olai kirkegård, hvorfra pladen 1939 blev
overført til Den gamle By (inv. nr. 143:39).
7) 1725—50. Næsten udslidt indskrift over »den salige kone Kirsten lensdatter .... rgaard ................ [17]06 . . . . ah S[i]v[e]rs datter«. Bødlig kalksten,
158 × 84 cm, med fordybet indskrift med kursiv og store skønskriftsbogstaver. Inden
for en forsænket kant er den nu stærkt forvitrede overflade delt i tre felter, lavere topog fodfelter og et større midtfelt, alle med reliefudsmykning i udsparede partier. I
midtfeltet indrammes indskriften af en oval blomsterkrans

† S. OLUF: GRAVMINDER

1343

L.L. 1968

Fig. 9. Århus †S. Olufs kirke. Udsnit af gravsten nr. 5 fra 1680(?), over en mand og hans hustru (p. 1341). — Section
of tombstone from 1680(?).

bestående af klokkeblomster; i sviklerne her udenfor ses store barokblomster,
solsikke, klokkeblomst, rose og hvedeaks, hvorunder er indridset henvisning til
bibelsteder, der parallelliserer planters og menneskers vækst, visnen og genfødelse:
»Job. 14. V. 2«, »Psal, 103. V. 15«, [Esa. 40. V. 6] og [Joh. 12. V. 24]81. I stenens
hjørner firpaslignende felter, hvori evangelisterne sidder på højryggede stole, læsende
og skrivende og ledsaget af deres tegn. Navnene er indridset henholdsvis over og
under felterne, foroven »St. Mattæus« og »St. Marcus«, forneden er Lukas' og
Johannes' navne udslidt. I fodfeltets midte en vægt, hvis skåle står i ligevægt, i
topfeltet den opstandne Kristus med sejrsfanen og herover en indskrift . . . »[op]
standelsen«.
Gravstenen svarer til en sten fra omkring 1737 i Sønder Årslev (Hasle herred) og
til tre med sekundære indskrifter i Lisbjerg (Århus købstad) og Kasted (Hasle herred)
og er muligvis fra samme værksted som disse. Ved gangens nordside, nr. 8 fra vest.
8) O. 1790. Rødbrun sandsten, 183 × 96 cm, en del forvitret i overfladen. Inden for
en forsænket, tværriflet ramme har stenen et større, øvre, let forsænket skriftfelt i
smal ramme, der foroven danner en flad bue. Det nedre felt er glat med et udsparet,
liggende rektangel forneden, hvori ulæselige, store skønskriftsbogstaver. Ved
gangens nordside, nr. 1 fra vest.
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9) O. 1805. »Her udi et fælleds sovekammer hviler« Christen Muller, vinhandler
og kirkeværge »her i byen« tilligemed hans forhen afdøde meget elskede stedsøn
Marcus Mørch Galthen, som han med tre søskende og een af ham selv avlet datter
var en retskaffen fader for fra 8. sept. 1779, da han indgik ægteskab med deres
moder, madam Galthen, født Kaarsberg82, indtil han efter et retskaffent og veludført
liv i 58 år 1805 blev hjemkaldt. »For at hædre en uforglemmelig mands og faders
gravminde er dene(!) plade bekost[et Ao.] 1805«. Rektangulær plade i støbejern, 188
× 124,5 cm, med indskrift i reliefversaler, der dækker hele pladen74. Rimeligvis
fremstillet i et norsk jernværk (jfr. ovenfor nr. 6 og Århus domkirke p. 939). Ved
gangens nordside, nr. 6 fra vest.
Nogle *kistehanke fra o. 1700, af jern, med modstillede, balusterformede led på
hver side af midtskive, en enkelt med indridset sildebensmønster, findes i Den gamle
By.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Vib. Århus bispeakiv:Stiftsøvrighedens journalprotokol 1831—40, 1846—50, 1867—73, 1890—
99 (C 3—729, 731, 735, 738). — Tidligere Topografica, Århus amt og by, nu H 7 (665)—1.
Inscriptiones Arhusiensis samlede i Aarhuus Domkirke af Johannes Wulfgang Rhumann, Sognepræst til
Domkirken, og nedskrevne med egen Haand. [Rhumann 1] (samlingsbind. Heri også [Rhumann-regest],
efter 1691); jfr. ÅrbÅrhSt. 1964, 104ff. — Erhvervsarkivet. Århus byrådsarkiv: Ab 3. 1624. Tingsvidne
om den gamle Oldstræde, som fører ud fra Hovedgaden og til »HafTued« ved S. Oluffs kirkegaard. —
Ab 5. 1694. Kommissionsakt om bestyrelsen af S. Olai kirkegård m.m. — Se i øvrigt fortegnelserne
over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed og vedr. Århus domkirke p. 37—41, samt
forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet. Søren Abildgaards dagbog V, 1770, 59—61. — (Kopier af) indberetninger ved Th.
Rasmussen (til Den gamle Ry) 1914 (udgravning på Skolebakken), 1937 (vestre rist), 1943 (romansk
grav), 1948 (kirkeruin), Poul Bondesen, Naturhistorisk Museum, Århus, 1943 (muslingeskal fra grav),
Hugo Johannsen 1965—66 (font, gravsten). — Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i
NM.s 2. afd.
Rygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1976, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen
1976.
1
DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82. 2 DiplDan. 2. rk. V I I I , nr. 414. 3 Reformatio statuto-rum 1427, SRD VI,
469; udgave af Århus domkapitels jordebøger I, 1972, 172, II, 1975, 76. 4 KancRrevb. 3. okt. 1558. 5
Rhumann I, jfr. Resen p. 41f, Hertel II, 2, p. XXXII og II, 389. 6 Corpus Constitutionum Daniæ, udg. af
V. A. Secher, IV, 1897, 112—115, jfr. Wiberg: Præstehist. I, 53 og KancBrevb. 28. marts 1556 og 6.
dec. 1558. 7 Er-hvervsark. Århus byarkiv. Ab 5. 1694. Komm. akt. etc., jfr. ÅrbÅrhSt. 1944, 49ff. 8 Jfr.
RA. DaKanc. Jydske tegn. 7. aug. 1694. 9 LA. Vib. Kirkeinsp.ark., Århus domk. 1634—1904. Dok.
vedr. rgsk. (C 617—58). 10 LA. Vib. Kirkeinsp.ark., Århus domk. 1690—1903 og 1807—97. Dok. vedr.
kirkegårde (C 617—28 og 29), jfr. LA. Vib. Århus bispeark. Stiftsøvrighedens journal 1890—99 (C 3—
738). 11Hertil korrespondance, j.nr. 1061/69 i NM's arkiv. 12 Også i Lund f.eks. lå S. Olufs kirke uden for
13
bybefæstnin-gen. Jfr. Ellen Jørgensen: Helgendyrkelsen, 32—35.
Erhvervsark. Århus byråds-
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Fig. 10. Århus †S. Olufs kirke. Udsnit af *gravplade af støbejern, nr. 6, over Jens Rasmussen Paw, †1704. Muligvis
støbt i Fossum jernværk, Norge, efter forlæg af Karel van Mander (p. 1341). — Section of cast-iron tomb plate
1704. Possibly cast at Fossum foundry, Norway, copied from a pattern by
Karel van Mander.
14
ark. Ab. 5. 1694.
C. J. T. Thomsen: i ÅrbÅrhSt. XXVI, 1933, 169 f. 1 domkirkens rgsk. 1729 nævnes
boder tilhørende kirken (Erhvervsark. Århus byark. Ac 4). Boderne
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langs Mejlgade synes at antyde, at kirkegården tidligere nåede frem til gaden, jfr. f.eks. DK. Frdb., 43;
Hoffmeyer I, 497. 15 F.eks. ÅgT. I, ved p. 120; jfr. kort over Århus 1755 i Frederik den Femtes atlas,
XXXV, 85 (Kgl. Bibl.) og Hertel, II, 2, XXXV, hvor østsidens længde svarer omtrent til den nuværende.
16
LA. Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1840—46 (C 3—496) og Århus domk. insp.ark.
Forhandlingsprot. 1834—56 (G 617—1); Hoffmeyer I, 72; ÅgT. III, 313. 17 Erhvervsark. Århus
byrådsark. Ab 3. 1624. 18 H. H. Blache: Indbydelsesskrift, 1850, 20—21; C. Molbech: Fragmenter af en
Dagbog, 1815, 219. 19 LA. Vib. Århus bispeark. Kirkergsk. Århus domk. 1825—29 (C 3—2300). 20 LA.
Vib. Århus bispeark. Kirkergsk. Århus domk. 1838—43 (C 3—2303). 21 LA. Vib. Århus bispeark.
Stiftsøvrighedens journal 1846—50 (C 3—731); Århus domk. insp.ark. Forhandlingsprot. 1834—56 (C
617—1); noterne 10 og 20. 22 F. J. Salomon: Kort over Århus 1855. 23 LA. Vib. Århus domk. insp.ark.
Forhandlingsprot. 1856—1916 (C 617—2). 24 V. Puck gav tegninger til anstalten. Århus Stiftstidende
24. april 1872; E. Sejr: Gamle Århusgader I, Århus 1960, 85—87; ÅgT. II, 447. 25 LA. Vib. Århus
domk. insp.ark. Rgsk.bog 1696—1753 (C 617—48/49). 26 Erhvervsark. Århus byark. Domme og breve
domk. vedr. 1697—1704 (Ac 3 (00034)). 27 Note 10; LA. Vib. Århus domk. insp.ark. Rgsk.bog 1758—
1824 (C 617—50). 28 E. Sejr: Gamle Århusgader I, Århus 1960, 81 ff; J. Ølsgaard m.fl., Aarhus, Århus
1905, 348—49. 29 LA. Vib. Århus bispeark. Kirkergsk. Århus domk. 1847—52 (G 3—2305) 1855—59
(G 3—2307). 30 Noterne 10 og 29; LA. Vib. Århus domk. insp.ark. Kirkebygningens vedligeholdelse
1814—68 (C 617—18); Forhandlingsprot. 1856—1916 (C 617—2); Kassergsk. 1852—62 (C 617—53).
31
LA. Vib. Århus domk. insp.ark. Kassergsk. 1852—62 (C 617—53). 32 Under arbejdet stødte man på
kampestensmurværk, der muligvis hidrører fra hegnsmuren, men i første omgang blev opfattet som levn
af kirken, Dagbladet 16. august 1870. Fire dage senere kunne avisen belære sine læsere om, at
murværket ikke stammede fra kirken, da denne havde været af træ. 33 Noterne 10 og 23. 34 Gruben havde
form som et lidt skævt rektangel, der målte ca. 160 x 170 cm, og bunden lå omkring 170 cm under
terræn. Jfr. ÅgT. I, 418; III, 63; H. Sogaard: Om kirkeriste i Århus. Folkeliv og kulturlevn, 1960, 213. 35
Schive VII-Thura. Kgl. Bibl. Thott 1448—4°. Først citerede indskrift efter Marmora Danica II, 119. 36
LA. Vib. Århus bispeark. Bilag rgsk. Århus domk. 1700—88 (G 3—2308/2316). 37 LA. Vib. Århus
domk. insp.ark. Bgsk.bog 1758—1824 (C 617—50). 38 Note 13, jfr. note 26. 39 Jfr. Hertel, 2 II,
XXXVIII—XXXIX. 40 Hærens ark. Indb. Croquier af de siden Aar 1800 i Anledning af Krigene med
Engel-land anlagte Skandser og Batterier, 1813. No. 122; Hertel, II, 380; Hoffmeyer I, 465; II, 173; ÅgT
I, 329, 420; III, 63. 41 LA. Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1785—1813 (C 3—489). 42 R. Knudsen:
Danmark XXI, 1941, 731, nævner begravelse 1827. 43 Note 19; LA. Vib. Århus domk. insp.ark.
Kirkeværgergsk. 1825—68 (C 617—61); G. A. Jensen: Barndomserindringer fra Aarhus i Fyrrene.
ÅrbÅrhSt. XVII, 1924, 97— 100; H. Søgaard: Fra rebslagernes fortid. Årbog DgB 1960, 65; P. Jensen
og N. J. Israelsen: Fra den sorte skole til Middelgades port, Århus 1968, 53, 65; på p. 49 reproduceres en
akvarel af F. Visby, som skildrer kirkegårdsområdet, hvor vasketøj hænger til tørre mellem gravsten og
mindekors. 44 Korrespondance j.nr. 625/52 i NM.s arkiv; oplysninger fra stadsgartneren. Se desuden V.
Rud Nielsen: Et grønt aandehul. Tidsskrift for Havekunst XX, 1939, 121—24; L. Sandberg: En
minderig, 800-aarig kirkegaard i Aarhus By. Vore Kirkegaarde XVI, 1947—50, 31—33; Luini: Fra Sct.
Olufs Kirkegaard i Aarhus. Verdens-Spejlet. Illustreret Ugeblad, 1904—05, 219, omtaler minde-støtten
for generalkonsul Hendrik Pontoppidan, der i første halvdel af 1900-tallet stod på kirkegården. 45 Udg.
ved Søgaard, 1967, 40—41. 4e Jfr. note 32 og f.eks. Schive-VII-Thura. Kgl. Bibl. Thott 1448—4°;
Hoffmeyer I, 65 ff. 47 Ledet af Thorvald Rasmussen, mens Carl Georg Schultz tilså arbejdet nogle gange
i den første tid. 48 Uden nærmere angivelse af fundstedet anfører Th. Rasmussen, at der ved
udgravningen fremkom et par løse frådstensstumper. På dette grundlag nævner H. Søgaard: Det ældste
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Århus, 1961, 44, at kirken kan være opført i slutningen af 1000-tallet, hvilket H. Krins: Die frühen
Steinkirchen Danemarks, Hamborg 1968, 102, stiller sig tvivlende overfor. 49 Kirken skal måske
opfattes som borgernes i højere grad end Århus' andre kirker. En forbindelse med S. Olufs marked, der
blomstrede i 1700-tallet og afskaffedes i 1890'erne, er ikke påvist. 50 Som formodet allerede af Bering
Liisberg i ÅrbÅrhSt. III, 1910, 18. 51 Note 13; Sehive VII-Thura. Kgl. Bibl. Thott 1448—4°; jfr.
ÅrbÅrhSt. XXXVII, 1944, 48 ff. 52Note 13; ÅrbÅrhSt. XXXVII, 1944, 57 ff. 53 LA. Vib. Århus
bispeark. Århus kirker 1595—1747 (C 3—487); Hoffmeyer I, 69. 54 Note 36; LA. Vib. Århus bispeark.
Århus kirker 1748—84 (C 3—488). 55 Ifølge inventarprotokol i Den gamle By, nr. 825. 56 LA. Vib.
Århus bispeark. Århus kirker 1748—84 (C 3—488). 57LA. Vib. Århus byfogeds auktionsprotøkol
1756—1771. 58 LA. Vib. Århus bispeark. Århus kirker 1595—1747 (C 3—487). 59 Dagbogen V, 59 ff. 60
I arkivalierne (note 13) nævnes tillige kgl. byfoged Christoffer Schultes hustru, begravelsen betalt 25.
marts 1655, og Jacob biltsnider, 15. april 1658, dog uden nærmere beskrivelse. 61 Erhvervsark. Århus
byark. Domk.s rgsk. 1727—29. Ac 4 (00036). 62 Endnu i sidste årh. bemærkedes, at en gravsten blev
understøttet af to stykker af de granitsøjleskafter, der havde understøttet domkirkens †lektorium (jfr. p.
275) (note 18). 63 Højre skal af kammuslingen Pecten Jacobæus Linne, med udbredelse i
Middelhavsområdet. Bestemmelse ved Poul Bondesen, Nat.hist. Mus. i Århus, 1943 (NM). 64 Jfr. H.
Søgaard; i ÅrbGlBy 1959, 44 ff. 65 LA. Vib. Århus bispeark. Stiftsøvrighedens journal 1831—50 (C 3—
729/731). 66 Jfr. H. Søgaard: Korset på Sct. Olufs kirkegård og andre mindekors, i ÅrbGlBy. 1951, 26 ff.
67
Gengivet i Kiøbenhavnske Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, nr. LI, 18. dec. 1755, og i
HofmFund. II, 1756, 34 f. 68 II, 2, p. XXXV ff. 69 Indberetn. ved Th. Bas-mussen 1937 (NM). 70
Murmester Schandorff leverede materiale og arbejde, Søren Wols-bye renoverede og udhuggede en
sten, der skulle indmures i pillen, antagelig indskrifts-stenen (note 37). Denne sten skulle efter
rejsningen af det nye kors anbringes foran dette (jfr. korrespondance af 7. maj og 6. juni 1843, i NM). 71
L. Sandberg, i Vore Kirkegårde, 16. bd. 1947—50, 33. 72 Sml. gravsten i Nim (Nim) o. 1622, Låsby
(Gern) o. 1625 og Bud (Galten, Randers amt), med sekundær indskrift. 73 Stamtavle over Familien Mygind, Århus 1901, 18. 74 JySaml. 3. rk. VI, 382 ff. 75 Jfr. Århus domkirke nr. 53 (p. 796) og Saxild (Hads
hrd.) over præstepar. 76 Indskriften gengivet (med noter) i JySaml. 3. rk. VI, 384f., jfr. Anna Thestrup:
Eligerede borgere i Århus 1740—1837. Århus 1964, 100, 107. 77 Jfr. Århus domkirke nr. 73 (p. 808). —
Kristusfiguren under portalfeltet er antagelig udført efter et forlæg, der går tilbage til et stik af Cornelis
Bloemaert, efter Veronese, jfr. note 78, fig. 327. 78 Jfr. Sigrid Christie: Den lutherske Ikonografi i Norge
inntil 1800, Oslo 1973, II, flg. 341—2 og p. 166. 79 Jfr. Arne Nygård-Nilssen: Norsk Jernskulptur, Oslo
1944, I, 162 f. og II, nr. 785. 80 LA. Vib. Århus domk.s insp.ark. Bgsk. 1696 1715 (C 617—48). 81
Suppleret efter tilsvarende sten, nævnt ndf. 82 Jfr. Århus domkirke p. 927, nr. 6.

SUMMARY
Among the churches Bishop Peder Vognsen presented to the Cathedral Chapter in 1203 is mentioned St.
Oluf in Århus. This church was situated close to the coast, on the northern outskirts of the city (p. 48,
fig. 3, 4), and is said to have collapsed in 1548. The information we have seems to suggest that part of
the building was swept away by the sea, when waves in a gale undermined it. The churchyard continued
to be used and burials took place here up to the beginning of the last century. Part of the churchyard is
set out today as a public park, the site of the church being marked on the terrain. Excavations 1947—48
established the groundplan of the church, the east part
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of which has disappeared (fig. 2-3). Nothing much has been found showing the details of the
building or its architectural character, but the remains unearthed confirm that the nave had
two extentions to the west, one of them presumably a tower, and an annex on each side.
Apparently the building was dated from the 13th century, but various circumstances suggest
that an earlier church had stood on the site. In 1637 a simple sepulchral chapel was erected in
the churchyard (cf. fig. 4) which was demolished in 1768.
Of the furnishings only a bell from 1505 is preserved and this now hangs in the city's
cathedral (p. 623, fig. 381). Of the tombs a brick-built Romanesque grave must be mentioned
(fig. 2, 2) which was discovered when road works took place in 1943. A number of
tombstones from the 17th and 18th centuries are to be found in the area. They are the usual
limestone slabs typical of the time, most of which have been re-used and worn down (cf. p.
990—91). They were raised to burghers of the town. A couple of iron plates are worthy of
note: no. *6 from 1704 (fig. 10), cast at the Fossum foundry in Norway and now in Den gamle
By museum, and no. 9 which was made at the beginning of the last century and is still in the
disused churchyard.

Den gamle By fot.

Fig. 1—4. Dekorerede bygningsblokke m.v. i Den gamle By (p. 1360). 1—2. Kragsten med relief.
3. Terningkapitæl. 4. Base eller Fontefod. — 1—4. Decorated building blocks etc. in the museum ''Den
gamle By". 1—2. Imposts with reliefs. 3. Cushion capitcd. 4. Base or foot of a baptismal font.
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Fig. 5. Fragment af tympanon. Den gamle By (p. 1360). — Fragment of tympanum. Now in the
museum "Den gamle By".

†VOR FRUE KIRKE
Det er dokumenteret, at biskop Peder Vognsen ved gavebrev af 14. november 1203 skænkede en Vor
Frue kirke til præbendarernes beklædning1, og at kirken senere var inkorporeret i et bordpræbende, der
havde navn efter den2. Præbendets indehaver oplod kirken til kongen 15423. Desuden er det en
kendsgerning, at der i Århus i middelalderen eksisterede en sognekirke viet jomfru Maria. 1322
betænktes denne kirke, dens sognepræst og klokker i et testamente4, 1428 omtales en præst for Vor Frue
kirkes sogn i Århus5, og 1500 afhændedes et stykke jord, der lå i Århus i Vor Frue sogn6. I øvrigt
udstedtes 1397 og 1424 afladsbreve til dem, der besøgte kirken7, ligesom Vor Frue kirkegård nævnes i et
pavebrev 14858 (jfr. p. 53f.).
Om beliggenheden af denne forsvundne kirke hersker stor uenighed. Chr. Kjer9, J. Hoffmeyer10, P.
Severinsen11 og Helge Søgaard12 antager, at kirken lå på Brobjerg, dvs. bakken ved den nuværende
Frederiksgade syd for åen. Denne opfattelse bygger på et udtog af Arne Magnusson af en 1498 trykt bog
om karmeliterklostrets skytshelgen S. Jørgen. Ifølge dette udtog »begav S. Jørgen sig først til et snævert
kapel; men omsider drog han jomfru Maria til sig, for at hun sammen med ham, S. Knud konge og S.
Knud hertug kunne stå i den nye kirke, der var bygget for »samme jomfrus brødre af karmeliterordenen«13. Denne klosterkirke (jfr. p. 1352) kan dog ikke være identisk med Vor Frue Sognekirke, hvis
beliggenhed må søges et andet sted14.
I gavebrevet 1203 nævnes Vor Frue kirke sammen med stednavnet Tulstrup. 1484—85 identificerede
kannikerne Tulstrup mark med det stykke jord, byens borgere kaldte Markvards løkke, og som lå vest
for Århus15. 1661 oplyser Frue kirkes sognepræst, at indtil Christian III forundte byen og borgerskabet
sortebrødrekirken til sognekirke, stod Vor Frue kirke på Møllekirkegården16, vest for byen. Hospitalets
præst opgiver imidlertid 1690, at det var et kapel for S. Anna, der stod på denne kirkegård17.
Møllekirkegården omtales i et skøde 158618 og kan således ikke være identisk med den
assistenskirkegård, man påtænkte at indrette 159219. Møllekirkegårdens alder sandsynliggør, at den har
ligget ved en kirke eller et kapel eller både en kirke og et kapel20. Eftersom den ældste af de
Danmarks Kirker, Århus amt
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to nævnte præsteindberetninger er over 100 år yngre end kirkens og kapellets formodede nedlæggelse, er
det imidlertid ikke givet, at kirken var Vor Frue kirke og kapellet S. Annas (jfr. ndf.).
Fra 1485 og 1503 er der bevaret to breve; henholdsvis et, udstedt af tre kardinaler og et, udstedt af
kong Hans. Kardinalernes brev tilstod dem, der på bestemte dage besøgte det Hellig Kors kapel, som lå
på Vor Frue kirkegård, 100 dages aflad21, medens kong Hans' brev gav magistraten tilladelse til at råde
og regere det Hellig Kors kapel, der lå norden uden for Århus, og som de selv havde bygget på kronens
og byens grund22. Man kan forklare uoverensstemmelserne mellem de to breve ved at antage, at der lå to
Hellig Kors kapeller i eller ved Århus. Mere sandsynligt forekommer det dog, at der stod en strid om,
hvorvidt kapellet lå på kirkegården eller på byens grund. Eventuelt har pavebrevets koncipator eller
skriver skrevet »på Vor Frue kirkegård« i stedet for »ved Vor Frue kirkegård«, som der stod i den
indsendte ansøgning. Det er endvidere tænkeligt, at kongebrevets koncipator eller skriver, der vel heller
ikke var stedkendt, ved en læse- eller erindringsfejl har skrevet »norden« i stedet for »vesten«.
Da sortebrødrekirken efter reformationen blev sognekirke (jfr. p. 1005) skete det efter alt at dømme
på grundlag af det middelalderlige Vor Frue sogn, og man bemærker, at dominikanerkirken såvel som
Møllekirkegården ligger nord for åen.
KILDER OG HENVISNINGER
1

2

DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82. Reformatio statutorum af 23. aug. 1427 (SRD VI, 469), Århus
domkapitels jordebøger, udg. ved Poul Rasmussen 1972ff., I, 172, II, 75f. 3 DaKancReg. p. 222. 4
DiplDan. 2. rk. V I I I , nr. 414. 5 SRD VI, 504. 6 Repert. 2. rk., nr. 1088. 7 Pontoppidans Annales II, 251
(Repert. 1. rk., nr. 4124), Repert. 1. rk., nr. 6139. 8 ActaPont. IV, nr. 2968, Pontoppidans Annales II, 683
(Repert. 2 rk., nr. 5742). 9 KirkehistSaml. 3. rk. V, 682ff. 10 Blade af Aarhus Rys Historie I, 76ff. 11
KirkehistSaml. V, 161f. 12 Det ældste Århus p. 44. 13 Chr. Eruun i Aarsberetninger fra Det store kgl.
Bibliothek I, 79; KirkehistSaml. 5. rk. V, 162. 14 Ejler Haugsted i ÅrbÅrhSt. 1931 p. 206. 15 Hübertz:
Aktstykker I, 39 47; ÆldDaArkReg. V, 308— 310; Fr. I Reg. p. 242f. 16 LA Vib. Århus bispearkiv, Ning
herredsbog 1661 (C 3 1090). Erhvervsarkivet. Århus byrådsarkiv Ab. 4, 1689. Tingsvidne om Mølle
kirkegård contra Jens Wissing i Århus Mølle. 17 LA Vib. Århus bispearkiv, Ning herredsbog 1690 (C
3—1106). 18 ÅgT. III, 434. 19 KancBrevb. 1588 92 p. 797. 20 KultHistLeks. VIII sp. 391ff. 21 ActaPont.
IV, nr. 2968, Pontoppidans Annales II, 683 (Repert. 2. rk., nr. 5742). Jfr. det afladsbrev til samme kapel,
som nogle biskopper udstedte 1489, Pontoppidans Annales II, 690 (Repert. 2. rk., nr. 6545). 22 Hübertz:
Aktstykker I, 90 (Repert. 2. rk., nr. 9795).
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Fig. 6. Romansk *gravsten, med ukendt proveniens. Nu i Den gamle By (p. 1360). — Romanesque *tombstone of
unknown origin, now in the town museum "Den gamle By".

†HELLIGÅNDS KAPEL
I Danmark omtales Helligåndshuse først i sidste halvdel af 1200-tallet1; af Århus kannikebords
jordebog fra begyndelsen af det følgende århundrede fremgår, at byens Helligåndshus i alt fald er ældre
end jordebogen2. Kapellet betænktes i et testamente 13223, og 1354 modtog forstanderen for
Helligåndshuset, kannik Thomas Hennikesen, et betydeligt bidrag bl.a. til kirkens genopbygning og
reparation4; endelig foreligger en omtale i et pavebrev 14945. Domkirkens statutter 1388 bekræftede, at
forstanderen tillige skulle være kannik ved domkirken; han bestyrede stiftelsen og sørgede for kapellets
gejstlige betjening. Endvidere skulle han af sit beneficiums indtægter vedligeholde kirken og måske hele
gården6. Efter oprettelsen af Almindeligt hospital (p. 1003) overførtes Helligåndshusets beboere
antagelig hertil. Ved kongeligt brev af 26. august 1540 fik superintendenten overdraget den øde gård,
kaldet Helligåndsgård, som hører til Helligånds kapel; den lå »vesten ved Emmervay og så til Per Olsens
gård vedtager og så sønder ned fra gaden og til åen«7 (jfr. p. 48, fig. 3, 8).

KILDER OG HENVISNINGER
Forkortelser: p. 42—44.
1
KultHistLeks. VI, 407. 2 Århus domkapitels jordebøger III, udg. ved Poul Rasmussen 1975, 24. 3
DiplDan. 2. rk. VIII, nr. 414. 4 DiplDan. 3. rk. IV, nr. 107 og 108. 5 ActaPont. V, nr. 3391. 6 Århus
domkapitels jordebøger II, udg. ved Poul Rasmussen 1975, 81f. 7 DaKancReg. 1535—50, 134; jfr. C. J.
T. Thomsen, Aarhus Hospital i det tidligere Sortebrødrekloster, Århus 1942, 11 f., der bestemmer
beliggenheden til grundene ved Immervad, mellem åen og Vestergade; hvilket omtrent svarer til det
areal, som Magasins varehus nu indtager.

86*

1352

FORSVUNDNE KIRKER I ÅRHUS

†S. JØRGENS KAPEL OG
†KARMELITERKLOSTRETS KIRKE
Efter hvad et pantebrev dateret 3. september 1482 oplyser, havde Jens Iversen Lange, der blev biskop i
1449, skænket karmeliterordenen et kapel, der var indviet til S. Jørgen, S. Knud konge og S. Knud
hertug, og som tilhørte bispestolen. Ordenen tog imod gaven og sørgede for, at der blev holdt
gudstjenester i kapellet. Ved ovennævnte brev gav paven sin tilladelse til, at munkene byggede et kloster
på stedet med bl.a. kirkegård, klokker og klokketårn1. Af Arne Magnussons uddrag af en bog om
klostrets skytshelgen S. Jørgen, der blev trykt 1498, fremgår, at klostret var bygget, og at jomfru Maria,
S. Jørgen, S. Knud konge og S. Knud hertug »stod« i dets kirke, dvs. at der fandtes et eller snarere flere
altre med figurer eller billeder af de tre helgener2. Klostret, der kaldtes både jomfru Marias kloster (på
Brobjerg) og S. Jørgens kloster, omtales 14953, 1499 og 15064. 14. november 1531 stadfæstede kongen
et brev, hvorved munkene overdrog klostret med dets kirke og kirkegård til biskoppen5, og 5. november
1541 gav Christian III sin tilladelse til, at Århus bys brandlidte borgere nedbrød klostret og dets kirke og
benyttede sten og tømmer til genopførelse af deres huse6.

Beliggenhed og kirkegård. Klostret har været placeret i den søndre udkant af det
middelalderlige Århus og umiddelbart op til den hovedvej, som fra ådalen ved
Immervad førte op over Brobjerg, svarende til forløbet af den nuværende
Frederiksgade (p. 48, fig. 3,5). En ca. 15 m bred grav af uvis alder, hvoraf der 1907
fandtes en 45 m lang strækning vest for klostret, behøver ikke at have haft relation til
det middelalderlige anlæg7. Klosterkomplekset, der er orienteret parallelt med
Frederiksgade og ikke retter sig efter verdenshjørnerne, ligger på et område, hvor
terrænet skråner nedad imod åen, og som før i tiden benævntes Bispetoften.
Mange begravelser godtgør, at kirkegården lå syd for bygningskomplekset, hvor
kirken udgjorde sydfløjen, men gravpladsens omfang er ikke konstateret. Et par korte
fundamentsforløb ved kirkens sydvestre hjørne blev af udgraverne identificeret med
kirkegårdens vestre mur, hvilken antagelse støttes af fund af brolægning foran
vestgavlen.
Nogle begravelser, der 1948 og 1953 afdækkedes i vestre ende af den forsvundne
klosterkirkes hovedskib, var anlagt i tilknytning til stedets naturlige terræn, der falder
jævnt i vestlig retning. Denne omstændighed taler for, at gravpladsen var udlagt i
tilknytning til en ældre †kirke, som meget vel kan være det †S. Jørgens kapel, som
karmeliterne fik overladt ved ankomsten til Århus.
I kareen mellem Frederiksgade, Vester allé, Christiansgade og I. M. Mørksgade
har lejlighedsvise undersøgelser og gravning i forbindelse med nybyggerier afsløret
stærkt nedbrudte mure tilhørende et omfattende, middelalderligt bygningskompleks,
der kan identificeres med Århus' karmeliterkloster8 (fig. 7). Der er fremdraget levn af
alle anlæggets fire fløje, men materialet er fattigst
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Fig. 7. †Karmeliterkloster 1:400. Kompleksets formodede plan (sort) og de fremgravede rester (grå), tegnet af
KdeFL på grundlag af Th. Rasmussens og Claus Andreasens indberetninger. — †Carmelite Friary 1:400.
Presumed plan of the complex, in black, excavated remains grey.

vedrørende kirken og har ikke givet sikre vidnesbyrd om ældre bygninger på stedet.
Eiler Haugsted og Thorvald Rasmussen har nærmere redegjort for undersøgelsernes
gang og resultater, der for så vidt kirken angår, kan sammenfattes således:
Bedst bevaret var vestre gavlmur, der på en syld af kamp var opført som
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en 220 cm svær kassemur med façade af munkesten i munkeforbandt og bagmur af
marksten. Den nordre halvdel kom for dagen 1907, og omkring 1930 opstod der
mulighed for, ved bevidst placerede sonderinger, at søge at fastslå kirkens
udstrækning og form. Vestgavlens fulde udstrækning på ca. 20 m kunne da
konstateres. Begge hjørner havde kraftige, omkringgribende piller, og en 155 cm bred
støttepille, der sprang 120 cm frem for façaden, delte denne i et større (nordligt) og et
mindre (sydligt) stykke.
Kirkens indvendige bredde måltes til ca. 16 m, hvoraf 10 indtages af hovedskibet
og fem af et sideskib. Ved åbninger mellem een meter brede, kvadratiske piller har
skibene stået i forbindelse med hinanden. Begge kirkens langmure har været fagdelte
ved stræbepiller, hvoraf kan sluttes, at det i alle tilfælde har været planlagt at forsyne
rummet med hvælv.
Under de vanskelige forhold på det stærkt bebyggede areal, hvor kirken har ligget,
var det kun med stor usikkerhed muligt at danne sig en forestilling om bygningens
østre del. Her får det betydning, at en række gravninger, som blev foretaget både før
og efter, at kirkesonderingerne fandt sted, har blotlagt hovedtrækkene af grundplanen
af kompleksets tre andre fløje. Herved er fremstået et temmeligt entydigt billede af et
velkomponeret anlæg af bemærkelsesværdigt omfang og byggeteknisk soliditet.
Set i lyset heraf kan der ikke være alvorlig tvivl om, at klosterkirken har haft den
udvendige længde på 53 m, som udgraverne angiver9. Undersøgelsesresultatet
efterlader imidlertid en usikkerhed angående bygningens form. Ved en af
sonderingerne blottedes, hvad udgraverne opfattede som en »meget tydelig
fundamentsgrøft«, der indeholdt hjørnet mellem sideskibets østside og korets sydside.
Er denne tolkning rigtig, har de århusianske karmeliters klosterkirke, der ifølge de
skriftlige kilder må være rejst i årtierne før år 1500, ikke alene haft den langhusform,
som var sædvanlig for tiggermunkeordnerne; ved sit ene sideskib har den yderligere
haft en overordentlig stor lighed med dominikanernes lidt kortere kirke i Vestergade
(p. 1043, fig. 30).
Blandt de formsten, der er kommet for dagen ved gravningerne, kan kun een type,
tilhørende et vinduesstavværk (svarende til p. 270, fig. 132,5 eller p. 1336, fig. 5, C)
henføres til kirken. Et mindre antal er 1929 og 1977 fundet i og ved sideskibet.
På eller i nærheden af klosterarealet er fundet et par genstande, som ikke kan have
haft nogen primær forbindelse med hverken kloster eller kirke; deres egenart og det
forhold, at de traditionelt behandles i sammenhæng med klostret, motiverer en kort
omtale:
*Billedkvader (fig. 8) fra romansk tid, 41 × 60 cm, af rødlig granit med
relieffremstilling af to dyr, måske en kåd hund og en travende hest, fandtes 1922 ved
nordre klosterfløjs nordmur. Stenen, der kan være sekundært anbragt,
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Fig. 8. †Karmeliterkloster. Billedkvader (p. 1354). — Romanesque carved ashlar of granite.

således som ovenfor omtalt, indlemmedes i Den gamle Bys samling (inv. nr. 652:55).
* Seglstempel (stampe) (fig. 9), fra 1325—50, af bly, spidsovalt, 5,3 x 3,2 cm til
ydre skriftrand, 3,8 cm incl. den udefter skrånende kant, der har indskårne
tværstreger. På den let hvælvede bagside (1,6 cm til toppunktet) ses mærker som efter
udkast til en bispefigur, hvorimod der ikke synes spor efter øsken eller tap. Den plane
forside har mellem indskårne linier en omskrift med majuskler: »SIGIL(LV)M10:
IOH(ANNI)S: D(EI) G(RATIA) [EPI]SCOPI: SCA-LOT(ENSIS)«, (»Jon (Johannes)
af Guds nåde, biskop af Skalholts segl«). Den grove bispefigur med mitra (bispehue),
i en forenklet, arkitektonisk ramme, er ligesom på en del norske og svenske segl11
fremstillet stående, holdende både bispestav og korsstav. På seglstemplets nederste
trediedel ses bispens uidentificerede våben. Det ret groft udførte stempel er rimeligvis
fremstillet i Norge (eller Island?). Biskop Jon (Johannes) har ikke kunnet
identificeres nærmere12, men må formodentlig være en af tre succederende bisper ved
navn Jon fra det islandske bispesæde i Skalholt, der hørte under ærkebiskoppen i
Nidaros (Trondhjem): 1) Jon Halldórsson eller Trygerðarson fra Bergen, valgt 1321,
indviet 1322, død og begravet i Bergen 1339, 2) Jon Eindriðason, valgt og viet 1339,
død i Skalholt 1341, og 3) Jon Sigurðarson, islandsk munk, valgt 1341,
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viet 1343, død i Skalholt 1348. — Stampen blev fundet tilfældigt 1879 på den
såkaldte »Bispetoft« mellem Frederiksport og Møllen13, måske inden for Karmeliterklostrets område. Det afleveredes til den »antiqvariske Samling« i Århus og er
herfra indgået i Den gamle By som nr. 81.
KILDER OG HENVISNINGER
Nationalmuseets 2. afd. Korrespondance og indb. 1907 (C. M. Smidt), 1908—10, 1922— 23, 1931,
1977 (Thomas W. Lassen; Claus Andreasen). Erhvervsark. Ejler Haugsteds privatarkiv (D 3—10). Den
gamle By. Indb. og opmålinger af Th. Rasmussen o.a. 1907, 1923, 1931, 1949 og 1953.
Litteratur: E. Haugsted: Karmeliterklostret i Aarhus. ÅrbÅrhSt. XXIV, 1931, 201— 29. Th.
Rasmussen: Karmeliterklostret i Aarhus. Undersøgelser på Tomten efter 1931. ÅrbÅrhSt. XLVI, 1953,
41—49.
Redaktion: Kjeld de Fine Licht; stampe: Vibeke Michelsen.
Forkortelser: p. 42—44.
1
ActaPont. IV, nr. 2828. 2 Chr. Bruun, i Aarsberetninger og Meddelelser fra det store kgl. Bibliothek
I, 77—81; Kirkehist. Saml. 5. rk. V, 162 og ÅrbÅrhSt. 1931, 205f. -Århusklostrets prior er afbildet
blandt ordenens fremtrædende medlemmer i den kalk-malede dekoration i karmeliterklosterkirken i
Sæby. 3 Danske Magazin VI, 268. 4 Hübertz: Aktstykker I, 87 og 94. 5 Kong Frederik I.s dan. reg. p.
292f. 6 DaKanc Reg. p. 204f; Hübertz: Aktstykker I, 133f. 7 Udgraverne, der fandt »mest Levninger af
nyere Dato«, anså graven for en voldgrav. Uden supplerende undersøgelser kan det ikke afgøres, om den
eventuelt har indgået i en fiskedam eller stået i forbindelse med kronens inddigede ejendom »Munckenis
Lykke«, som på vestsiden grænsede op til kirkegården, og som nævnes i kgl. brev 3. juni 1542,
DaKancReg. 1535—50, 224. 8 Jfr. allerede C. Kier: Aarhus' Kirker og Klostre i den katholske Tid.
KirkehistSaml. III 5, 1884—86, 682—83. 9 Et par mindre gravninger i sideskibet, foretaget 1977 og
1979, bekræfter det ældre billede af denne del af kirken. Medd. fra henholdsvis Claus Andreasen og Per
10
Kr. Madsen (NM).
Bogstavtyperne utydelige, M'et står antagelig placeret på hovedet.
11
Poul Bredo Grandjean: Dansk Sigillografi, 1944, 142, jfr. Thor Kielland: Norsk guld
smedkunst i middelalderen, Oslo 1926, 122, 172; KultHistLeks. XV, sp. 197ff, 215ff, 221.
12
Findes ikke mellem de gengivne segl i Arne Magnussens håndskrift vedr. islandske segl,
Sigilla Islandica I. AM 217, 8vo. Udg. af Magnus Már Lárusson og Jónas Kristjánsson,
Reykjavik 1965—67. Diplomatarium Norvegicum XVII B, Christiania 1913. Den norske
Kirkes Erkebiskoper og Biskoper indtill Reformationen, ved Oluf Kolsrud. 13 Aarhus
Stiftstidende 21. og 24. maj samt Berlingske Tidende 23. og 26. maj 1879.

†KIRKE I S. KARENS GÅRD

S

pedalskhedshospitaler i Danmark kendes først i større tal fra slutningen af 1200-tallet, men adskillige
er sikkert betydeligt ældre1. Da »hospitale« på den tid vistnok kun benyttedes som betegnelse for et
spedalskhedshospital1, er det hospital, der betænktes i testamente 13222, muligvis S. Karens gård,
»domus Leprosorum Sancte Catherine Aru-siensis«, som det kaldes i et brev 15123. I øvrigt omtales S.
Karens gård første gang 14994. 1541 blev en del af gårdens indtægter og 1560 resten overført til
Almindeligt hospital i Århus5. Til gården hørte en kirke, der nævnes 15316. Institutionen har ligget som
genbo til sortebrødreklostret, på den vestre side af Grønnegade, der 1673 kaldes Sankt Karens gade. 1924
er hospitalets kirkegård konstateret ved udgravning nord for Vestergade7 (jfr. p. 48, fig. 3, 7).
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10
Kr. Madsen (NM).
Bogstavtyperne utydelige, M'et står antagelig placeret på hovedet.
11
Poul Bredo Grandjean: Dansk Sigillografi, 1944, 142, jfr. Thor Kielland: Norsk guld
smedkunst i middelalderen, Oslo 1926, 122, 172; KultHistLeks. XV, sp. 197ff, 215ff, 221.
12
Findes ikke mellem de gengivne segl i Arne Magnussens håndskrift vedr. islandske segl,
Sigilla Islandica I. AM 217, 8vo. Udg. af Magnus Már Lárusson og Jónas Kristjánsson,
Reykjavik 1965—67. Diplomatarium Norvegicum XVII B, Christiania 1913. Den norske
Kirkes Erkebiskoper og Biskoper indtill Reformationen, ved Oluf Kolsrud. 13 Aarhus
Stiftstidende 21. og 24. maj samt Berlingske Tidende 23. og 26. maj 1879.

†KIRKE I S. KARENS GÅRD

S

pedalskhedshospitaler i Danmark kendes først i større tal fra slutningen af 1200-tallet, men adskillige
er sikkert betydeligt ældre1. Da »hospitale« på den tid vistnok kun benyttedes som betegnelse for et
spedalskhedshospital1, er det hospital, der betænktes i testamente 13222, muligvis S. Karens gård,
»domus Leprosorum Sancte Catherine Aru-siensis«, som det kaldes i et brev 15123. I øvrigt omtales S.
Karens gård første gang 14994. 1541 blev en del af gårdens indtægter og 1560 resten overført til
Almindeligt hospital i Århus5. Til gården hørte en kirke, der nævnes 15316. Institutionen har ligget som
genbo til sortebrødreklostret, på den vestre side af Grønnegade, der 1673 kaldes Sankt Karens gade. 1924
er hospitalets kirkegård konstateret ved udgravning nord for Vestergade7 (jfr. p. 48, fig. 3, 7).
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Fig. 9. Seglstempel, fundet i nærheden af †karmeliterkloster (p. 1355), tilhørende en biskop Jon af Skalholt på
Island. — Seal found in the vicinity of the †Carmelite Friary belonging to a bishop Jon of
Skalholt, Iceland.

KILDER OG HENVISNINGER
Forkortelser: p. 42—44.
1
KultHistLeks. VI, 677—83. 2 DiplDan. 2. rk. VIII, nr. 414. 3 E. Pontoppidan, Annales Ecclesiæ
Danicæ Diplomatici II, 1744, 739; Repert. nr. 12276. Det er imidlertid lige så sandsynligt, at der i
testamentet sigtes til S. Jørgens hospital (jfr. p. 1352). 4.Re-pert, nr. 8838. Et brev 1541 citerer imidlertid
et beseglet pergamentsbrev, der utvivlsomt er en del ældre; jfr. ÅrbÅrhSt. 1911, 84f. 5 DaKancReg.
1535—50, 187; Kanc-Rrevb. 1556—60, 472. 6 Frederik I's Registranter, 279. Jfr. at kongerne Hans og
Christian II inkorporerede to kirker i hospitalet, mod at der her holdtes messer, P. F. Suhm, Nye
Samlinger til den Danske Historie I, 1792, 76—77. Resen, 41, konstaterer, at endog mindet om kirken er
forsvundet. En †klokke, der »stander i sancte Karine gaardt«, blev 1532 overdraget til Oluf Hammer,
Frederik Fs Registranter, 465; klokken behøver imidlertid ikke at stamme fra gårdens kirke, som påpeget
af Hoffmeyer I, 88. 7 ÅgT I, 188—92; C. J. T. Thomsen, Aarhus Hospital i det tidligere
Sortebrødrekloster, 1942, 13—15.
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SUMMARIES
A number of mediaeval documentary sources confirm that a church dedicated to the Virgin
Mary existed in Århus. Circumstances seem to indicate that the building disappeared during
the Reformation Period in the 1530's and that the parish now came under the church of St.
Nicholas which had been given the name of the Church of Our Lady (cf. p. 1282) after it had
been discontinued as the church of the Black friars.
The site of the older Church of Our Lady, mentioned for the first time in 1203, has not
been determined, but in all probability it was situated on the outskirts of the city, perhaps in
the vicinity of the later Århus mill, where in the 16th century a churchyard is mentioned (p.
48, fig. 3,9).
A Hospital to the Holy Spirit, of which there is no archaeological evidence, existed in Århus
by the river-crossing (p. 48, fig. 3, 8). It seems to have been built ca. 1300. In the middle of
the 14th century a considerable donation is mentioned which was intended, inter alia, to be
used for the rebuilding of the church. During the Reformation, in 1536, the institution was
dissolved and the inmates presumably transferred to the hospital which was established at this
time (p. 1311).
A Carmelite Friary was founded in the south-west part of the city (p. 48, fig. 3, 5) before
1482, when the bishop presented the order with a chapel dedicated to St. George, St. Canute,
the king, and St. Canute, the duke. The friary was made over to the episcopal see in 1531, and
in 1541 the citizens of the city were given permission by the king to demolish the buildings.
During occasional excavations since 1907 it has been possible to determine the main features
of the four-winged complex (fig.7), but the form of the aisle of the church and its chancel
remain less certain.
During the excavations several objects were also brought to light which for chronological
reasons cannot have any primary connection with the Carmelite friars: a Romanesque carved
ashlar of granite (fig. 8), and a lead seal from 1325—50 (fig. 9) which was probably made in
Norway and belonged to a bishop Johannes (Jon) of Skalholt in Iceland; both pieces are now
in Den gamle By museum.
St. Karen's House, a hospital for lepers, was situated west of the Black Friars priory (p. 48,
fig. 3, 7) and was presumably built in the latter half of the 15th century. A church is
mentioned from 1531. The institution was abolished at the Reformation; its location has been
confirmed by occasional finds of graves in the churchyard which belonged to it.
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Fig. 10. Ikke lokaliserede, profilerede bygningsblokke af granit, 1:10. Stenene, der nu befinder sig i Den gamle By,
stammer antagelig fra Århusområdet (p. 1359f). Målt og tegnet af KdeFL 1974. — Granite profiled building stones
1:10 of unknown siting. The blocks, now in the museum »Den gamle By«,
originate presumably from the Århus area.

IKKE LOKALISEREDE BYGNINGSSTEN I ÅRHUS
I Den gamle By er samlet en del bygningsblokke og tildannede granitsten, der med
få undtagelser har det fælles, at deres oprindelige placering er ukendt. Hertil slutter
sig enkelte granitter1, som sekundært er indmuret i huse i byen. I form af en kortfattet
liste skal bringes en oversigt over de mere bemærkelsesværdige stykker, som alle må
henføres til romansk tid.
Vinduesoverliggere uden dekoration2, fortrinsvis rødlig granit. Fire rektangulære,
hvoraf een er fundet 1959 i Grønnegade ved Møllestien (inv. nr. 671:59), en anden
har fals i begge sider foroven; tre overliggere med krum overside, og to af trapezform
med ujævne sider. Fragment af tagformet(?) overligger, der på façadesiden langs
åbningens rundbue er dekoreret med rankeslyng i relief (inv. nr. 149:16).
Profilerede kvadre (fig.10, A—D, G). A er formentlig en sokkelsten. B, der er en
hjørneblok, har muligvis været kragsten i en portal. C og D, der begge findes i to
eksemplarer, er antagelig karmsten. Begge stykkerne D er 63 cm
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lange og indmuret i porten i ejendommen Graven 16. G. Karm- eller kragstenskvader af rødlig granit3 (inv. nr. 655:55).
Kragsten. Fig. 10, E. Grå granit, længde 120 cm. Langsidens midtvulst har
tovsnoning, på stenens endeflade, inden for en rundstavramme, er hugget en løve,
hvis hoved er en face, og hvis hale går mellem bagbenene og op over kroppen, hvor
den afsluttes med en tredelt dusk (p. 1348, fig. 1). Fundet i Svaneapoteket, Århus
(inv. nr. 269:43).
Fig. 10, F. Rødlig granit, bevaret længde 38 cm. Langsidens nedre vulst har
tovsnoning ligesom endefladens ramme omkring et dyr i lavt relief (p. 1348, fig. 2).
Fundet i Løveapoteket, Århus (inv. nr. 424: 55).
Fig. 11. Grå granit, 30 cm langt, cylindrisk led med diameter på 11 cm (inv. nr.
656:55), jfr. kragsten i Åby kirke, Hasle herred (p. 1368, fig. 9).
To baser, rødlig granit, højde 29 cm, af den almindelige form, som over en
kvadratisk plint er opbygget med to vulster adskilt af hulkel; skarpryggede
hjørneknopper4. Beregnet på indbygning (inv. nr. 654:55 og 657:55).
Base, muligvis fontefod (p. 1348, fig. 4), højde 37 cm, bundflade 49 X 49 cm,
mandshoveder på hjørnerne. På de fire sider, indrammet af arkade, henholdsvis
dobbelt arkade og tre varianter af firbladet blomst5. Fundet 1946 i 1600-tals huset
»Trods Katholm«, Mindegade 4, Århus (inv. nr. 380:46).
Kapitæler. 1) Terningform, højde 29 cm, overside 36 × 32 cm, til indbygning (inv.
nr. 653:55). 2) Af mere usædvanlig type er det gråspættede kapitæl(?) (fig. 10, H),
der 1960 blev fundet ved nedrivning af barakkerne ved Den gamle Bys stubmølle
(inv. nr. 700:60). 3) Terningkapitæl (p. 1348, fig. 3), højde 30 cm, oversiden 31 × 29
cm, på de tre sider dekoreret med bladornament inden for perleramme6. Sekundært
anvendt som sokkel for jernkors på Søndre kirkegård (inv. nr. 138:43).
Tympana. 1) (P. 1349, fig. 5). Fragment, 38 × 69 cm, tykkelse 35 cm, med engel,
der med bog i den ene hånd bevæger sig hen imod person med stiliseret lændeklæde,
utvivlsomt Kristus; begge fattes øvre del7. Anvendt sekundært som trappesten i
Fiskergade 61 (inv. nr. 139:42). 2) (P. 1359, fig. 10, I og p. 1362, fig. 12). Rødlig
granit, 48 x 80 cm, tykkelse 25 cm, med rundstavsramme omkring feltet, hvori er
hugget et ligearmet kors8. Indmuret i sidehuset, Fredens torv 12.
En romansk gravsten (fig. 6), af granit, ca. 182,5 cm høj og ca. 68 cm bred med et
dobbeltkors i relief, er fundet i grunden under det gamle sygehus i Dynkarken. Den
oprindelige proveniens er ukendt; nu i Den gamle By (inv. nr. 510)9.
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Fig. 11. Korbuekragsten(?). Den gamle By (p. 1360, jfr. p. 1368, fig. 9). — Chancel arch impost(?).
Now in the museum "Den gamle By".

KILDER OG HENVISNINGER
Forkortelser p. 42—44. 1 Meddelt af N. J. Israelsen. 2 Jfr. F. Uldall: Om Vinduerne i de jydske
Granitkirker. ÅrbOldHist. 1894, 254—57. 3 Jfr. M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1948, fig. 218,
250, 272, 289. 4 Samme type som M. Mackeprang, op. cit., fig. 70. 5 M. Mackeprang, op. cit., 124, 128;
Th. Rasmussen, i ÅrbÅrhSt. XLIV. 1951, 23. 6 M. Mackeprang, op.cit., 76. 7 Jfr. M. Mackeprang,
op.cit., 152 ff, 187. 8 Jfr. M. Mackeprang, op.cit. 143 ff. 9 En anden romansk gravsten, ligeledes med ukendt proveniens og nu i Forhistorisk museum, Moesgård, vil blive omtalt i forbindelse med den
beslægtede Randlev-sten, nu i Odder museum.
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Poul Pedersen 1976

Fig. 12. Tympanon. Fredens torv 12, Århus (p. 1360). — Tympanum. Fredens torv 12, Århus.

BUILDING STONES IN ÅRHUS OF UNKNOWN S I T I N G
In Den gamle By museum is a collection of building stones and dressed
granite blocks which with few exceptions have a common feature in that their
original siting is unknown. Various pieces of granite which have been used
secondarily as masonry in houses in the town are associated with these. The
survey mentions 10 undecorated window lintels of various shapes. A number
of profiled ashlars, such as fig. 10, A—D and G. A few imposts, some of
which are decorated with animal reliefs (fig. 1 and 2, as well as fig. 10, E and
F). Fig. 4 may be the foot of a baptismal font, while fig. 10, H and fig. 3 are
capitals. The collection also includes two tympana: fig. 5, fragment with angel
and Christ(?), also fig. 12 and fig. 10, I, which is included in the masonry of a
property in Århus. A block especially noteworthy is fig. 11, which may have
been the impost springer in a chancel arch.

LANDKIRKER I ÅRHUS KOMMUNE
OG HASLE HERRED

OM LANDKIRKERS EJENDOMSOG FORVALTNINGSHISTORIE
I middelalderen fik de stormænd, som havde opført og doteret en kirke, en arvelig
patronatsret til denne; rettigheden kunne også erhverves ved køb eller gave fra en
hidtidig indehaver eller fra biskoppen. Oprindelig havde en kirkes patron ret til over
for bispen at præsentere en kandidat til sognekaldet og antagelig også fri rådighed
over kirkens indtægter, når han vedligeholdt bygningen og værnede kirkens gods.
Man har grund til at formode, at kirker, der ligger i gamle birker eller større,
sammenhængende godsområder, var eller havde været patronatskirker.
Under gejstlighedens bestræbelser på at frigøre kirken fra verdslig indflydelse blev
de fleste patronatsejere frataget hovedparten af kirkernes indtægter, men de beholdt
herlighedsafgifterne mod at administrere godset, revidere kirkeregnskaberne samt
føre tilsyn med bygninger og inventar1.
Efter reformationen blev det almindeligt, at landkirker som ejendom tilhørte
embeder eller private personer; disse kirkeejere oppebar alle indtægter, tiender såvel
som afgifter af bygningsfondenes gods, mod at drage omsorg for kirkernes og godsets
vedligeholdelse. Som oftest havde de tillige ret til at kalde sognepræsterne. Kirkeejer
var enhver, der i katolsk tid havde haft patronatsret, den til hvem kongen havde
overdraget kirken, eller den, der ved arv, køb eller gave havde erhvervet kirken af den
hidtidige ejer. De fleste kongebreve på landkirker vedrører enkelte kirker. I grevernes
og friherrernes privilegier af 25. maj 1671 blev kirkerne i de sogne, hvor en greve
eller friherre ejede halvdelen eller mere af sognets hartkorn, indlemmet i adelskabet.
Når en kirke i middelalderen inkorporeredes i et af et domkapitels beneficier
(præbender, vikarier) eller fonds, overtog beneficiets eller fondets indehaver
præstekaldet, hvilket i praksis gerne betød, at han oppebar indtægterne og lod
embedet betjene af en af ham lønnet kapellan. I så godt som alle tilfælde fik
beneficium- eller fondsindehaveren kirken »i forsvar«, hørte dens regnskaber,
administrerede dens gods og førte utvivlsomt også tilsyn med bygning og inventar,
hvorfor han modtog herlighedsafgifterne af godset. Disse afgifter regnedes til de
uvisse indkomster og anføres ikke i kapitlets jordebøger.
Domkapitlerne ophævedes ikke ved reformationen, men præbender og vikarier
blev i vid udstrækning givet til verdslige embedsmænd, der ikke kunne holde
kapellaner. Kirkeordinansen 1539 bestemte, at sognepræsterne skulle beholde deres
præstegårde med alle rettigheder og tilliggender, og forordningen af 1. maj 1618 samt
recessen 1643 påbød, at hver sognepræst skulle residere i sit (hoved)sogn og have en
af kaldets eller kirkens gårde som embedsbolig. Som
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følge af disse bestemmelser mistede indehaverne af beneficier og fonds efterhånden
hovedparten af deres indkomster af præsteembederne, men de beholdt som oftest
retten til at kalde præsterne og til at have kirkerne i forsvar. Forordningen af 25.
januar 1666 fratog kapitlerne enhver rettighed over for de inkorporerede kirker.
Om forholdene i de sogne, der var inkorporeret i klostre og andre stiftelser, er vi
dårligt underrettet for Århus stifts vedkommende. Ved reformationen overgik
klostrenes rettigheder til kongen, der indsatte residerende sognepræster i
vedkommende sogne og sørgede for, at de fik anvist bolig. 1573 bestemtes, at i disse
sogne måtte beboerne selv vælge præst, mens kongen beholdt kirkernes forsvar.
De kirker, der hverken var patronatskirker eller inkorporerede eller visiteredes af
ærkedegnen eller domprovsten (se nedenfor), havde stiftets biskop (efter
reformationen kongen og hans lensmand) i forsvar, dvs. at han havde indseende med
regnskaber og kirkebygninger og modtog herlighedsafgifterne af kirkernes gods, som
han administrerede og værnede2.
Ærkedegnen og domprovsten i Århus havde ret og pligt til at visitere kirkerne i
seks af stiftets herreder, høre regnskaber, værne og administere kirkernes gods samt
tilse bygningerne. Som vederlag modtog de afgifter i form af penge, lam og korn.
Efter reformationen blev visitationsretten lejlighedsvis mageskiftet bort, og efter
kapitlernes nedlæggelse blev den gerne overdraget privatpersoner3.
1663 gik kirkernes forsvar fra lensmændene over til generalkirkekommissæ-ren,
og ved forordning af 29. august 1672 overførtes det til stiftsøvrigheden, dvs. biskop
og stiftamtmand i forening.
Af de overordnede kirkelige myndigheder i tiden efter reformationen havde
superintendenten (biskoppen) pligt til på sine visitatsrejser at inspicere kirkebygningernes tilstand. Herreds- (senere amts- og distrikts)provsten skulle underskrive
kirkeregnskaberne sammen med den, der havde kirken i forsvar, og han skulle een
gang årligt tilse kirkebygningen og eventuelt lade den syne af sagkyndige.
Sognepræsten og kirkeværgerne varetog kirkeregnskabernes førelse og det daglige
tilsyn med bygningerne. Ved reskript af 19. november 1802 indførtes årligt kirkesyn,
der afholdtes af provsten og to uvildige mænd.
KILDER OG HENVISNINGER
Redaktion Poul Rasmussen.
Litteratur. T. Dahlerup: Sogn og Pastorat. Fra Viborg Amt, 1956, 5—87; samme: Det danske
Sysselprovsti i Middelalderen, 1968; samme: Patronatsret. KultHistLeks. XIII, l38f; P. J. Jørgensen:
Dansk Retshistorie, 1940; H. Koch: Danmarks Kirke i den begyndende Højmiddelalder, 1936; P.
Severinsen: Folkekirkens Ejendomshistorie, 1920; E. Nyborg: Sognekirkebyggeriets organisering, i
Festskrift til H. Langberg, 1979, p. 37ff.
87*
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At en kirke var patronatskirke er undertiden direkte nævnt i bevarede dokumenter, men kan også
fremgå indirekte. Desuden forekommer det, at patronatskirker var fritaget for skatter og afgifter til
gejstlige myndigheder og derfor ikke medtoges i fortegnelser over kirker, der præsterede disse ydelser. 2
Lensjordebøgerne omtaler nogle afgifter, der bestod af et lam og en halv eller en hel ørtug havre, og som
svaredes af nogle kirker. Disse afgifter, der kaldes kirkelam og kirkehavre, stammer givetvis fra katolsk
tid, da de blev oppebåret af biskoppen. Kirker inkorporeret i klostre synes altid at have været fritaget for
disse afgifter. 3 Visitationsgebyrerne findes omtalt såvel i domkapitlets jordebøger, som i forskellige
kongebreve. Hvis en patronatskirke, hvortil en prælat havde eller burde have visitationsret, blev
inkorporeret i domkapitlet eller en anden stiftelse (eller efter reformationen overdroges et embede eller
privatperson) opstod der et modsætningsforhold mellem de to parters rettigheder og pligter. I den
katolske tid var det sædvanligvis prælaten, der måtte opgive visitationen og det tilhorende gebyr, således
at den pågældende kirke mangler i afgiftsfortegnelserne. Efter reformationen opgav han vistnok i
almindelighed visitationen, men beholdt gebyret.

Romanske, profilerede bygningssten i Hasle herred, inklusiv Skejby, 1:10, målt af KdeFL. Øverste række:
Korbuekragsten. Mellemste række: Kragsten i sydportaler. Nederste række: Kragsten i nordportaler. 1. Hasle. 2.
Lyngby (løsliggende sten). 3a—c. Tilst. 4. Brabrand. 5. Skejby. 6a—c. Vejlby. 7. Åby. 8. Årslev. 9. Kragsten i Den
gamle By. Inv. nr. 656:55 (p. 1360). — Romanesque moulded building stones in the district of Hasle, including
Skejby, 1:10. Top row: corbels in chancel arch. Middle row: corbels in south portals. Bottom row: corbels in north
portals.

Fig. 1. Skejby. Ydre set fra sydøst. — The church seen from southeast.

N.E. 1967

SKEJBY KIRKE
ÅRHUS KOMMUNE
Ved fundats af 26. maj 1420 annekteredes kirken det af biskop Bo Mogensen Lang stiftede kapel ved
Århus domkirke (jfr. p. 75)*. Ærkedegnen beholdt sin visitations-ret2, således at inkorporationen ikke fik
betydning for kirkens og kirkegodsets bestyrelse, men alene for præstekaldets besættelse3. Mellem 1620
og 1631 blev præsten i Skejby og Lisbjerg tillige præst for Hasle, hvor han 16344 fik overladt en gård.
Han bosatte sig imidlertid i Skejby5, og først den sognepræst, der tiltrådte 1676, tog bolig i Hasle6.
Skejby, der lå »på adelvej til Århus«, led i 1630'rne og 1640'rne under følgerne af svenskekrigene, og
dens 10 gårdmænd kunne ikke betale afgifter til kirken. Forholdet gentog sig 1658—60, da kirken blev
hærget af svenske og polske krigsfolk7.
2. oktober 1666 skødede kongen visitationsretten til Axel Sehested8, hvis kreditors enke 14. februar
1699 afhændede den til biskoppen9. Ved brev af 1. april samme år overlod kongen bispeembedet
kirketienden og kirkens øvrige indkomster mod at vedligeholde bygningen og afholde kirkens øvrige
udgifter10. Ved auktion 14. maj 1809, approberet af kongen 7. juli samme år, solgtes kirken og dens
tiende til sognemændene11; 1. januar 1912 blev den selvejende. Skejby-Lisbjerg sogne indlemmedes
1962 i Århus købstad og udskiltes 1966 fra Hasle sogn.
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Fig. 2. Skejby. Ydre set fra nordøst. — The church seen from northeast.

N.E.1967

Før indlemmelsen i Århus var Skejby en selvstændig landsby og den første, man
kom til undervejs nordpå ad Randersvej. Landsbyens huse, der nu fortrænges af en
hastigt voksende forstadsbebyggelse, samlede sig ved kirken på toppen af
bakkedragene på sydsiden af den brede Egådal.
Kirkegården, der 184612 benyttedes som blegeplads og 194811 blev udvidet mod
øst, omgives på det ældre afsnit af støttemure af kløvsten, hvoraf sydsidens som den
ældste er rejst 190613. Indtil da udgjordes kirkegårdsmuren, der først omtales 16357,
af et svært stendige, som jævnligt meldes omsat. 1961 blev arealet ved udvidelsens
nordside reguleret i forbindelse med anlæggelse al parkeringsplads ved siden af huset
»Kirkely«, hvor der er indrettet graver-bolig13. Hovedindgangen, som 194213 fik nye
låger, findes i den eksisterende rest af østsidens hegnsmur. Under svenskekrigene i
1600-tallet måtte tømreren gentagne gange reparere eller forny port og låge, der var
udført med tremmefløje mellem stolper med en overliggende bjælke7. I samme
periode nævnes en låge, vist identisk med den, der indtil 1956 sad vestligst i sydsiden
og 186813 forsynedes med murede piller, hvoraf den østre er bevaret. I midten af
1950'erne fornyedes den store trappe på skråningen umiddelbart vest for kirkens tårn,
og terrænet blev omlagt. Fodgængeradgang i udvidelsens sydmur.
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Fig. 3. Skejby. Plan 1:300, målt 1966 og tegnet af KdeFL.
Groundplan 1:300. Fig. 4. Tværsnit i skibet, set mod
øst, 1:150. Målt 1966 og tegnet af KdeFL. — Crosssection in the nave, looking east, 1:150.

Hvidkalket, teglhængt ligkapel i gotisk stil opført 1904 tæt ved tårnets nordvestre
hjørne; hus til materialer m.v. rejst nordfor 192313.
Kirken består af kor og skib, der vel er opført i romansk tid, men præges af
omsætninger og fornyelser i en sådan grad, at kun noget af skibets murværk er
originalt. Antagelig i sengotisk tid er til skibets vestgavl føjet tårnet, hvis top er fra
1912. Et våbenhus er nedrevet 1816; sakristiet ved korets nordside bygget 1951.
Orienteringen er næsten solret.
Kor og skib er over en skråkantsokkel opført af granitkvadre samt rå og kløvet
kamp, der præger skibets omsatte nordside. Sydmuren er nyopført 186013 med tegllag
indlagt mellem granitskifterne. Koret, der sattes istand 1638—397 og 181112, blev
gennemgribende ombygget 186813; hjørnerne forsynedes med mur-stensliséner, og
øvre del af murene udførtes i tegl. Ved gulvundersøgelse 1951 fandtes i skibet nogle
stolpehuller, der formentlig hidrører fra bygningsstillads14.
Af oprindelige døre og vinduer er intet bevaret på plads; dørstedet i skibets
sydside bemærkedes ved murens omsætning 1860. I tårnportalen er placeret
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Fig. 5. Skejby. Triumfbuens nordre kragsten med dyrebillede (p. 1372). — The northern impost of
the chancel arch.

et tympanon15 (fig. 6), der tidligere lå som øverste trin i trappen ved tårnets vestside.
Den blegt rødgrå granitblok, der oprindelig må have haft den for tympana
usædvanlige, femkantede form, er under en tredobbelt, rundbuet rundstav dekoreret
med et relief af to dyr, muligvis løve og okse, hvis tunger berører hinanden, og hvis
haler slynger sig mellem de respektive bagben op over hver sin ryg, hvor de tredelte
haleduske mødes over dyrenes hoveder. Foroven kantes med bånd af rankeslyng i
lavere relief. Et par vinduesoverliggere, der angiver en 58 cm bred åbning, er
indmuret i skibets sydfaçade. Triumfbuen er omdannet, men de profilerede kragsten
(fig. 5) bevaret. Den nordre må være en genanvendt blok, idet den på sin ene
endeflade, inden for en afbrudt rammevulst, er dekoreret med et springende, firbenet
dyr16, hvis bagkrop er borthugget; over dyrets hals ses halens tredelte dusk.
Ændringer og tilføjelser. Til skibets vestgavl er formentlig i senmiddelalderen
føjet tårnet, der over en i hjørnerne fremspringende markstenssyld er bygget af
munkesten i munkeforbandt. Tårnrummet, som overdækkes med et krydshvælv, der
hviler på afsæt i væggene, stod tidligere i forbindelse med skibet ved en spidsbuet
arkade. Rummet, der 16337 havde vestvindue, har siden 1816—17 fungeret som
våbenhus, og i den tilmurede arkade er indsat en tofløjet dør. 170217 behøvede tårnets
syd- og vestsider murankre, og 1810 var tilstanden så dårlig, at sognemændene, der
netop havde købt kirken, søgte kancelliet om nedrivningstilladelse. Dette blev afslået,
men 1816—17 nedbrød man toppen, så tårnet kom til at udgøre »en lige linie med
langkirken«9. I denne lave skik-
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Fig. 6. Skejby. Tympanon, indsat i portal fra 1883 (p. 1372). - Tympanum, re-used in portal
from 1883.

kelse, 1860 smykket med kamtakker, stod tårnet indtil 191213, da det ved kirkens
overgang til selveje forhøjedes og forsynedes med de eksisterende, kamtakkede
gavle. Indgangen flyttedes 188318 fra vest- til sydsiden, og 193813 etableredes
glamhuller mod øst.
Sakristiet ved korets nordside opførtes 1951 efter tegning af E. og F. M. R. Draiby
og S. Fritz.
† Våbenhus, der formentlig har ligget foran syddøren, repareredes 1638—397;
gentagne gange i samme århundrede nævnes udbedring af tegltag. 181619
karakteriseredes huset som beskadiget, hvorefter det sløjfedes, og indgangen blev
flyttet til tårnets vestside.
Korets krydshvælv er fra 1868, da det afløste et, som repareredes 1638—39, og
som kan have været middelalderligt.
Under svenskekrigene ved midten af 1600-tallet meldes om en række istandsættelser og fornyelser, særligt af døre og vinduer20; 1638—39 gennemførtes en
større reparation, bl.a. omfattende udskiftning af skibets loftsbjælker og nye tagsten
på koret, der indtil da havde haft bly. Siden har alle kirkens tage været teglhængte.
Tårnet og våbenhuset synes 16537 at være kalket med brunrødt. Korets og skibets
gesimser, der indbyrdes er lidt forskellige, er udført ved midten af forrige århundrede
og har afløst sugfjæle, som nævnes i 1600-tallet. Skibets loft gipsedes 1860 og
fornyedes med nøddetræsbejdset træværk 189413.
Kirken står i dag hvidkalket med undtagelse af kvadermurværket på korets øst- og
sydsider; mellem 1946 og 51 stod også skibets sydfaçade med afrenset
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Fig. 7. Skejby. Indre, set mod øst. —Interior looking east.

N.E. 1967

murværk. Tagværkerne fornyet i fyr 186013. Alle tage er hængt med røde vinge-tegl,
og korets og skibets gavlkamme, der vistnok opsattes i 1860'erne, fjernedes 1951.
Sydsidens vinduer er etableret i 1860'erne, korets østvindue 1951; ældre vinduer
fornyedes 181718. Efter en hovedistandsættelse 1951 under ledelse af E. og F. M. R.
Draiby og S. Fritz, står kirken indvendig med hvidkalkede vægge, ferniseret træloft
med synlige bjælker og gulv af mursten på fladen. 1893—94 opstilledes en ovn i
skibets nordøstre hjørne13.
Glasmaleri, Maria med barnet, signeret »Jais [Nielsen 19]51«, udført af »Glarm.
L. Frese«; i korets østvindue.
Kalkmalede dekorationer. Fire middelalderlige indvielseskors på skibets nordvæg
(jfr. fig. 7—8) afdækkedes 1951—53. De måler 30,5—33 cm i tvm. og er rødbrune
eller brunlige. I koret udførte Harald Borre samtidig en ribbe-udsmykning i sengotisk
stil.
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Fig. 8. Skejby. Indre, set mod vest. — Interior looking west.
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Fig. 9. Skejby. Tidligere altertavle (p. 1377). — The former altar-piece, reconstructed and repainted 1826.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens indre bærer præg af en restaurering 1951—53, da inventarstykker omplaceredes
(altertavle, korbuekrucifiks), nye udførtes (alterbord, stoleværk, pulpitur), og både gammelt og nyt
inventar blev stafferet under P. B. Termansens ledelse.

Alterbord, 1951—53, sat af frådsten. Det middelalderlige †alterbord, der 186213
var erstattet med et af fyrretræ, rummede under bordpladen en †helgengrau. Den
firkantede dæksten, »blåagtig af farve og flammet«, lå i en firkantet fordybning i et
brædt. †Relikviet bestod af et »meget fortæret« stykke tøj, hvorom der var bøjet et
stykke »blik«. Både grav og relikvie blev efter undersøgelsen nedlagt under
bordpladen, men er senere forsvundet.
†Alterklædet, nævnt o. 186213, var af sort fløjl kantet af guldgaloner.
Som alterprydelse tjener siden 1953 det tidligere korbuekrucifiks (fig. 10 og 20),
fra o. 1475. Den ret kraftige figur, 73 cm høj, har lille sidevunde. Hovedet, med
flettet tornekrone og lukkede øjne, er sunket fremover, så den ene hårlok falder ned
foran skulderen. Samtidigt korstræ, hvis oprindelige firpas, med evangelisttegn, er
bevaret på de tre øvre korsarmsender. Det nedre, med Matthæus-englen, er nyskåret
1951—53 ligesom en finger på figurens venstre hånd og 12 af stammens
korsblomster. Ved restaureringen fik krucifikset en nystaffering oven på afdækkede
farvelag fra 1800'rne. Hår og skæg maledes mørkebrunt,
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Fig. 10—11. Skejby. 10. Korbuekruciflks (p. 1376). 11. *Altertavlemaleri, udført 1844 af S. L. Hiernøe (p.
1378). — 10. Chancel arch crucifix, c. 1475. 11. Painting from altar-piece, 1844 by S. L. Hiernøe.

blodspor fra naglegab og vunde blev angivet. Tornekronen og korsets konvekse
midtparti grønt. Lændeklædet blev forgyldt ligesom korsets profiler, kors-blomster
og evangelisttegn, hvis navne står med sorte versaler på hvide skriftbånd ligesom o.
186213, da krucifikset hang på skibets nordvæg.
Den tidligere altertavle (fig. 9) er en stærkt omdannet, middelalderlig skabs-tavle
med nyere maleri i midtskabet (132 cm x 94 cm) og med to flade, bevægelige fløje.
Rammeværket er hulstavprofileret på indersiden, affaset på ydersiden; både i
midtskab og fløje findes ventilhuller. Tavlen var indtil 1951—53 forsynet med en
plint af fyrretræ, antagelig fra 1826. Ved restaureringen fjernedes et indsat
Kristusbillede (maleri nr. 2), og det underliggende maleri, udført direkte på træet,
rensedes. Ifølge indskriften i smalfeltet forneden var det »[Op]Malet for Menihedens
Reinin 1826«. Den naive fremstilling af Kristus på korset mellem Maria og Johannes
kan måske være en omdannet gengivelse af et oprindeligt korsfæstelsesbillede.
Kristusfiguren har bleg karnation, mørkt hår og skæg og hvidt lændeklæde. Maria
bærer hvid kjole og slag med blåt foer, Johannes cinnoberfarvet kjortel med hvid
krave samt hvid kappe; begge har gule stregglorier. Jordsmonnet er grønt, Jerusalems
bygninger lysrøde med gråblå tage, himlen nærmest turkis. Den tilhørende indskrift
står hvid på sort bund. Fløjenes nadverord, ligeledes fra 1826, er med hvidgul frak-
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Fig. 12—13. Skejby. Alterkalk 1837, udført af Niels Holst Wendelboe, Århus (p. 1379). Alterstage
1635 (p. 1379). - 12. Chalice 1837, executed by Niels Holst Wendelboe, Århus. 13. Altar candlestick 1635.

tur; herunder fandtes en tilsvarende, blot mere grofttegnet. Rammeværket er
nystafferet, blågrønt med røde profiler. Ved farveafdækningen, der kun afslørede nyere overmalinger, fjernedes midtskabets indskrift, fra Joh. 6,48, der
har hørt sammen med maleri nr. 2. — Nu opsat på skibets nordvæg.
To *malerier, nu i Den gamle By, har tidligere været indsat i altertavlens
midtskab. 1) 1844 (fig. 11), Kristus på korset, ved foden Maria Magdalene,
Maria og Jakobs moder, Maria. Billedet er en udvidet kopi af et altertavlemaleri fra 1841 i Hasle kirke, af samme mester, Søren Lave Hiernøe, 1844,
malermester i Århus21. På maleriet, olie på lærred, 100 x 79 cm, har den korsfæstede bleg hudfarve og hvidt lændeklæde; de tre Maria'er er henholdsvis
klædt i blåt, grønt med hvidt hovedlin og rødt med gulgrun kappe over hovedet. Bag det mørke bakkehæld anes silhouetten af Jerusalem foran lave, brune
bjerge. Et rødligt skær over byen toner over i baggrundens mørkebrune. Under
kvinderne signaturen »S. L. Hiernøe 1844«22. Maleriet, der 1883 udskiftedes
med nedenstående, ophængtes herefter i våbenhuset, men flyttedes 1914 til
skibets sydvæg13.
2) 1883, »Kristus velsigner brødet i nadveren«13, udført af P. A. Luders
(signeret »PL 1883«), malermester i Århus23. Oliemaleri på lærred, 104,5 x
78 cm. Frontalt brystbillede af Kristus i blå kjortel og rød kappe lagt over den
ene skulder; på det hviddugede bord en kalk og disk.
To figurer, Maria og Johannes (fig. 14), o. 1500, har antagelig tilhørt en
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Fig. 14. Skejby. Sidefigurer til krucifiks (p. 1378). — Side figures to chancel arch crucifix, c. 1500.

korsfæstelsesgruppe, men er hverken samtidig med eller af samme mester som
korbuekrucifikset. De noget groft udførte og ret flade figurer er ca. 60 cm høje og har
glat bagside. 1951—53 blev Johannes' »jordsmon« fornyet, mens Mariafigurens
nederste 7 cm er nyskåret; nye konsoller. Samtidig fjernedes en egetræsmaling, der lå
direkte på det afrensede egetræ. Ved nystafferingen forgrovedes figurerne yderligere.
Ansigter og hænder er grålige, begges kjortler gullighvide, Marias kappe blå med
rødt foer, Johannes' rød med lysblåt foer, gyldne kanter. O. 1862 stod figurerne oven
på fløjskabet13, og før restaureringen anbragt sammen med korbuekrucifikset på
skibets nordvæg, herefter på sydvæggen.
Altersølv. Kalk (fig. 12), 1837, udført af Århusguldsmeden Niels Holst
Wendelboe, hvis stempel (Bøje, Tillæg nr. 3317) ses på standkanten. Samme sted en
indprikket skriveskrift: »Bekostet af Menigheden i 1837«. 18,5 cm høj. Drevne
egeblade og bladranke smykker henholdsvis skaft og fod. Bægeret forgyldtes
indvendigt 186313. Disken, der formodentlig er ældre end kalken, er glat, med svagt
konkav bund og georgskors i cirkel på randen; 13 cm i tvm.
Oblatæske (fig. 16), fra 186213, af porcelæn fra Bing & Grøndahl, sort, med
guldkors og -kanter. Tilsvarende vinkande (fig. 17), anskaffet 191213. En †vinkande
af blåt glas omtalt i inventariet o. 186213. Sygesæt fælles med Lisbjerg og Hasle.
Alterstager (fig. 13), 1635, kun 30,5 cm høje, med ens, graveret dekoration
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Fig. 15. Skejby. Dåbsfad (p. 1381). -

Baptismal dish of brass, c. 1550.

og versaler på nedre skaftled: symmetrisk skjold hvori »IHS« over årstallet, ved siden
heraf sammenskrevet »HS«(?) og »MI(?)D.24 I.I.P.N.M.O.«. Lysepiberne er i ny tid
erstattet af en cylinder til alterlyset. Syvarmet lysestage fra 1943. To †trælysestager,
nævnt i inventariet 16497, var bekostet af sognepræsten Frants Nielsen.
Messehagel, 1961, i skab i sakristiet. En †messehagel, »indvævet i guld og
adskillig farvet silke«, var 19. august 1655 foræret kirken af superintendenten over
Århus stift Jacob Matthiassen og hans hustru, Anna Casparsdatter. Ifølge
regnskabsbogen7 havde samme hagel fordum været »en korkåbe eller røchlin, som
kannikerne i pavedømmet brugte i Århus domkirke« (jfr. p. 526). 1686/877 nævnes at
hagelen var af »blommet silketøj«.
Alterskranke fra 1953.
Døbefont (fig. 18), romansk, af granit, kummen, 65,5 cm i tvm., er af ret
grovkornet, grårød granit, den stærkt forvitrede fod af lidt mere finkornet, lysere
materiale. Kummens bølgeranke afbrydes af to mandshoveder, det ene med
overskæg. Den koniske fod prydes af to rækker blade eller buer i relief.
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Fig. 16—17. Skejby. Oblatæske 1862 og vinkande, anskaffet 1912 (p. 1379). — Wafer box 1862 and
wine jug 1912, of porcelain.

1953 opstillet i skibets nordøsthjørne; før 1860 i koret13, derefter i skibets nordside
lige ved korbuen.
Dåbsfad (fig. 15), Nürnbergerarbejde, af messing, o. 1550, stemplet med
fabrikationsmærket »RS« på randen, der desuden prydes af de ældre fades enkle,
stemplede ornamenter, rosetter og blade. I bunden en bebudelsesscene omgivet af
stærkt udpudset ring med majuskler. I synsprotokollen o. 1862 er de aftegnet:
»Rathewisrnbi«, fire gange, måske en forvansket gengivelse af »Rathe wer RN(R)
ist« (»Gæt hvem RN(B) er«)25, bl. a. kendt fra Gimlinge (DK. Sorø II, 854). På
randen graverede ejermærker, symmetriske bomærkeskjolde hvorover versalerne
»P(I)N« og »AI«. 37,5 cm i tvm. Hverken 16867 eller 170017 fandtes »et bækken« i
fonten. Dåbskande, 1942, af messing.
Korbuekrucifiks, jfr. alterprydelse.
Prædikestol, o. 1630, svarende til Tilst (Hasle hrd.). Den er ifølge en malet
indskrift skænket kirken 1773, men måske identisk med den stol, der er nævnt i
regnskaberne 16337. Den samtidige himmel, opsat ved restaureringen 1953, skal
stamme fra Århus Vor Frue kloster26. Stolen består af tre fag, hvis rektDanmarks Kirker, Århus amt
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angulære storfelter har kraftige, kassetteværksprydede rammer omkring glatte
fyldinger. Også gesims- og postamentfelterne er glatte, med enkeltprofileret
rammeværk. På hjørnerne kraftige, lave søjler med kompositkapitæler og glatte
skafter, hvis prydbælter har kassetteværk ligesom gesims- og postamentfremspringene. På forsiden af disse ses henholdsvis diadem- og løvehoveder, på
siderne hvirvelbosser. Den ottekantede himmel har kraftig tandsnitgesims og glatte
frisefelter med rudebosser ved hjørnerne; undersiden listedelt. 1951—53 fik
lydhimlen ny midtroset og stolen nye, drejede hængekugler samt ny trappe og
smedejernsgelænder.
Prædikestolen, der o. 186213 stod med en broget staffering suppleret med lidt
forgyldning og i felterne billeder af Matthæus, Markus og Lukas (»ikke af stor
kunstværdi«), havde i frisefelterne en indskrift med »gotiske bogstaver«: 1) »Bereder
herenss veÿ oc gjörer Hans stier Rætte«, 2) »Omvender eder oc troer Evangelio«, og
3) »Saa seer Huorlediss i Hore Til«. Ifølge samme kilde bar stolen årstallet »1673«,
med blyant stod dog tilføjet »1773?«. - O. 1882—84 afrensedes alle farver, og stolen
fik mørk egetræsfarve; i frisen maledes den nu stående indskrift, med fraktur:
»Skjænket af biskop d [dr.?] bilsøe mdcclxxiii«, en indskrift der muligvis kun
vedrører stafferingen. På lydhimlen afdækkedes 1953 ældre farvelag, blåt indvendigt,
men udvendigt en grå marmorering i to lag. Ved nystafferingen fik stol og himmel
forgyldning på det matterede træ.
Stokværk, 1951, gråmalet og stafferet med blåt og lidt forgyldning. Det
foregående, fra 188219, havde afløst et sæt fra 181718, der o. 186213 bestod af ti
lukkede stader i hver side, med ryglæn. †Præste- og degnestolene stod 1850 i koret12;
1862 blev præstestolen erstattet af en stol bag det fremflyttede alter, hvorimod
degnestolen blev flyttet ned ved siden af prædikestolen13.
Pulpitur i vest, fra 1951, gråmalet. Spor efter et †pulpitur i tårnrummet fremkom
ved restaureringen.
Orgel, bygget 1951 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Fire stemmer, et manual.
Tidligere anvendtes et †harmonium.
Salmenummer- og præsterækketavler fra 1951.
Lysekrone, skænket 1918 af L. C. Lassen og hustru, Kirstinesminde13.
†Ligbåre, 16557, fremstillet af to 10-alen træer, savdeller og smurt med kønrøg, af
Søren tømmermand i Skejby.
Klokke, af støbejern, udført 1938 af de Smithske støberier, Ålborg27; 80 cm i tvm. I
tårnet. †Klokker. 1—2) 1528 afleveredes til kronen to klokker, den ene vejede med sit
jernfang i alt 2 skippund og 8 lispund, den anden 11 lispund31. 3) Omstøbt 1636 efter
at være faldet ned og sønderbrudt. Der betaltes 12 dl. 1 mk. i arbejdsløn, hvortil
præsten gav 4 mk.; sognemændene forærede noget kobber hertil for at gøre klokken
større7. 4) 1770, støbt af M. C. Troschell, Kbh. Den lille klokke bar om halsen
indskriften: »Soli deo gloria. Me fecit M. C.
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Fig. 18—19. Skejby. 18. Døbefont (p. 1380). 19. Gravsten (p. 1383). - Romanesque font and
tombstone.

Troschell« (»Gud alene æren. M. C. T. gjorde mig«). På den ene side af klokkelegemet stod: »Aar 1770 lod Biskop Doct. Povel Matthias Bildsöe mig støbe«13. Efter
at tårnets øvre del 1816—17 var nedrevet, hang klokken over tårnhvælvingen,
hvorfra der var en luge mod vest; klokkerebet førtes gennem et hul i hvælvingen ned
i våbenhuset.

GRAVMINDER
Gravsten (fig. 19), romansk, af grovkornet, grårødlig granit, 179 x 60—56 cm,
med afrundede hjørner, heraldisk højre langside dog forhugget og ujævn. Stenen
prydes af et konturhugget processionskors, georgskors, på aftrappet Golgathahøj, 131
cm højt. I tårnrummets vestvæg.
†Begravelser. Under restaureringen 1951 fandtes i alt fem begravelser28, tilsyneladende alle fra nyere tid. Under korbuen og ragende ind i koret lå en
88*
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dobbeltgrav, sat af rå kampesten og kalket indvendig, antagelig den begravelse, der
1829 benyttedes som kirkens kalkkule, men som da ønskedes flyttet og graven
fyldt29. I skibets midtgang lå to og to grave med hensmuldrende fyrre-træskister; fire
tilhørende *kistehanke, af smedejern, 18,5—20,5 cm lange, spinkle og med lille
fortykkelse midtpå, blev afgivet til Den gamle By (inv. nr. 212:52).
Kirkegårdsmonument, 1899, over fem børn af røgter Lars Svendsen og hustru,
kvalt af røg juleaftens morgen 1898, mens forældrene var på arbejde30.
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Synsprot. 1813—44 (G 291 2). 20 Note 7. 1657—58 anføres, at fjenderne »udbrød

1385

SKEJBY KIRKE

N.E. 1967

Fig. 20. Skejby. Detalje af korbuekrucifiks, jfr. fig. 10 (p. 1376). - Detail of chancel arch crucifix
(cf. fig. 10).

vinduerne og borttog jernstængerne«. 21Den gamle By, inv. nr. 215:52. Der betaltes 18 rdl. for maleriet
(note 11 ovfr. p. 35). 22 Samtidig maledes årstallet 1844 på den senere fjernede plint (indb.). 23 Den gamle
By, inv. nr. 216:52. 24 Skråstreg gennem M'ets ene ben, der fortsætter i et D. 25 Antiqvariske Annaler III,
1820, l97f., jfr. Kulturen, 1957, »Dop«, 62. 26 Restauratoren, P. B. Termansen, foreslog overdragelsen af
den omtalte himmel, da han regnede det for sandsynligt, at de to inventarstykker, både hvad angår valget
af profiler og håndværksmæssigt bedømt, kunne være udført af samme mand. Ligeledes antog han, at
prædikestolen kunne stamme fra Århus Vor Frue kloster, fordi denne omkring 1770 fik ny prædikestol.
Lydhimlen, der blev fundet på et vaskehusloft i Århus Vor Frue kloster og 1931 afleveret til Den gamle
By, var ifølge Termansen måske ikke taget med til Skejby sammen med stolen 1773, fordi den var i en
dårlig tilstand (indberetn.). 27 Jfr brev af 23. juli 1837 fra de Smithske støberier til NM vedr.
omstøbningen (NM). 28 Brev af 4. aug. 1951 fra R. Bendixen til NM; jfr. samme: Skejby kirke 63f. - E n
plan med begravelserne indtegnet udført af Draiby 1951 (NM). 29 LA Vib. Hasle-Skejby-Lisbjerg sognes
kirkebog 1762—1813 (G 364—1). 30 Vedr. begivenhedens anvendelse i agitatorisk øjemed, jfr. note 11,
p. 65. 31 BA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegn. over indkrævede klokker 1528—29.

SUMMARY
The parish of Skejby, situated just north of Århus, was incorporated into the city in 1962.
The modest church of this village, the earliest parts of which date from about the year 1200, is
built of granite ashlar together with both rough and cut granite boulders. A tower was
probably added to the west gable of the nave around 1500, but only the lower part of this is
preserved, while the present upper part was built in 1912. Repairs and renovations from time
to time have left their mark on the building so that only very little of the masonry is the
original, cf. ground-plan fig. 3. A Romanesque tympanum (fig. 6), which may originate from
the church, has been set above the main entrance in the south wall of the tower when this was
constructed in more recent times.
A thorough overhaul 1951—53 has left its mark on the interior of the church and has
included new furniture: altar-table, pews and gallery. Articles of an earlier date have been resited: the remodelled Late-Mediaeval altarpiece (fig. 9) has been placed on the north wall of
the nave while opposite on the south wall are the side figures from a chancel arch crucifix (fig.
14). The Gothic chancel arch crucifix (fig. 10) has now been placed on the altar-table. The
altar candlesticks (fig. 13) in the church are from 1635. The granite baptismal font (fig. 18) is
from the Romanesque period as is a tombstone with a processional cross (fig. 19). The dish of
the font (fig. 15) stamped »RS« was very likely made in South Germany.

Fig. 21. Skejby. Landsbyplan 1 : 10000. Kopi efter matrikelkort
1862 (oprindelig opmåling 1779). — Map of the village 1862
(original survey 1779).

Fig. 1, Lisbjerg. Ydre set fra nord. — The church seen from north.

K.de F.L.
1966

LISBJERG KIRKE
ÅRHUS KOMMUNE
rild Huitfeldt beretter, at Lisbjerg oprindelig var en by, hvis indbyggere 1102 blev - flyttet til Århus1,
og såvel Anders Sørensen Vedel2 som Erik Pontoppidan3 henregner byens kirke til landsdelens
ældste. Den trefoldighedskirke, som kong Frode skal have opført ved Århus4, har man derfor
identificeret med Lisbjerg kirke. Selv om denne historie savner sandsynlighed, må Lisbjerg have været
en bebyggelse af en vis betydning. Dette fremgår af den store jernaldergravplads, der er afdækket
nordøst for byen5, og af den omstændighed, at Lisbjerg herred, der før dets deling i middelalderen var
meget stort, havde taget navn efter byen, skønt denne lå i en udkant af området.
1477 erhvervede biskop Jens Iversen Lange ved mageskifte med bispestolen Lisbjerg »kirke og sogn«
(jfr. kalkmaleri), som han derefter inkorporerede i det af ham stiftede biskop Jens' vikarie6 (jfr. Vor Frue
alter i Århus domkirke, p. 77). Til vederlag for kirken fik bispestolen seks gårde, af hvilke der bl.a.
svaredes 27 ørte korn. De store afgifter viser, at bispestolen afstod andre indkomster af kirke og sogn end
dem, der tilfaldt den, som havde kirken i forsvar. Jævnfør hermed, at da Langes senere arving, Erik
Skram 1567 havde fået vikariets gods overladt, blev der gjort ham hinder på bl.a. kirkens og kronens (før
reformationen biskoppens) parter af tienden af Lisbjerg sogn, skønt disse hørte med til vikariets
besiddelser. Året efter fik hans børn og arvinger imidlertid kongens brev på,
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Fig. 2. Lisbjerg. Plan 1:300, målt og tegnet 1966 af TF og KdeFL. — Groundplan 1:300. Fig. 3. Tværsnit i
skibet, set mod øst, 1:150. Målt og tegnet 1966 af TF og KdeFL. — Cross-section
in the nave, looking east, 1:150.

at de måtte beholde disse rettigheder til evig tid7. Hvis retten til at oppebære kirketienden hørte med til
vikariet og var skænket dette af Iversen Lange, som havde erhvervet den fra bispestolen, har Lisbjerg
kirke været en biskoppelig patronatskirke, og patro-natsretten har også omfattet retten til at modtage
kirkens øvrige indtægter8.
1649 tilhørte Lisbjerg kirke en slægtning af ovennævnte Erik Skram, fru Marie Below9, død 1651 (jfr.
†gravkapel). 1652 afstod hendes arvinger kirken til Ide Daa, der var enke efter Marie Belows søn,
Christian Holck10. Samme år ægtede Ide Daa Christian Urne11 (jfr. alterkalk), der afhændede kirken til
Gunde Rosenkrantz. Af Viborg landstings skøde-og pantebøger fremgår, at denne 1656 pantsatte
Lisbjerg kirke og andet gods til den hid-
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Fig. 4. Lisbjerg. Ydre set fra sydøst.

The church seen from southeast.
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tidige ejer, Christian Urne12. Året efter mageskiftede Gunde Rosenkrantz kirken til præbendet Hørning,
men mageskiftet blev tilbagekaldt13, formodentlig fordi Gunde Rosenkrantz ikke havde betalt sin gæld
til panthaveren Christian Urne. 1672 tilhørte kirken dennes bror Axel Urne, som ved skøde af 8. juni
samme år solgte den til Mathias de Rrobergue14. Hans søn og to af hans arvinger afstod ved skøde af 25.
oktober 1703 deres anparter af kirken til hans svigersøn Tøger Reenberg til Ristrup15 (jfr. †gravkapel).
Lisbjerg kirke fulgte derefter Ristrup til 1801, da Peter Wormskjold afstod kaldsretten til kongen16. På
auktion 24. februar 1807 solgtes kirken til en borger i Århus17, som videresolgte den til sognets
beboere18. 1. januar 1914 overgik kirken til egentlig selveje, og 1962 blev sognet indlemmet i Århus
købstad. Angående anneksforhold, se p. 1366.

Den anselige kirke er rejst på toppen af en mildt rundet bakke oven for den store
skråning, der udgør nordsiden af det brede bassin, hvori den i dag beskedne Egå
flyder. Ådalen, som i længst svundne tider må have dannet en vig fra havet, har i
århundreder lagt hindringer i vejen for trafikken mellem Århus og Randers. Allerede
på stor afstand er kirken synlig nordfra, den ses ude fra bugten, fra Skejby bakker, og
endnu langt oppe i ådalen lyser den over landskabet. Imidlertid breder en triviel
bebyggelse sig og skænder det storladne billede.
Kirkegården hegnes af lave stendiger, der på grund af terrænfaldet sine steder er
omdannet til støttemur; således på sydsiden, hvis cementafdækkede
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væg af kløvet kamp er afløst af stensætning med store marksten19. En udvidelse 1951 øgede
kirkegårdens areal til det dobbelte; ved østskellet og nord for tårnet er der adgang fra den
gamle til den nye afdeling, hvor der er opført et hvidkalket, teglhængt og afvalmet hus med
ligkapel og toiletter. Enkelte store asketræer på række markerer nordsiden af den ældre
kirkegård; det nye afsnit er af Emil Bøttiger anlagt med båse, kantet af mandshøje, klippede
hække.
Hovedindgangen er i vestmuren, ud for kirken, nyudformet 193220 med to jerngitterfløje
mellem murede kløvstenspiller. I sydskellet, ud for våbenhuset, er en 1974 fornyet
fodgængeradgang, etableret omkring 1940, da den afløste en låge sydligst i østsiden. Denne
og en muret port nævnes som forfalden 171521. †Ligkapel istandsattes 193220. Støbt fortov
omkring kirken.
En over to meter lang granitsten med skålformede fordybninger indgår i sylden på
våbenhusets vestside22.
Kirken, der tilhører Århusegnens gruppe af store kirkebygninger, består af romansk kor og
skib, hvortil slutter sig sengotiske tilbygninger, i vest et tårn, mod syd et våbenhus.
Orienteringen har et par graders afvigelse mod nord.
Kor og skib er bygget med kassemure, der er bevaret til oprindelig højde, og hvis
uregelmæssige syld træder i dagen og sine steder har en sokkellignende karakter. Overalt er
murerarbejdet udført med en overordentlig omhu under anvendelse af i hvert fald tre
materialer: kridt, frådsten og granit23. Sidstnævnte er det overvejende byggeemne, der
optræder fortrinsvis som marksten, dog ses enkelte kløvede blokke. Materialeforholdene og
murteknikken iagttages bedst i taggavlene, der alle tre er bevarede i fuld højde, mens de
overhvidtede vægge og façader blot røber lagenes regelmæssige henmuring. Adskillige steder
synes frådsten som to eller flere skifter høje bånd at veksle med markstenslagene.
Korets taggavl, der har murens fulde tykkelse og på indersiden rummer to rækker
bomhuller, indeholder forneden marksten, men er i øvrigt muret med frådsten (fig. 5a),
iblandet enkelte kridtblokke, alt disponeret i vandrette zoner afhængig af de vekslende
formater. Skibets østre taggavl er helt af granit (fig. 5b), mens den vestre består af både markog frådsten, muret i uregelmæssige lag, hvor der visse steder optræder munkestensstore
kridtkvadre. Et bælte af skråtstillede kridtsten forløber i højde med det nuværende tagværks
nedre hanebånd. Til vinduernes hjørner og stik er i koret anvendt kridtkvadre, i skibet
frådsten. Da langmurene både i skibet og i det lidt skævt placerede kor er udført i oprindelig
sammenhæng med triumfvæggen, udtrykker materialevariationerne ikke en tidsmæssig
forskel mellem kirkens bygnings-afsnit.
Murværket, hvis kerne af marksten observeres i en gennembrydning i skibets østre taggavl,
er udstøbt i en fed, gyldenbrun kalkmørtel, der er udglattet på
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Fig. 5a-b. Lisbjerg. Udsnit af murværk i kirkens taggavle. T.v. vestsiden af korets østgavl, t.h. østsiden af skibets
østgavl (p. 1390). — Sections of masonry in the gables. Left: west side of chancel's east
gable, right: east side of nave's east gable.

murenes indersider. Under loftshøjde er yderligere et pudslag påført væggene.
Kirkens grundplan må være proportioneret ved hjælp af tre lige store cirkler på
række; korets væglinier er da bestemt som det indskrevne kvadrat i den ene cirkel,
mens skibets indvendige bredde og længde, der forholder sig som 1 til 2, angives af
to af de omskrevne kvadrater.
Af oprindelige enkeltheder er skibets søndre, rundbuede, 305 cm høje døråbning
bevaret i brug; uden en nøjere undersøgelse kan det ikke afgøres, om de rette vanger
er fremkommet ved borthugning af anslagsfremspring. I nordmuren, over for
syddøren, ses ikke spor af indgang24. Den åbning, der vestligt på skibets nordfaçade
giver sig til kende som en lidt skæv, 243 cm høj, rundbuet niche, hidrører formentlig
fra det †gravkapel, der indtil 1854 var indrettet i skibets vestre del. Efter kapellets
sløjfning lukkedes indgangen, men ønskedes 188220 befriet for kalk og puds og
etableret som niche.
I koret er bevaret fem højtsiddende, dobbeltsmigede og rundbuede vinduer, der er
genåbnede i nyere tid. Østvinduet, der ønskedes fremhugget 188220, er nu lukket med
en plade og rummer rester af trærammen; det måler i façaden 155 x 105 cm, i
lysningen 111 x 47 og indvendig 152 x 82. Sidevinduerne er udvendigt smallere (ca.
86 cm), og på indersiden er bundsmigen stejlere, hvorved højden bliver ca. 170 cm.
Alle åbningerne har toppen ca. 25 cm under murkrone. I hver af skibets langmure har
der været tre vinduer af samme form og bredde som korets.
Kor og skib har oprindelig stået med fladt træloft, hvis bjælker har ligget på
murkronen og haft brædderne sømmet på undersiden. Korets taggavl
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har i den øverste vinkel en lille blænding, der er formet som et georgskors (jfr.fig.4).
Ændringer og tilføjelser. Formentlig i den periode, da Jens Iversen Lange sad som bisp i
Århus (jfr. kalkmalerier), blev kirken forsynet med sine ensartede krydshvælv, eet fag i koret
og tre i skibet. Det er utvivlsomt syddørens placering, som er skyld i, at skibets vestligste
hvælv er skævt og smallere end de to andre. Alle hvælv hviler på falsede hjørne- og vægpiller,
der uden veder-lagsmarkering er fortsat i svagt tilspidsede skjoldbuer og falsede gjordbuer. De
retkantede halvstensribber har helsten brede overribber, der er muret med vekselvis een
liggende og to stående mursten, således at de stående er skråtstillede i v-form. Antagelig er det
samtidig med overhvælvningen, at triumfbuen25 er blevet udvidet og har fået sin svagt
tilspidsede form, hvor vederlag markeres med et groft affaset skifte.
Ved skibets vestende er rejst et kraftigt, næsten kvadratisk tårn, der til den nuværende
murkrone måler lidt over 12 m, og hvis østmur hviler på skibets gavl. I format og ved en
række detaljer, hvad angår både teknik og form, er tårnet beslægtet med adskillige tårne i
Århusområdet, og hele gruppen synes at vise hen til det store vesttårn på domkirken (p. 227).
På en markstenssyld, der indeholder adskillige meget store sten, er tårnet rejst af munkesten i
munkeforbandt; umiddelbart over sylden samt i et niveau over klokkestokværkets gulv er der i
syd- og vestsiden indmuret en række gennemgående granitkvadre. På væggene iagttages
rundede rygfuger. Tårnrummet, der ikke står i forbindelse med skibet, har i sydsiden en
fladbuet indgangsåbning, der sidder i et spidsbuet spejl, overdækket med halvstensstik og
fladskifte; dørens anslags-fremspring er borthugget. I vestmuren sidder et 212 cm højt,
rundbuet, udvendig dobbeltfalset vindue, hvis underside er knap tre meter over gulvet;
åbningens indre smige er så lidt skrå, at hjørnernes såkaldte hulsøm bliver lidet fremtrædende
og sløres tilmed af adskillige lag hvidtekalk.
Lysåbningernes placering og de indre, halvstens indrykninger af vægplanet angiver, at
tårnet er disponeret til tre stokværk, men muligvis har der aldrig eksisteret mere end de
nuværende to: det meget høje tårnrum har sit bjælkeloft, der fornyedes i begyndelsen af 1700tallet21 og 188520, placeret mellem de øvre vinduer og glamhullerne.
Mod syd og nord sidder et mindre, fladbuet, udvendig falset vindue, og øverst er der mod
de tre af verdenshjørnerne et udvendigt falset glamhul, hvis øvre, fladbuede afslutning er
ommuret 1885 samtidig med murkronens forhøjelse26. Det nuværende, firsidige, skiferklædte
pyramidespir krones af en snoet, sortmalet fløj stang med forgyldt kugle og vindfløj, hvori
årstallet 1885. Før dette år havde tårnet en tvedelt top, der næppe har været den oprindelige,
men snarest en ændring, måske udført 172521, da tårnets overdel var under
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Fig. 6. Lisbjerg. Indre, set mod øst. — Interior looking east.
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reparation. Udformningen har utvivlsomt, ligesom andre steder i Århus' omegn,
været inspireret af domkirkens barokke hætte (p. 295). Det ældre spir kendes fra
synsprotokollens beskrivelse 1862 og en tegning 187527: nedre del var teglhængt med
glaserede sten, øvre afsnit var klædt med spån, der vist 181628 havde erstattet bly,
hvilket materiale atter lagdes på 186520. Tegningen til det nuværende spir, der senest
er repareret 196220, blev 188429 approberet af ministeriet; i 1930'rne kom det på tale
at gengive tårnet dets tredelte afslutning30.
Våbenhuset foran syddøren er formentlig tilføjet i slutningen af 1400-tallet, og
ligesom adskillige andre på Århusegnen har det oprindelig været i to etager, hvilket
gør det mere rimeligt, at sognepræsten ved år 1600 i mangel af præstegård en tid
boede i våbenhuset31. Bygningen er på en markstenssyld opført af munkesten i
munkeforbandt og indeholder i langmurene, 6—7 skifter under murkronen, en række
indmurede granitkvadre; samme materiale er også sat over sylden ved begge hjørner.
Gavlen, der rummer den spidsbuede, falsede døråbning og derover en nu tilmuret,
fladbuet luge, krones af en rig blændings-gavl med kamtakker (fig. 7, jfr. fig. 4). De
slanke blændinger, der foroven
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afsluttes med en konsolbåren dobbeltspidsbue, er ordnet i to etager, der adskilles ved
et par savskifter; til begge sider for den øverste blændingsrække er et
savsnitsdekoreret felt. I hver langmur sidder et stort, rundbuet vindue, som vistnok
blev indsat ved den af V. Th. Walther ledede restaurering 1881; ved samme lejlighed
hævedes loftet og nyudførtes i ferniseret træ, ligesom væggene cementpudsedes32.
Ifølge synsprotokollen var der før nicher på vinduernes plads.
Jernankre i gavlen med bogstaverne FR BB (for Frederik Reenberg og Beate
Bielche) og årstallet 1750 må angive en stabilisering.
I begyndelsen af 1700-tallet var kirkens tilstand dårlig, men meldes god 1720 efter
en istandsættelse året før21. En serie jernankre på tårnets syd- og vestfaçader angiver
sikring af disse udsatte sider; reparationer nævnes 178433 og 182627. I begyndelsen af
1800-tallet27 fornyedes vinduerne i skibets sydside, et trævindue i nordsiden ønskedes
1862 udskiftet med et af jern, og to indsattes 186820. I sammenhæng med altrets
udskiftning forelagde bygningsinspektør Walther et forslag om to nye vinduer i koret;
i alle tilfælde anbragtes eet i nordsiden, hvor det fungerede, indtil sydsidens
oprindelige genåbnedes 193820. Nordsidens åbnedes i 1950'erne20.
Det var vistnok et murstensgulv, indeholdende adskillige gravsten, der 186120
afløstes af »pressede« fliser i midtgangen og mursten i stolene; en åben begravelse i
koret, der gentagne gange havde givet anledning til ønsker om opretning, var årsag
til, at der her lagdes trægulv. 189920 kom der også i koret fliser, og trinnet i korbuen
støbtes af beton. Den store, cementpudsede niche i korets østvæg er vist udført
samtidig med vinduesindretningen i 1860'erne. 1895 opstilledes en ovn i skibets
nordøstre hjørne, nyt varmeanlæg 192720.
Tagværket i skibet består fortrinsvis af nyere dele, af fyr; enkelte ældre egespær
har udstemninger for to lag hanebånd, der har siddet lidt højere end de nuværende.
Korets egespær er nummereret fra vest mod øst.
Kirken står i dag med hvide façader og vægge, og bortset fra det skifer-klædte
tårnspir er alle tage teglhængte og forsynede med sugfjæl. Skibets nyere vinduer
bærer spor af ændringer; det i sydsiden er udvendig spidsbuet og dobbeltfalset,
nordsidens er rundbuede og dobbeltsmigede; alle har støbe-jernsrammer. Gulvet er
lagt med gule teglfliser.

KALKMALERIER
1935 undersøgtes kirken for kalkmalerier, og der fandtes spor fra to perioder: fra
romansk tid i koret og fra sengotisk tid i kor og skib. Mens den ældre udsmykning
overhvidtedes34, restaurerede H. Borre korets sengotiske hvælvdekoration samt et
våben og et par bomærker i skibets næstøstligste hvælv.
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Fig. 7. Lisbjerg. Våbenhus (p. 1393). — Porch.
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O. 1200. På nordre halvdel af korets østvæg forløber under murkronen en ca. 30
cm høj kronfrise, hvoraf skimtes de udviskede rester af et par ornamentale rammer,
der hver indeholder et tredelt plantemotiv; derunder et seks cm højt skriftbånd med
røde kantlinier og røde majuskler på gullig grund; sammen-
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Egmont Lind 1936

Fig. 8. Lisbjerg. Kalkmaleri på den søndre halvdel af korets østvæg, jfr. fig. 9 (p. 1398). — Mural
on the south half of the chancel's east wall.
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Egmont Lind 19:56

Fig. 9. Lisbjerg. Kalkmaleri på den søndre halvdel af korets østvæg (p. 1398). — Mural on the
south half of the chancel's east wall.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 10. Lisbjerg. Udsnit af korets hvælv med Jens Iversen Langes våben (p. 1399). — Section of chancel vaulting
with Bishop Jens Iversen Lange's coat of arms.

hængende læses . . . TVM + PR. .TINVSEDVXIT. Under båndet anes et hoved og
nogle figurer, der er sammenhørende med den 130 cm høje frise af en række stående
personer, som delvis afdækkedes og 1936 atter overkalkedes på begge sider af
vinduet. Ialt fremkom på en rødbrun bund inden for en okkerfarvet ramme dele af
vistnok fem figurer med lange kjortler, hvoraf personen nærmest syd for vinduet
havde glorie; ved sin fodstilling og den hævede hånd var han vendt mod den næste
person i rækken (fig. 9). Et pallium på figuren på den modsatte side af vinduet
angiver bispeværdigheden. På vinduets ene smig var levn af en bladranke.
Under frisen afdækkedes et område (fig. 8), som rummede forpartiet af en
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hest samt et hoved med spidshjælm, der var placeret således, at den skød sig op over
feltets øvre, vandrette rammebånd. Den brynjeklædte, skæggede kriger, hvis hjælm
havde næsebeskytter og et bånd langs kanten, var fremragende tegnet ligesom hesten.
Dyrets hovedholdning og løftede forben antydede, at billedet tilhørte en
kampscene, hvilken formodning understøttes af, at der foran hesten skimtedes
fragmenter af et hestehoved, der vendte den modsatte vej. En trekantet hue med et
firkløverform et mærke, der kunne iagttages højere oppe, tilhørte måske en rytter på
denne hest.
O. 1450—75. I korhvælvet (fig. 10) findes på ribberne et sparremønster i skiftevis
mønje og blåsort, ensartet på alle ribbernes øvre halvdel, men vekslende mellem
farverne på den nedre. Ribberne ledsages af krydsende rundbuer med prikker udført i
rødt ligesom hvælvtoppens fire enkle blad- eller blomsterornamenter. I sydkappen er
med rødt malet Århusbispen Jens Iversen Langes våben, der har en dobbelt tovstav
som ramme og herunder to bomærker, antagelig malerens (malernes), hvis mærker
ses i tilknytning til lignende udsmykninger i Søften (V. Lisbjerg hrd.) fra 1463 og
Tilst (Hasle hrd.) m.fl. I østkappen af skibets næstøstligste hvælvfag afdækkedes
tilsvarende våben og bomærker (jfr. fig. 6). Ribberne i skibets midterste hvælvfag
havde en nu overkalket dekoration svarende til korets, men med spinklere sparrer.
To indvielseskors, det ene sortblåt, det andet med rødtkonturerede blomsterblade,
findes i skibet, henholdsvis på østfagets nordvæg og på vestvæggen.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens enkle inventar er i hovedsagen af nyere dato. Et af de bedst bevarede »gyldne
altre« stod i kirken indtil 1867, da det blev afgivet til Nationalmuseet. Blandt de mindre genstande kan
fremhæves dåbsfadet af malm fra 1594, der antagelig er udført som pynte- og mindefad for rigsråden
Claus Bille til det sjællandske Allinde.

Alterbord, 186720, af glat fyrretræ. Det oprindelige †alterbord, der stod op ad
østvæggen, blev nedbrudt 1867. I synsprotokollen karakteriseres det som usædvanlig
højt, sat af ikke ret store eller tykke, »kun lidt over 1 quarter, men over 1 alen lange
og næsten ligeså brede kalksten af en porøs, ligesom rustfarvet og sortplettet art«, der
også udgør byggematerialet i den oprindelige kirke; heri var blandet runde
kampesten. Bordet var antagelig senere forhøjet med et par skifter munkesten. Midt i
det oprindelige bord fandtes en †helgen-grav, et firkantet rum, 1/2 alen bredt og højt,
men noget dybere mod altrets bagside og dybest inde fyldt med runde kampesten;
ubetydelige rester af kul sporedes. Under gravens nederste bundsten fandtes et lille,
firkantet rum, med
89*
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en lille †blyæske. Den var l1/2 tomme i kvadrat og knap 1 tomme høj og var dannet af en tynd
blyplade, udskåret i korsform og herefter sammenbøjet, således at den ombøjede
»korsstamme« udgjorde låget. I æsken lå »en knokkel, vistnok en ryghvirvel«. Æsken
indleveredes til »Oldkammeret« i Århus, men er siden forsvundet35. Materialet fra det
nedbrudte alterbord blev fyldt i korbegravelsen (p. 1422).
Alterklædet er nyere, af rødt fløjl med guldgalloneret kant forneden og midtpå et latinsk
kors.
Altertavlen (fig. 22) er et oliemaleri fra 1867 forestillende Kristi opstandelse og udført af
Jørgen Roed36, der samme år har malet en replik til Ulse kirke (DK. Præstø p. 561). Samtidig
træramme, rimeligvis udført af snedker Olsen37, København, der har leveret tilsvarende
rammer til andre af kunstnerens arbejder38. Rammen er forgyldt, forneden frakturindskrift fra
»Eph. 5,14« mellem malede vinranker39. Tavlen er bekostet (for 500 rdl.) af Oldnordisk
Museum til gengæld for kirkens »gyldne alter« (jfr. ndf.).
Som alterudsmykning tjente indtil 1867 et såkaldt *gyldent alter (fig. 11—19), der nævnte
år overførtes til Oldnordisk Museum, nu Nationalmuseet (inv. nr. D 287). Altret er sammen
med den beslægtede gruppe af gyldne altre og krucifikser indgående behandlet af Poul
Nørlund 192640. Mens altret dateres til o. 1150(—1200), antages det krucifiks, som er placeret
under retablets »himmelbue« (jfr. ndf.), for at være et halvt århundrede ældre. Regge dele er
rimeligvis udført i et jysk værksted, der antagelig lå i stiftsbyen Århus, og som sandsynligvis
også har leveret krucifikserne i Åby (p. 1443) og Tirstrup (Randers amt).
Den 57 cm høje krucifiksfigur (fig. 12), der har mistet armene, er skåret i egetræ og
beklædt med drevne og ciselerede kobberblikplader41. Riller i metallet markerer både ansigtets
og kroppens skematiske anatomi såvelsom det stiliserede lændeklædes folder. Hele figuren er
forgyldt, og en påbrændt brunfernis42 fremhæver yderligere som en skygning de rillede
markeringer. Den næsten symmetriske figur står med let bøjede ben og samlede fødder (uden
nagler) på et lille fodstykke (suppedaneum). Hovedet, der nu er uden krone (en træprop til
fæstnelse heraf ses midt på issen) hælder lidt fremover og er bøjet en anelse mod højre
skulder. Ligesom det noget ældre krucifiks fra Åby giver den stiliserede udførelse figuren et
primitivt præg, men hele skikkelsen med den trinde krop og det velproportionerede hoved (9
cm højt) er langt mere harmonisk end Åby-figuren. Ansigtstræk, hår og skæg svarer til Åbykruci-fiksets, men en enkelt detalje som kind- og hageskægbræmmen er markeret med

Fig. 11. Lisbjerg. Det *»gyldne alter«. Opstillingen i Nationalmuseet 1938—79. — The »Golden Altar«. As erected
in the National Museum 1938—79. L.L. fot. o. 1948.
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brunfernis i stedet for ved riller. Andre steder forekommer modelleringen mere
udførlig, således f.eks. ved ørerne. Skønt lændeklædet stort set er af samme type som
Åby-figurens, er både folder og båndløkker anderledes og mangler desuden det
ornamentale bånd forneden. Korset, der nu måler 108,7 cm i højden, har mistet både
tværarmen og formodentlig en del af øvre korsarm, der er ny-udført, svarende til den
nedre. Denne er trapezformet afsluttet og ender under et profilled i en lille
fastgørelsestap43. Ligesom figuren er korset beklædt med kobberblikplader og
smykket med forgyldte ornamenter i den brune fernis; på de flade kantlister ses
krydsende halvcirkler omkring lille halvcirkel og på den nedre afslutning liljeagtige
blade samt endnu et halvcirkelmotiv med kors-stillede blade. På fodstykket en
spinkel bladranke. Under Kristi fødder er pånittet en ca. 14 cm høj plade med en
drevet Matthæusengel. Denne primitive figur, der holder højre hånd oprakt, i venstre
en bog, har formodentlig haft tilsvarende evangelistparalleller på de andre korsarme.
Forskellige omstændigheder vedrørende konstruktionen og korsets fastgørelse44
synes sammen med dets relativt store størrelse at tyde på, at krucifikset ikke har været
beregnet til den nuværende anbringelse. Flere hypoteser om dets oprindelige
placering har været fremført: som selvstændig prydelse på et ældre høj alterbord, eller
som krucifiks knyttet til et helligkorsalter og anbragt i eller over kirkens korbue. Da
krucifikset 1867 blev afgivet til museet, fandtes det på den nuværende plads.
Alterudsmykningen (fig. 11) består af to sammenhørende dele, et frontale
(alterbordsforside) og et retabel (tavle ved alterbordets bagkant), hvorover er rejst en
»himmelbue«. Herunder har rimeligvis - ligesom det endnu ses på det yngre alter i
Sahl — været anbragt figurer af den korsfæstede (dog mindre end den nuværende),
flankeret af Maria og Johannes. Herpå tyder både spor i retablets øvre kant og
indskrifterne på retablets frise og »himmelbue« (jfr. ndf.).
Frontalet er en rammekonstruktion af egetræ; opdelingen i mindre felter er udført
ved udskæring i fyldingsplankerne. Retablets hovedstykke er opbygget med to
vandretliggende, sammendyvlede planker, hvorpå buen er fæstnet45. Træet er beklædt
med pånittede, tynde kobberplader med figurer og ornamenter i drevet og ciseleret
arbejde. Frontalets midtfigur er dog støbt. Alt er smykket med forgyldning og en
påbrændt brunfernis, der dels danner baggrund for figurer, ornamenter og indskrifter,
dels (ligesom på krucifikset) fremhæver detaljerne. Mens det opdrevne arbejde er
brugt til den væsentlige del af udsmykningen, har den pålagte fladedekoration med
forgyldning og brunfernis i hovedsagen fundet anvendelse på ramme- og listeværk.
De mange bjergkrystaller46 (markeret med på fig. 13), der på et underlag af farvet
pergament eller stof har funklet fra listesammenstød og det centrale portalfelt m.m.,
er forlængst forsvundne.

LISBJERG KIRKE

1403

L.L. 1979

Fig. 12. Lisbjerg. *Krucifikset under det »gyldne alters« himmelbue (p. 1400).
the »Golden Altar's« vault of heaven.

The crucifix beneath

FRONTALE (F)
1. Maria tronende med æble, på skødet Jesusbar-net,
velsignende og med bog hvorpå »A il«.
2. Jerusalems stad: »Civitas hiervsal(em)«. Tre salige
vender sig tilbedende opad.
3-6. Scener fra Marias historie: 3. Marias bebudelse:
»Maria Gabrihel«. 4. Jesus-barnet sendes ved bebudelsen
som en sjæl ved en engel til Maria(?). 5. Kristus modtager
Marias sjæl; ved gravens sider to engle. 6. Marias sjæl
bæres til himlen. 7-8. Keruber, hver med tre vingepar, det
forreste med øjne. Begge på hjul og under trekløverbue. 914. Seks profeter:
9. Moses: »Moyses«, skæglos. 10. Jonas: »Ionas«, navnet
i bog. 11. Elisa: »Helisev[s]«. 12. Josva: »Iosve«. 13-14.
Profetlignende
personer,
uden
navne.
15-26.
Kvindefigurer, 10(?) dyder og to helgeninder:
15. Fred: »Pax«, med bog og stav (feltet antagelig
ombyttet med nr. 16). 16. Håb: »Spes«, pegende på bog,
hvori: »Pax« (feltet antagelig ombyttet med nr. 15). 17.
Tro: »Fides«, med kors og bog. 18. Tålmod:
»Patientia«,med krukke og bog. 19-20. Unavngivne
dyder(?): 19, med kors. 20, siddende. 21. S. Brigida:
»S(an)c(t)a Brigida«, med krukke og scepter(?). 22. S.
Tekla: »S(an)c(t)a Tecia«(!), med bog. 23. Kærlighed:
»Karitas«, med korsformet gren. 24. Beskedenhed:
»Modestia«, med bog. 25-26. Unavngivne dyder(?): 25,
med krukke og bog; siddende. 26, med kors og krukke.
27-32. Store medailloner: 27. Gudslammet: »Agnvs dei«.
28. To lover der (krydsende) bider hinanden. 29-32. De
fire vingede evangelisttegn med skriftbånd: 29. »Iohannes«. 30. »Mathevs« (4 vinger). 31. »Marcv[s]«. 32.
»Lvcas«. 33-39. Små medailloner: 33-34, 37-38: Fabeldyr
og -fugle. 35. Kentauer. 36. Hellig person med bog. 39.
Konge med sværd og kvist.
40. Bladranke med hinanden bidende dyrefigurer.
41. Medailloner med fabeldyr og -fugle.
42. Blad- eller rankeornamentik.
43-47. Indskrifter på rammen, guld på brunfernis: 43-44.
To leoninske vers: 43. »Hortor vt intretis reqviem dvm
tempvs habetis:« /44. »Ne foribvs clavsis mea vos non
avdiat av[ri]s« (»jeg opfordrer eder til at træde ind til
hvilen, mens tiden er, for at det ikke skal hænde, når
dørene er lukkede, at mit øre ikke hører eder«. 45-46.
45. »Venite benedicti patris mei p(er)cipite regnvm
q(vo)d vobis« / 46. »paratvm est ab origine mvndi oicet
(Չ: dicet) dominvs« (»kommer, I min Faders
velsignede, og modtager riget, som er eder beredt fra
verdens begyndelse, skal Herren sige« (Matth. 25, 34)).
47. ». . . c(?)inis vermis [q]vid habes miservn[t]
svperbis. a[s]pice qvid fveris cer[ne?] qv(id) . . .« (». . .
erkend hvad du har været og bestem hvad . . .«).
Fladeornamentik i guld på brunfernis:
A. Ormeslyng. På fodlisten: 24 dyr; højre side:
halvdelen af dyrene med ben. Venstre side:
alle uden ben.
B. Rankeslyng med dyre-, fugle- eller menneske
figurer.
C. Dyre-, fugle-, menneskefigurer i medailloner.
D. Bladranker eller blade.
E. Kæder, fletværk m.m.

F. Modvendte dyre- eller menneskehoveder bidende over
Spor efter fæstnelse af
bånd med løkke.
bjergkrystaller.
RETABEL (R)
1. Kristus tronende som verdens hersker, velsignende og
med bog, hvori: »Ego sv(m) via Veritas & vita« (»jeg er
vejen, sandheden og livet« (Johs. 14,6)). Ud for skuldrene:
»A Ω«. På trekløverbuen: »Ego svm lvx mvndi dicit
d(omi)n(v)s« (»jeg er verdens lys, siger Herren« (Johs.
12,46)). Under fodderne to løvelignende dyr (de onde
magter). 2-3. Medailloner:
Personifikationer af 2, solen, med strålekrone og to fakler.
3, månen, med månesegl på hovedet, en fakkel i hånden.
4-15. De 12 apostle:
4, med bog. 5, med pren og åben bog, Matthæus(?). 6, med kors. 7, med bog hvori »SCE«(?).
8, med bog, under trekløverbue. 9, Peter, med
tonsur og nøgle, under trekløverbue. 10, Paulus(?), skaldet og med tveskæg, med åben bog.
11, med bog. 12, med åben bog; stående på
mønstret tæppe. 13, med bog(?). 14, med aks og
bog. 15, med bog(?).
16. Indskrift, guld på brunfernis; leoninske vers:
»Om(n)ibvs exvtis rex et tva ivssa secvtis. Qve
fverit merces d/ic rex qvi cvncta coherces. ante
mev(m) vvltv(m) cv(m) nil remanebit / invltvm«.
(»For dem, oh konge, som har forladt alt og fulgt
dine bud, sig konge, du som styrer alt, hvad skal
lønnen være? Foran mit åsyn (skal I stå den dag)
da intet vil blive ustraffet« (Matth. 19,27-28)).
17-18. Store medailloner:
17. Abraham i paradis med Lazarus i skødet.
18. Abrahams ofring af Isak. 19-26.
Små medailloner:
19. Fugl. 20. Løve. 21. Hellig mand. 22. Jøde
med spidshue. 23-24. Kristus fremstilles i temp
let: 23. Josef med offerdue. 24. Maria med Jesusbarnet. 25. Hellig mand med kors. 26. Hellig
kvinde med barn.
27. Vegetabilsk ormeslyng.
28. Drage.
29. Indskrift, guld på brunfernis: »In crvcis hoc signo
dantv[r] medicamina ligno: hic sanatvr homo qvi traxit
vvlnera pomo + qvalia cernis homo pro te crvciamina
porto. Credito nec dv[b]ita mors mea vita tva: absq(ve)
noticia creatoris svi om(n)is / homo / pecvs e(st)«. (»I
dette korsets tegn gives der lægedom ved træet. Her
helbredes mennesket, som hentede sig sår af æblet. Du ser,
menneske, hvad for pinsler jeg bærer for dig. Tro og tvivl
ikke: Min død er dit liv. Uden kundskab om sin skaber er
hvert menneske kun som et umælende kreatur«).
30. Kristus som verdensdommer: »D . . .«(Dominus);
ved siden: »A Ω«.
31-32. Menneskenes forbedere:
31. Maria: »S(an)c(t)a Maria«. 32. Johannes:
»Ioh(anne)s evvangelist[a]«.
33-34. Lægehelgener:
33. Kosmas: »S(an)c(tv)s Cosmas«. 34. Damianus: »S. Damianvs«. 35-36. Knælende,
fremvisende engle.
37. Blade eller bladranker.
38. Fabeldyr, -fugle og blade i medailloner adskilt af
bladknipper.
Fladeornamentik i guld på brunfernis: B. Rankeslyng
med dyre-, fugle og menneskefigurer. D. Bladranker.
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Fig. 13. Lisbjerg. Alter, skitse 1 :15. Placeringen af billedfremstillinger med tilhørende indskrifter. Reliefdrevne, på
frontalet: F 1—42, på retablet: R 1—38. — Fladeornamentik udført i guld på brunfernis: A—F. Indskrifter på
frontalet: F 43—47, på retablet R 16 og 29. — Positioning of the altar's pictorial decoration and inscriptions. In
relief, on the frontal: F 1 -42, on the retable: R 1—38. Surface ornamentation executed in gold on brown varnish:
A—F. Inscriptions, on the frontal: F 43—47, on the
retable: R 16 and 29.
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Frontalet, der måler 101 x 158 cm, er som gruppens øvrige altre ved lister opdelt i
tre hovedfelter, hvoraf det midterste er bredest. Den treleddede ramme herom består
af ornamentfrise, tovstav samt skriftbort. Seks store medailloner bryder rammens
ornamentborter. De spinklere lister, der underdeler frontalet, er i midtfeltet
diagonalstillede omkring det centrale portalfelt. Retablets hovedstykke, der er 40 x
160 cm, buen herover 153 cm høj (174 cm til arkaderækkens top), er udformet som
en enkelt, ornamenteret ramme, foroven ledsaget af skriftbort, omkring en
arkaderække, der flankerer det centrale felt med en Kristusfigur. Denne troner som
verdenshersker under en trekløverportal, der gennembryder den øvre ramme. Over
hovedstykkets ender danner to store medailloner, hver ledsaget af fire mindre,
fundament for en »himmelbue«, hvis treleddede profilering og ornamentering svarer
til frontalets ramme. Buen krones af en aftrappet række af rundbuede arkader, hvor
ver-densdommeren står i den midterste.
Frontale og retabel er smykket med en mængde figurer og ornamenter, hvis
placering og tydning47 fremgår af fig. 13 og den tilhørende tekst.
Af altrets motivmæssige indhold skal først nævnes Guds moder, Maria, med
Jesusbarnet (F 1), der ved sin placering i frontalet (fig. 15) er fremhævet som den
centrale person48, hvilket understøttes af hovedfeltets fire småscener (F 3—6), der er
hentet fra Marias levned. De omgivende profeter (F 9—14), der forudsagde Jesu
komme, viser hen til medaillonen med Gudslammet (F 27), symbolet for Kristus.
Retablets centrale figur er Kristus, der er vist både som korsfæstet (krucifikset) og
som verdenshersker (R 1), omgivet af medailloner med brystbilleder af sol og måne,
symboler for verdensaltet49 (R 2—3) (fig. 14). Til siden de tolv apostle (R 4—15)50,
der udbredte hans budskab, således som indskriften (R 16) antyder. I de store
medailloner under himmelbuen (R 17—18) ses Abraham, der specielt i scenen med
Isaks ofring (R 18) kan betragtes som det gammeltestamentlige forbillede
(præfiguration) for Kristi offerdød. Såvel indskrifterne på retablets hovedstykke (R
16) som på himmelbuen (R 29) henviser til Kristus som konge og til korset som tegn
på lægedom. På toppen af »himmelbuen« troner Kristus som verdensdommer (R 30),
mellem menneskenes forbedere Maria og Johannes (R 31—32). Til siderne herfor ses
læge-tvillingbrødrene, Kosmas og Damianus (R 33—34), hvis tilstedeværelse er
blevet udlagt som et tegn på, at altret kunne være en offergave i forbindelse med
sygdom.
Bemærkes må endvidere, at frontalet præges af en række kvindefigurer, otte (eller
ti) dyder (F 15—20, 23—26) samt to helgeninder, den irske S. Brigida51 og den
lilleasiatiske S. Tekla (F 21—22) (fig. 19), begge sjældent forekommende i dansk
middelalder. Valget af netop den irske skytshelgeninde S. Brigida, hvis dyrkelse
fandt yderligere vækst efter helgenindens translation
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Fig. 14. Lisbjerg. Udsnit af retablet med Kristus som verdenshersker mellem sol og måne og
apostlene Peter og Paulus (p. 1406). — Section of retable with Christ as Ruler of the World between sun
and moon and the Apostles Peter and Paul.

1185, er af F. Beckett med flere blevet tolket som et indicium for altrets datering til
efter dette tidspunkt.
Ud over det allerede meddelte vedrørende den anvendte teknik må enkelte særlige
træk omtales. Frontalets 26,5 cm høje Mariafigur og den herpå fast-nittede
selvstændige figur af Jesusbarnet er som nævnt støbte. Begge er kronede og deres
dragtdetaljer ciselerede i metallet, der udelukkende er forgyldt. På brystet bærer
Maria en bjergkrystal som smykke; begge figurers øjne har haft indlagt blå
glasflusser som pupiller, hvoraf hver nu har en bevaret. Retablets to Kristusfigurer (R
1 og 30) adskiller sig ikke fra de øvrige, drevne figurer, hverken i teknisk henseende
eller med hensyn til dragttype og foldekast. De såkaldt bølgende dragtsømme er
gennemgående hos dem alle ligesom udformningen af dragtens nederste del, der fra
knæene folder sig vifteformet ud.
Overalt, hvor figurer og ornamentik har efterladt et tomrum, har den for
værkstedet karakteristiske, ottebladede roset (jfr. fig. 15) fundet plads, enten drevet
eller forgyldt på bruneret bund. Den vekslende »staffagearkitektur«, der indrammer
figurerne, har med sine småtårne og søjlernes dyrehoved- eller
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bladkapitæler nøje sammenhæng med vesteuropæisk miniaturekunst. Også de pragtfulde
fabeldyr, løver, griffe, drager og kentaurer både i det drevne og det »malede« arbejde har
hjemmel sammesteds, omend oprindelig hentet fra den orientalske motivverden. Dog synes de
lisbjergske dyr at udskille sig ved deres voldsomme og »lidenskabelige« bevægelser52.
Som påvist af Poul Nørlund bærer altret præg af påvirkninger fra forskellige landes og
tiders stil53, hvoraf engelske og især irske elementer gør sig gældende, specielt i
ornamentikken. Enkelte lister (F A) er smykket med dyreslyng (fig. 18) af en sådan karakter,
at man har sammenlignet det med den såkaldte Urnes-stil, der må betragtes i nøje
sammenhæng med irsk kunst. Andre, i dateringsmæssig henseende yngre, detaljer vidner om
kontinental, vesteuropæisk kunst og er af flere forskere lagt til grund for en datering hen-imod
1100'rnes slutning54.
Begrundelsen for at værkstedet tænkes placeret i Jylland og her nærmere lokaliseret til
bispestaden Århus, er hentet dels fra den specielle behandling af de europæiske
stilkomponenter, dels i de omtalte arbejders koncentration omkring byen, samt i valg og
udformning af indskrifter (F 43—47, R 16, 29). Disse lange, latinske, undertiden
versificerede55 indskrifter, udført med romanske, såkaldte stungne majuskler56 (jfr. fig. 16—
19), har et teologisk indhold, der synes at have krævet højt kvalificeret gejstlig medvirken.
Uafklarede spørgsmål er imidlertid fortsat, hvem ophavsmanden til altret har været, og om
altret er bestilt til Lisbjerg kirke. Kirkens patronatsforhold ligesom dens hele udseende og
oprindelige udstyr med kalkmalerier (jfr. p. 1387) kunne understøtte teorien om, at det gyldne
alter var hjemmehørende her. Visse omstændigheder kan måske tale for en anden antagelse.
Teorierne har vekslet om, hvorvidt det var stormænd eller sognefolk, der var ophav til
(landsby)kirkerne og deres udstyr med bl.a. kalkmalerier og altre. Domkirken i Århus er af F.
Beckett foreslået som Lisbjerg-altrets oprindelige hjemsted, hvilket sammenholdt med altrets
sandsynlige alder vil sige den oprindelige S. Nicolai domkirke, den senere Vor Frue kirke (p.
1003f.). Poul Nørlund tilslutter sig denne antagelse og føjer hertil en oplysning fra 1626 i
Sofie Brahes slægtebog57, om at Århusbispen, Jens Iversen Langes (1449—82) våben fandtes
på Lisbjerg kirkes tavle, »såvel som flere steder der hos« (rimeligvis kalkmalede på muren,
jfr. Åby, p. 1436). Århusbispen kunne da have stået for overflytningen af det gyldne alter til
sin egen kirke i Lisbjerg (jfr. p. 1388).
Nye, arkivalske oplysninger synes imidlertid at pege på en mulig senere overflytning.
Lisbjerg kirkes oprindelige alterbord blev nedrevet 4. oktober 1867. Den daværende
sognepræst, H. C. Bloch, har givet en nøje beskrivelse20 af alterbordets konstruktion (p. 1399),
hvoraf bl.a. fremgår, at alterbordet havde »en sildigere tilsætning«, dvs. en sekundær
påmuring, der gjorde alterbordet
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Fig. 15. Lisbjerg. Udsnit af frontalet med den tronende Maria og Jesusbarnet. På de cirkulære
metalplader på bue og i rammesammenstød ses spor efter forsvundne bjergkrystaller (p. 1406). —
Section of the frontal with the Virgin Enthroned and the Child. On the circular metal plates on the arch
and at the corners of the frame can be seen traces of rock crystals which have now disappeared.
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Fig. 16—18. Lisbjerg. Detaljer fra altret. 16. Udsnit af retablets buefrise. 17. Udsnit af frontalets frise. 18. Udsnit af frontalets fodpanel (p. 1408). — Details from the altar. 16. Section of retable's
upper panel. 17. Section of frontal's upper panel. 18. Section of frontal's base panel.

særlig højt. Bag det nedtagne alter, der stod op ad østvæggen, sås spor af et
tilmuret vindue (jfr. p. 1391), og i kalken, »hvormed denne tilmurede vinduesfordybning var beklædt«, fandtes nogle indskrifter »indridsede da kalken var
blød med et spidst instrument«, uordentligt mellem hinanden (med versaler):
»Simbolvm
Petri
Petri
Ser.
.
n(us)
Ioannes
Anno«.
Iesv est
H: Iesv
Severin
88
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Fig. 19. Lisbjerg. Udsnit af frontalets ovre hjørne. I de rektangulære felter dyderne S. Brigida og S. Tekla (p. 1406).
— Section of the frontal top corners. In the panels the paragons St. Bridget and St. Tecla.

Sognepræsten formodede, at det forsvundne tal foran »88« var 15, altså årstallet
1588, hvilket stemte med den antagelse, at tavlen skulle være skænket kirken »for ca.
300 år siden« af en biskop i Århus, og at vinduet da skulle være tilmuret. Den i
synsprotokollen kopierede indskrift og (års)tal synes at berettige til den formodning,
at altret var opstillet på det nævnte tidspunkt; da var Niels Gammel sognepræst i
Lisbjerg, og Århusbispen var Laurids Bertelsen, død januar 1588, eller efterfølgeren,
hans svigersøn Peder Winstrup. Altret må da være flyttet hertil andetsteds fra, måske
fra Århus' ældste domkirke.
Det gyldne alter er beskrevet på stedet af Søren Abildgaard 177058, af N. L. Høyen
183059 og af J. J. A. Worsaae o. 185260. Ved embedet mente man 1831 og 1838, at
»stykket fra den fjerne oldtid« behøvede at »afpudses«61. Ifølge stiftsprovst
Dahlerups kommentarer 184661 var man opmærksom på dets sjældenhed og
ønskeligheden af at få det restaureret. Året efter gav stiftsprovsten til
Oldsagskommissionen indberetning62 om tilstedeværelsen af »det
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Fig. 20—21. Lisbjerg. 20. Alterstage skænket 1705 (p. 1413). 21. Alterkalk skænket 1661 (p. 1412). — Altar
candlestick donated 1705. Altar chalice donated 1661.

mærkværdige stykke«, som sogneboerne ikke satte pris på, og som de var villige til at
afhænde, hvis de i stedet fik en altertavle »efter den nyere tids smag« (jfr. p. 1400). I
henhold til den nye kirkelov af 1862 udsatte sognemændene altret til restaurering og
flytning fra dets plads ved østvæggen, hvilket 1867 resulterede i altrets overførsel til
Oldnordisk Museum63. Den nødvendige restaurering, der bl.a. medførte en tilsætning
af tværarmen på det store krucifiks under »himmelbuen«, er antagelig fulgt ret kort
efter64.
Altersølv. Kalk (fig. 21), skænket 1661, men bestående af dele fra forskellig tid.
Ældst, rimeligvis fra o. 1600, er den sekstungede fod med et usædvanlig, spidst
tandsnitmønster på standkanten; på den ret flade fod ses den graverede
giverudsmykning, øverst versalerne »C W« og »I D« over årstallet »16— 61«, for
ægteparret Christian Urne og Ide Daa til Lyngbygård, hvis hjelmede våbner ses
nedenunder. På det sekssidede skaft en knop antagelig fra 1661,

1413

LISBJERG KIRKE

N.E. 1967

Fig. 22. Lisbjerg. Altertavle 1867, med maleri af Jørgen Roed (p. 1400). – Altarpiece 1867, with
painting by Jørgen Roed.

med seks brede tunger på over- og undersiden og med kraftigt fremspringende
rudebosser, hvorpå graverede versaler »IHESVS«. Stort, let udadsvejet bæger
rimeligvis fra tiden omkring 1841, da kalken forekom for lille, og den ønskedes enten
omstøbt eller afløst af en anden65. Langs mundingsranden en spinkel bølgeranke
mellem dobbeltlinier udført i trambulérstik. Under foden indprikket skriveskrift:
»Repareret 1841 (el. —44) af Carl Hansen« (Bøje p. 199 og Tillæg p. 47). Den 19,3
cm høje kalk forgyldtes 186720, bægeret har en ret ny forgyldning. Disk, antagelig fra
1661, 13,1 cm i tvm.; ret flad, på kanten graveret georgskors indskrevet i cirkel samt i
midten en cirkel med frakturskrevet Jesumonogram. Oblatæske fra o. 186220 og
alterkande fra 184461, af porcelæn fra Bing & Grøndahl, sorte, med guldkanter og
kors. Berettelsessæt for »Skejby-Lisbjerg 1962«.
Alterstager (fig. 20), skænket 1705. De 48 cm høje stager har på den krafDanmarks Kirker, Århus amt
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tige fods fladtrykte midtled en graveret versalindskrift: »Anno 1705 gaf deel-fogden
Peder lensen Bvnde vdi Lvsbrg til / Liisberg66 kiercke for hans og hans hvstrves
begrafvelse 2de livse / stager« (jfr. †begravelse i kor). Jernlysepig. Syvarmet
lysestage, nyere.
Messehagel, 1951, som forgængeren, fra sidste århundrede20, af rødt fløjl med
guldgalonerede kanter og rygkors. I skab i vest.
Alterskranke, rimeligvis fra altertavlens opstilling 1867, halvcirkelformet,
bestående af spinkle søjler med fantasikapitæler og -baser; brunbejdset og ferniseret.
Døbefont (fig. 23), romansk, af ret grovkornet granit, kummens let rødlig, fodens
blålig. Fodpladen har skarpryggede hjørneblade, der slutter om et kraftigt rundled67.
Stor, lidt skævt hugget, glat kumme, 75 cm i tvm. og ca. 32 cm dyb68. I skibets
nordøsthjørne.
Dåbsfade. 1) (Fig. 25—26). Pynte- og mindefad fra 1594 for den danske og norske
rigsråd Claus Steensen Bille til Allinde samt Lyngsgård, Håbelev og Vandås i Skåne,
død 155869. Det fornemme, svære malmfad, 58—58,5 cm i tvm. og 7 cm dybt, har på
den 3,5 cm brede rand en velstøbt indskrift, fortsat i en bort omkring den let
hvælvede bunds heraldiske udsmykning. Indskriften, med versaler, står på
trambulérstukket baggrund, i bundborten mellem perle-stave, yderst ledsaget af
rundbuer: »Erlige oc welbivrdige mand och strenge rider her Clavs Hylde til Livngs
gord slotz here paa Bahws / Norgis rigis hoffmester. Ergvd met os hov (fejl for hvo)
kand thawere imod os. 1594.« Bundens courtoisiemæssigt anbragte våbner for Claus
Bille og hans hustru Lisbet Ulfstand (død 1540) har spinkelt akantusblad-hjelmløv,
og denne plante danner dels et ornament over våbnerne, dels den flagrende afslutning
på det kæmpende halvfigurpar nedenunder (fig. 26). En »Bjergtrold og Jomfru«70,
dvs. en nøgen mand og kvinde med hovedbeklædninger af adeligt tilsnit, kæmper
med køller, han tillige med skjold. På kantens indvendige hulning lige under indskriftens begyndelse er graveret versalerne »M B«, enten signatur for fadets mester,
klokkestøberen Mathias Beninck, eller for fadets bestiller, Maren Bille, datter af
omtalte ægtepar og gift med Laurids Skram til Hastrup. Gennem hendes datterdatter,
Marie Below (jfr . historik og †gravkapel), kan fadet være nået til Lisbjerg kirke.
2) Muligvis fra l860'erne20, af tin, glat, med smal, opadskrånende rand; 33,5 cm i
tvm. Anbragt oven på fad nr. 1.
Dåbskande, antagelig fra 188020, af tin, af type som Københavnerkandestøberen
C. M. Svanbergs (jfr. DK. Frb. amt p. 2689).
Prædikestol med opgang og himmel, 187120, rimeligvis efter tegning af V. Th.
Walther. Femsidet, i nyromansk stil med rundbuede, søjlebårne arkader og
firkløverfrise. Gråmalet, med blå bund i arkaderne og brunrødt på lister og
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Fig. 23—24. Lisbjerg. 23. Romansk døbefont (p. 1414). 24. Romansk gravsten, genanvendt 1782 (p. 1417). — 23.
Romanesque Baptismal font. 24. Romanesque tombstone, reused 1782.

friser. Repareret og malet 1906—0720. †Prædikestol af ukendt alder, i synsprotokollen fra 1860'erne karakteriseret som »ganske simpel, af træ«, blåmalet og
hvilende på en blå underbygning, »som ikke er meget høj«. Ingen himmel. Blev af
synet 1808 anset for liden og uanselig og ønskedes fra 1843 udvidet61.
Stolestader, o. 1936, glatte, med lille bladvolut ved overgangen til den øvre
profilliste. Gråmalede, med gyldne blade. Bænke i våbenhuset, fra 187920.
†Stolestader omtales ved et syn 1700 som brøstfældige21. 1848 forsynede snedkeren
»fruentimmerstolene«, der hidtil havde været uden ryglæn, med nye, lukkede
bagstykker samt døre61. I 1860'erne optegnes stadernes antal til 14 ved
mandfolkesiden, 18 ved fruentimmersiden, foruden to ved siderne af kordøren, alle
lukkede og med rygstød. En af dem bar årstallet 1739. De erstattedes 1871 af nye,
antagelig tegnet af V. Th. Walther20.
Præstestol, anskaffet 1966. †Præstestol, med årstallet 1734, stod i 1860'erne ved
siden af altret20. †Degnestol, der på samme tid stod neden for knæfaldet til hindring
for altergangen, var allerede 1848 foreslået anbragt ved siden af altret61.
90*
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†»Tavlepungen«, der 1848 var af papir, ønskedes da erstattet af passende tøj61.
†Dørfløj af eg, måske fra 1595 eller 1596, kasseret 1847 som indgangsdør til
kirken, fordi den »formedelst Ælde havde et anstødeligt Udseende«71. Til døren hørte
en †nøgle af usædvanlig størrelse og »efter sognepræstens sigende« mærket med
årstallet 1595 eller 1596. Om døren beretter et sagn, refereret 184772, at den først
havde været anbragt for indgangen til en røverkule i Lisbjerg skov, hvorefter den
kom til Lisbjerg kirke.
Pulpitur i vest, antagelig samtidig med orglet, fra 1914. †Pulpitur, i skibets
vestligste fag, blev i 1860'erne beskrevet som meget råt forarbejdet, umalet
tømmerværk af egetræ, med dør for kirkens midtergang ind til kapellet og en
trætrappe op til stolene ovenpå. Fjernet 1854 efter ansøgning20.
Orgel, bygget 1914 af A. C. Zachariasen, Orgelfabriken Aarhus, en »Gave fra
Peder Poulsen og Hustru Ane Marie, født Pedersen, 1914«73. Fem stemmer, et
manual, svelle. Pneumatisk keglevindlade. Den tretårnede facade har tunget gavl
hvorover kors. Et nyt orgel med 12 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Carsten
Lund, Birkerød, ventes opstillet 1980.
Salmemummertavler, 1962; de foregående fra l867ff.20.
†Mindetavle, antagelig fra o. 1550—75, over herregården Hastrups (Vejle amt)
ejere74, der da havde patronatsretten til Lisbjerg kirke. Den store egetavle på korets
nordvæg bar ifølge Søren Abildgaards oplysninger 177058 en indskrift, som indirekte
gengives i hans dagbog: »Her findes hvor mange af erlig oc wel-byrdig mand Lauritz
Skram til Hastrup hans forældre, som haver befilt [befalet] oc boet paa Hastrup,
siden den kom først i hans forældres heffd oc were [Չ: hævd og værge], oc hues deris
eget og deris hustruers Naffn oc Waaben.
[Våbner for Gyrstinge og Lunge]75. Her Morten lensen af Kra[g]erup, hans hustru F [fru] Elsebe Her
[01u]ff Lungis datter. Kiøfte Hastrup g: [gård] oe mer gods [af] en Bisp i Rib[e], hide [hed] bisp
Christen, 1420 (eller 1470)76. Kiofte hand Korsegaard [Korsøgård, Viborg amt] med mere Gods der til.
[Våbner for Gyrstinge og Munk]. Folmer Oluffsen var aldrig gift.
Hans Fader var Oluf Mortensen.
[Våbner for Skram (Fasti) og Gyrstinge]. Peder Skram fik Gaard og gods med sin Hustrue Anne
Olufsdatter, som var Folmer Olufsens Soster.
[Våben for Skram]. Erick Skram fik det efter sin Moder Ane Olufsdatter. Hans Hustrue var Frue
Maren Lauritzdatter, som var en Løvenbalk.
Jacob Skram Erickson døde ugift.
Lauritz Skram arvede Hastrup efter sin Broder Jacob Skram, hans Husfrue var Frue Maren Bild Hr.
Claus Bildis.
[Våben for Below]. Henrich Below aff Spøtterup, hand arvede Hastrup Gaard og Gods med sin
Husfrue F. Elsebet eller Elisabet Skram, som var Lauritz Skrams Datter.
Jørgen Belov aff Hastrup arvede gaard og Gods efter hans Fader Henric Belov, hans Hustru heder F.
Christens[e] Fasti, Palle Fastis D: [datter] aff Smedtrop eller Linedrop [Mindstrup, Vejle amt] hendes
vaaben er ligesom foran tegnede Skram(m)ers«.

Tavlens indledningsord synes at tyde på, at indskriften er påbegyndt på

LISBJERG KIRKE

N. E.1967

1417

H.J.l966

Fig. 25—26. Lisbjerg. 25. Dåbsfad af malm, 1594. 26. Detalje fra bundfeltet (p. 1414). — Bronze
baptismal dish, 1594. Detail of base.

Laurits Skrams tid, efter at han 1557 havde ægtet Maren Bille, men fortsat af efterfølgerne og
afbrudt ved Jørgen Belows død 1628 og gårdens salg fra slægten 1651. 1844 fjernedes tavlen
fra korvæggen, da man mente, at den var »til vanzir« og indskriften aldeles ulæselig61.
To ens lysekroner, »Anno 1918 skænket til Lisbjerg Kirke af Anna Sommer, Lisbjerg«; i
skibet.
Kirkeskib, o. 1887, orlogsfregatten »Immanuel«, med 2 x 14 kanoner; sortmalet skrog med
brungule profiler og gyldne bogstaver. Bygget og skænket af skomager J. S. Petersen,
Lisbjerg. Ophængt i skibet ca. 189477.
Klokke, »1853 omstøbt hos C. Christensen i Aarhuus«; om halsen bort af perlestav
hvorunder krydsende rundbuer på koniske »konsoller«. 72 cm i tvm. Tidligere omstøbt 1837
efter at være revnet78. To †klokker blev afgivet ved klokkeafleveringen 1528/29, den ene
vejede »med al jernfang« 21/2 skippund og 5 lispund, den anden 1 skippund og 1 lispund79.
Gammel klokkestol, af eg, stærkt omsat og delvis fornyet. Taphuller i de to vandrette
ankerbjælker viser, at stolen oprindelig har været beregnet til to klokker.
GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 24). Romansk, af grovkornet granit, trapezformet, 172 X 65—50 cm,
med affasede kanter, der rager lidt op over fladens reliefudsmykning: et processionskors, hvis
stang har kugle i begge ender, bærende et hammerkors; i vinklerne kluntede palmetblade.
Korsstangens flankerende bølge-
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ranker med de fligede blade samt den nedenunder stående løve med bagudvendt
hoved og kraftig akantusblad-haledusk har en udformning, der genfindes på flere af
omegnens døbefonte (Mackeprang: Døbefonte p. 254). Udsmykningen svarer i øvrigt
til flere østjyske stens, muligvis fra samme værksted (jfr. Århus domkirke nr. 2, p.
754, Lyngby (Hasle hrd.), Hansted (Vor hrd.) og Harlev (Framlev hrd.). Flere har
øverst et fuglepar, hvor Lisbjerg-stenens dekoration er afhugget for at give plads til
en sekundær indhugning: »MS DB / D 1782«. Ifølge synsprotokollen var stenen
(antagelig o. 1867) blevet købt af professor Worsaae for at sikre dens bevaring. Den
lå da tæt ved våbenhusets sydøsthjørne, men er nu indmuret i våbenhusets sydmur.
2) O. 1592. Michel lensen i Terpegaard, død
15 og »høstru«, Kierstin
15 , og »bege dieris søn Iens M.«, død 1. aug. 1592. Blågrå,
Søfrensdatter, død
finkornet granit, 211 X 125 cm, med indhuggede versaler på tværs af stenen. Ved den
gamle kirkegårds nordvesthjørne.
3) 1625—50. Figursten over anonymt ægtepar, med sekundær behugning og
senere indskrift fra o. 1819. Lysgrå kalksten, 235 x 147 cm, knækket i to stykker. Den
store stens reliefudsmykning svarer i hovedsagen til stenene nr. 2 og 3 på S. Olai
kirkegård (p. 1340). Inden for en glat ramme med hulled og (rester af) tungebort ind
mod billedfeltet står ægteparret under en dobbeltarkade støttet af volutkonsoller og
midtpå af englehoved. I de øvre hjørnecirkler evangelisterne Matthæus og Marcus
med deres tegn, de nedre, med Lukas og Johannes, er indfattet af det rektangulære
fodfelts kartoucheramme. Parret står let vendt mod hinanden med hænderne i de
vanlige stillinger, hendes samlede foran brystet, hans foldede foran livet. Personernes
traditionelt udformede hoveder og dragter er ændret og »moderniseret« ved en senere
anvendelse af stenen. Kvindens kjole har fået spids halsudskæring, hendes sko en
anden afslutning. Manden er nu glatraget, med paryk og kravetøj med halsbind i
stedet for pibekraven. Under kappen er hans korte trøje ved tynde streg-behugninger
ændret til en knælang jakke med lommer, der går hen over de oprindelige knæbukser;
skoene har fået spænder, hæle og lige afsluttede snuder.
Fodfeltets oprindelige indskrift har omkring 1819 måttet vige for en fordybet
versalindskrift over Sørn Knudsøn, f. i Koldkiergaar, som boede og døde i Nye mølle
1819, 75 år gl., og hans hustru Marn Sørnsdatter, f. i Nyemøl, død der 1814 »i
hinders alder 70 aar« efter 50 års og 3 mdr.s kærligt ægteskab. Stenen lå tidligere
foran indgangen til våbenhuset, 1971 opstillet ved dettes østvæg.
4) (Fig. 27). 1625—50, med sekundær indskrift fra o. 1829. Rødlig kalk
sten, 182 x 120 cm, med let afrundede hjørner. Ved sin reliefudsmykning slut
ter stenen sig til en gruppe, især repræsenteret i domkirken og udført efter et
forlæg af G. Sadeler (jfr. nr. 28, p. 778 m.fl.), men her i en yderligere forenk
let og lidt forgrovet udførelse. Opstandelsesrelieffet krones af Gudfader i skyer
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Fig. 27. Lisbjerg. Gravsten nr. 4, fra o. 1625—50 (p. 1418). — Tombstone no. 4, from c. 1625—50.

under en halvcirkel med en strålesol som midtpunkt; de flankerende figurer, to
krigere og de tre jomfruer, står under halvcirkelslag på et kvadreret flisegulv. Både
skriftfeltets bladbøjle og hjørnerelieffer er skematisk udført. Opstillingen forneden af
(de nu udslidte) bomærkeskjolde og kranier over knogle på hver side af et timeglas
svarer til domkirkens nr. 61 (p. 802) og til en sten fra Samsø, nu i Den gamle By80. I
stenens øvre hjørner ses portrætmedailloner af de oprindelige ejere (fig. 29), en mand
med halvlangt hår og kappebræmme og en kvinde med mønstret hue og pibet krave.
Den oprindelige indskrift er udslebet for at give plads til en fordybet indskrift over
»Madame Ane Maria Kaae«, f. i Wiborg 1751, boede i Graae mølle, hvor hun døde
1829. På kirkegården, nordvest for tårnet, på et familiegravsted81, hvor også
ægtemandens sten, nr. 5, ligger. Gravstedet (fig. 30) hegnes af otte granitborner, hver
på lille retkantplint og smykket med vandrette pro-filbånd, foroven forsynet med
hjerteformede jernbøjler med ringe, hvortil de forbindende jernstænger er fæstnet.
Begge gravsten hviler på småborner svarende til de omgivende.
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Fig. 28. Lisbjerg. Detalje af gravsten nr. 5, fra o. 1725 -50 (p. 1420). - Detail of tombstone no. 5,
from c. 1725—50.

5) 1725—50, med sekundær indskrift o. 1834. Stor, hvidgrå kalksten, 198,5 x 135
cm, med fordybet kursiv i de oprindelige indskrifter (skriftsteder og evangelistnavne).
Stenens udsmykning er udført efter samme forlæg og muligvis af samme værksted
som bl. a. sten nr. 7 på S. Olufs kirkegård (p. 1342), med op-standelsesrelief foroven
(fig. 28), klokkeblomstguirlande om det ovale midtfelt og storblomster i udsparede
felter. Nederste felt rummer forkrænkeligheds-symbolerne vinget timeglas og
kranium over korslagte knogler ligesom flere af gruppens øvrige sten, og har desuden
ovale hjørnefelter med evangelister overensstemmende med stenen i Sdr.-Årslev
(Hasle hrd.).
Midtovalens sekundære indskrift med fordybet kursiv er over Michel Olesen Kaae,
ejeren af Graae mølle, der hviler ved siden af sin hustru (jfr. nr. 4). Han var født i
Blegind 1763, død 24. juli 1834. »Retsindig var hans Vandel, Virksomhed og
Sparsomhed hans Lyst. Som Oplysningens og den Fattiges Ven Vil hans Minde hos
vordende Slægter Erkjendligen bevares«. På det indhegnede familiegravsted (fig. 30)
(jfr. nr. 4).
Gravfliser af lysgrå, gotlandsk kalksten, henholdsvis 49 x 47 cm og 47 x 47 cm,
hvis indskrifter står med fordybede versaler, ligger som trinsten til våbenhuset: 1) O.
1713. Knud Rasmusøn, d. 1713, ? uger og 6 dage gl. Nederst antagelig forældrenes
skønskrifts-initialer: »R. K. S. B. ?. D.« (Rasmus Knudsen og S. .. B..sdatter). 2) O.
1717. Peder Rasmusøn, d. 1717, ?4 (14?) år og 9 mdr. gl. Nederste parti udslidt. 3) På
et tilsvarende brudstykke, nu 47,5 x 34 cm, læses af den nedslidte indskrift dødsåret
17. ..
† Gravkapel i skibets vestligste fag, indrettet af patronatsejeren Marie Below.
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Fig. 29. Lisbjerg. Portrætmedailloner fra gravsten nr. 4, fra o. 1625—50 (p. 1419). Portrait
medallions from no. 4, from c. 1625—50.

Kort før sin død 1651 lod hun hertil henføre sin ægtefælles, Christian Holcks, og to
sønners legemer82 samt »flere hendes børns bene, udi adskillige kister«, der hensattes
»nederst i kirken over jorden« på et sted, der var »beredt« dertil83 (jfr. ndf.)84. 1853
fik man tilladelse til at fjerne et »skæmmende og pladskrævende træværk«85 og det
herover anbragte †pulpitur, hvilket skete året efter. De under pulpituret stående 15
†kister blev nedgravet på kirkegården i to store grave, 11 tæt ved indgangsporten86,
fire nær syddiget i det sydøstre hjørne20.
Kirkens synsprotokol fra 1860'erne har en summarisk beskrivelse af †kisterne og
deres udstyr. Ingen af dem bar gravskrifter, enkelte derimod våbenskjolde. Nogle af
dem, formentlig de ældste, var af eg, meget store, særdeles brede og høje,
rektangulære, med lodrette sider dannet af tykke planker, låget af een eneste meget
bred og tyk planke, indvendig flad, men afrundet ovenpå og af lighed med de
gammeldags kister, som almuen brugte til at gemme tøj i. Enkelte havde seks-otte
store bærehanke af jern; en af de store kister87 havde haft læderbetræk. Fem af
kisterne var små, antagelig Marie Belows børns. Fra nyere tid stammede vistnok trefire kister, trapezformede i grundplan og højere ved hoved- end ved fodenden, med
skrå sider og skråt tildannede låg; de var betrukket med klæde eller fløjl. I en enkelt
kunne man gennem det brudte låg se den indvendige fyrretræskiste med fladt låg.
Marie Belows kiste fra 1651 var formodentlig udført efter testamentets forskrifter: en
yderkiste forsynet med »ryslæder« og frynser samt våben og »opskrift« af tin
svarende til ægtefællens og sønnernes kister samt håndfang med dødningehoved ligesom på Anne Margrethe Høeghs kiste (død 1650 i Viborg)88 og sortpoleret.
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Af †kisteplader beskrives følgende20, der 1854 fjernedes fra kisterne og herefter
opbevaredes i Hasle præstegård, hvor de formodentlig ødelagdes ved brand: 1) Et
Below-våben af bly, antagelig for Marie Below, 1651 (jfr. begravede nr. 11). 2—3)
To våbner af messing for Bille og Skram, hvorover initialerne BBF og BBM,
antagelig Birgitte Billes fædrene og mødrene våbner, (død efter 1655) (jfr. nr. 12). 4)
Et våben af messing for Hartvigsen, antagelig Ove Hartvigsen, 1661 (jfr. nr. 13). 5)
En messingplade med Jesumonogram. 6) Et Lykke-våben af messing. 7) Et våben af
messingblik med heraldiske farver, for Tøger Reenberg, 1742 (jfr. nr. 14).
Af ovenstående synes at fremgå, at gravkapellet har rummet følgende personer,
hvoraf nr. 1—10 tidligere havde været bisat i Tyregod kirke (Vejle amt):
1) Laurids Skram til Hastrup, †1587. 2) Dennes hustru Maren Bille Claus-datter til
Lyngsgård, levede endnu 1607. 3) Christian Holck til Bustrup, †1641. 4—8) Børn af
nr. 3 og 11, døde som små. 9) Christian Holck til Lundbygård, søn af nr. 3 og 11,
†1644. 10) Erik Holck til Hastrup, søn af nr. 3 og 11, †1645. 11) Marie Below, †1651
(jfr. †kisteplade nr. 1). 12) Birgitte Bille, datter af Ove Bille til Lyngbygård og
Elsebeth Skram og gift med Jørgen Hartvigsen til Kjærsgård (†1666)89; hun levede
endnu 1655 (jfr. †kisteplader nr. 2—3). 13) Kgl. maj.s ritmester Ove Hartvigsen til
Åbygård, søn af nr. 12; i Hasle herredsbog 166183 er omtalt, at hans lig »nyligen« var
indført i begravelsen (jfr. †kisteplade nr. 4). 14) Landsdommer og justitsråd, digteren
Tøger Reenberg til Bistrup (jfr. historik), †1742 (jfr. †kisteplade nr. 7). 15) Antagelig
dennes hustru Magdalene Broberg, †172920 (jfr. ndf.).
En †åben begravelse i koret, forsynet med lem i gulvet20, var sandsynligvis
indrettet til nedennævnte P. I. Bonde med familie (jfr. alterstager). Flere gange i løbet
af 1800-årene90 havde synet ønsket begravelsen fyldt, fordi kor-gulvet sank, men
først 1906 sløjfedes den (indberetn.). Blandt flere helt udslettede †kisteplader, der
anbragtes i tårnrummet, var en oval †træplade med sortmalet indskrift over Peder
Ienssøn Bonde, f. i Liisberg i dec. 1654, d. smst. i febr. 1724, 70 år gl. Indskriften
afsluttedes af versificeret, religiøs gravskrift.
I en †gravplads på kirkegårdens nordside for familien Reenberg-Teilmann til
Bistrup20 er begravet major Frederik Reenberg, †1755, hans hustru Beate Dorothea
Bielke, †I755, samt ovennævnte Tøger Reenbergs søstersøn Morten Teilmann,
†1781, og hans hustru Mette Gerstorph, †1756.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet: Synsprotokol l862ff. — Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus
amt i almindelighed p. 37—39, samt forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet. Indberetninger ved sognepræsten 1890 (svar på cirkulære af 15. marts 1890 til
biskopperne), F. Uldall i brev af 5. juli 1901 (dåbsfad), Chr. Axel Jensen 1906
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Fig. 30. Lisbjerg. Familiegravsted med genanvendte, barokke gravsten nr. 5 og 4 over ejeren af Grå mølle, M. O.
Kaae, d. 1834, og hustru, d. 1829 (p. 1419). — Family burialplace with re-used, Baroque tombstones nos. 5 and 4
to the owner of Graa Mill, M. O. Kaae, † 1S34, and his wife, † 1829.

(bygning, kalkmalerier, †kisteplade), Harald Borre 1935 (kalkmalerier), Egmont Lind 1935—36
(kalkmalerier), Hugo Johannsen 1966 (kalkmalerier, gravsten), Vibeke Michelsen 1966 (inventar,
gravminder). Fyldige udskrifter af arkivalier vedr. kirken i NM.s 2. afd.
MS og notebøger. S. Abildgaard, dagbog V, 1770, l64ff., N. L. Høyen IX, 1830, 46ff., J. J. A.
Worsaae III, o. 1852, 36, F. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1866, 89f.
Opmålinger. M. B. Fritz 1933 og 1936. Bent Meyer 1972.
Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel
ved Ole Olesen 1977.
Litteratur: Rasmus Bendixen: Lisbjerg kirke, Lisbjerg 1977.
1

Arild Huitfeldt: Den geistlige Histori offver alt Danmarckis Rige, 1604, Bb IIII v. 2 Historia
ecclesiastica Adami Bremensis, 1579, 2. bog, 46. kap. 3 Den Danske Atlas IV, 1768, 115, note h. 4
Scriptores Minores I, 17. 5 C. Neergaard, i NMArb. 1928, 21 ff.; H. Norling-Christensen, i Nordiske
Fortidsminder IV, 11 ff. 6SRD VI, 510. 7 Kronens Skøder I, 109 og 116; jfr. KancBrevb. 1. nov. 1608.
8
Slægten Skrams op-
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fattelse, at patronatsretten indbefattede ejendomsretten til præstegården og dens afkastning, medførte, at Lisbjergpræsten ingen præstegård havde, men måtte bo andet
steds (jfr. p. 1393 og p. 1369). 9 Jfr. Viborg landstings skøde- og pantebøger 1645—52,
udg. af P. Rasmussen 1969, 138. 10 Op. cit., p. 275. 11Danmarks Adelsårbog II, 1944,
21. 12 LA Vib. B 24—626, p. 282. 13 Århus domkapitels jordebøger I, udg. af P.
Rasmussen 1972, 31. 14 LA Vib. Viborg landstings skode- og panteprotokol 1671—73
(B 24—642) II, fol. 142 r; Danmarks Adelsårbog, 1904, 484. 15 LA Vib. Viborg lands
tings skode- og panteprotokol 1702 05 (B 24—668), fol. 314 v; jfr. HofmFund. II, 328 f.
16
LA Vib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1799—1804 (B 24—715), fol.
492 v. 17 LA Vib. Galten m.fl. herreders auktionsprot. 1783—1814 (B 5OB—23);
Hasle m.fl. herreders skøde- og panteprol. 1810—14 (B 58—86), fol. 136 r ff. 18 LA Vib.
Hasle m.fl. herreders skøde- og panteprot. 1810—14, fol. l49v—l52v, l57v, l65v.
19
Synsprot. 1862 nævner, at der i et indhak i kirkegårdens sydvestre hjørne ligger et hus
(jfr. fig. 31); 1954 konstateredes en større samling begravelser, der delvis strakte sig ind
under et hus, der dateredes til slutningen af 1700-tallet. Fundet blev ikke nærmere under
søgt. Meddelelse fra R. Bendixen. 20 Synsprot. 1862 ff. 21 LA Vib. Århus bispeark.
Kirkesyn 1700—1702 (C 3—1166 ff.). 22 P. V. Glob: Helleristninger i Danmark, 1969,
nr. 716. 23 Denne materialeblanding, hvortil der visse steder, f.eks. i Sabro kirke,
slutter sig jernal, karakteriserer en række østjyske kirker, der dels ligger i eller nær en
ådal, hvor frådstenen fandtes, og dels befinder sig ikke langt fra Djursland, hvorfra
kridtstenen bragtes. 24 Jfr. M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, 1948, 1. 25 E.
Lundberg, i Nordisk Medeltid. Stockholm 1967, 142, formoder, at åbningen engang har
rummet en tvedelt arkade og tænker sig det gyldne alter opstillet her. 26 Jfr. erklæ
ring af 10. dec. 1883 fra V. Th. Walther. LA Vib. Bygn.insp. Århus. Forsk. kirker 1850—
1905 (B 239—123). 27 Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv ved E. Sloth
Arentsen og Kjeld de Fine Licht 1974, 180. 28 LA Vib. Provsteark. Århus amts nordre
provsti. Ekstraktprot. 1812 ff. (C 291—26) og Synsprot. 1812 ff. (C 291 2). 29 Ifølge med
delelse fra R. Bendixen var tårnets top tegnet af Vilhelm Puck. 30 Journal nr. 208/33 og
12/34 i NM's arkiv. 31 LA Vib. Århus bispeark. Hasle herredsbog 1661 (C 3—1083);
KancBrevb. 20. sept. 1608. Det spørgsmål melder sig: har ovre etage i de store våben
huse i større udstrækning, end det umiddelbart kan dokumenteres, ydet temporær husly
eller midlertidigt ophold for ikke residerende af lav klasse? 32 Note 20. Til afløsning af
en lem i våbenhusets loft blev brudt en åbning i skibets vestgavl, hvorved der skaffe
des adgang fra tårnet til skibets tagrum. 33 Meddelt af R. Bendixen. 34 I brev af 31.
aug. 1891 (NM) meddeler V. Th. Walther, at en lokal murer havde afdækket og atter
overkalket en figurfremstilling i koret; H. Borre 1935 nævner »anseeligt billede« på begge
korets langvægge, i nord ødelagt af det senere vindue. 35 Forgæves eftersøgt i Den gamle
By og i Nationalmuseets 2. afd. blandt relikviegemmer uden proveniens. 36 Jfr. korre
spondance i NM.s arkiv, især brev af 17. aug. 1866 og 14. nov. 1867 fra Roed til Worsaae.
— Ingen signatur synlig på maleriet. 37 Jfr. brev af 14. nov. 1867, i NM. 38 Tårnby
(DK. Kbh. amt, p. 290), Sdr. Dalby (DK. Præstø, p. 579) og Ødis, Vejle amt. 39 Billede
og ramme renset 1904, antagelig af maler Lüders, Århus (note 20). 40 Poul Nørlund:
Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden, 1926 (forkortet: P. N.). Ny udgave
1968 med Tillæg: Fyrretyve Aar, af Tage E. Christiansen (forkortet: Tillæg), der gen
nemgår den forløbne tids nyfund samt den af bogen affødte litteratur, hvortil henvises.
Jfr. endvidere Knud J. Krogh: Gyldent alter, glasmalerier og andre fund fra Malt kirkes
kor, i Fra Ribe amt, Varde 1968—71, XVII, 5l3ff. — Peter Lasko: Ars Sacra. 900—1200.
The Pelican History of Art, London 1972, p. 170f. — F. Rademacher: Die Gustorfer
Chorschranken, Bonn 1975. Harald Langberg: Gyldne billeder, 1979.41 Egentlige
metallurgiske undersøgelser er ikke foretaget, dog har Paul Bergsøe for Sindbjerg-frontalets
vedkommende fastslået, at guldbelægningen er påført ved lueforgyldning (Tillæg p. 7). 42 Ifølge P. N.
p. 33f. en linoliefernis, ligesom forgyldningen fastbrændt

LISBJERG KIRKE

1425

på metallet. Undersøgelser af Broddetorp-altret, nu i Stockholm, udført af svenskeren Andreas Oldeberg
synes at vise, at belægningen består af grønt eller rødt/rødbrunt farvestof, udvundet af kobberforbindelser
og blandet (under ophedning) med trætjære, voks, finkornet sand samt muligvis honning (Tillæg p. 7f.).
43
5 cm høj. 44 Jfr. P. N. p. l5f. 45 Opmåling og beskrivelse af frontalets konstruktion, P. N. p. l8f. og fig.
18, af retablets, p. 15. — H. Langberg, i Stavkirker, 1972, p. 56, nævner ligheden mellem frontalets
konstruktion og stavkirkevægge. 46 Fastgørelseshuller i metallet synes at tyde på, at der mindst har været
43 bjergkrystaller på frontalet, samt fire mindre eller af anden substans på buen over Marias hoved og på
det lille kors, hvortil måske kommer tre øverst på retablet, hvor nogle nu udfyldte huller, 3 cm i tvm., kan
være spor heraf. 47 I hovedsagen på grundlag af og efter forløbet i P. N.s beskrivelse. 48 H. Langberg, op.
cit, sammenligner Mariafigurens opstilling på en støttepille og under en himmelbue med samtidige,
monstransagtige tabernakler. 49 Vedr. retablets ikonografiske sammenhæng med korskranken fra o. 1150
i Gustorf, se Franz Rademacher: Die Gustrofer Chorschranken, Bonn 1975, p. l04f., 218 ff. og 223. —
Det må bemærkes, at ikke alene Lisbjerg-altrets Kristus, men også to af hans ledsagende apostle står
under trekløverbuer, ligesom enkelte andre figurer (F 7 og 8, F 15 og 25). 50 Apostlen R 7 har samme
baggrundsbuer og blade som frontalets helgeninde F 21. Vedr. placeringen af Peter og Paulus, R 9 og 10,
på hver side af Kristus, kan jævnføres med den tilsvarende på Odder- og Sahl-frontalerne (P. N. p. 126
og 49). 51 Helgeninden F 21 har samme baggrundsbuer og blade som retablets apostel R 7. 52 P. N. p.
85ff. 53 Vedr. dansk guldsmedekunsts »afhængighed« af Køln i 12. årh., specielt i forbindelse med
Gustorf-kor-skranken, se Franz Rademacher op. cit. p. 104f., 123. 54 Tillæg p. 16f. 55 Såkaldt leoninske
vers, opkaldt efter en digter fra 12. årh., en slags hexametre, hvis midte og slutning rimer på hinanden;
jævnligt brugt i middelalderlige digte (Salmonsen). 56 Bogstaver med en eller flere prikker på eller ved
stavene, af rent dekorativ art uden lydmæssig værdi, jfr. P. N. p. 56 og fig. 38 med skriftprøver. 57P. N. p.
209. 58 Dagbog V, 164. 59 Notebog IX, 46ff. 60 Notebog III, 36, jfr. Chr. V. Hertel: Forsøg til en
Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral-Kirke, Haderslev 1809, I, 2, p. 6f. 61 LA Vib. Provsteark.
Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. f. kirker og præstegårde. 62 Brev af 13. sept. 1847, i
NM. 63 Korrespondance 1865—67 i NM; jfr. F. Uldall (MS): Om de danske Landsbykirker I, 1866, p.
89f. 64 1979 er foretaget en rensning af altret i forbindelse med nyopstilling i samlingen. 65 LA Vib. Århus
bispeark. Hasle hrd. Hasle-Skejby-Lisbjerg 1831—45 (C 3—588). 66 Den ene stage har her i stedet
»Lvsbrg«. 67 Jfr. den »vestjyske type«, Mackeprang: Døbefonte p. l56ff. 68 1834 ønskedes »dækket om
døbefonten« repareret (note 61). Der kan være tale om et tæppeomhæng eller måske et gitter; i øvrigt
ikke omtalt i rgsk. 69 Vibeke Michelsen: Et dåbsfad i Lisbjerg kirke, i Strejflys over Danmarks
bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, p.25lff., med litteraturhenvisninger. 70 J. J. A.
Worsaaes notebog III, 36. 71 Brev af 13. sept. 1847 fra stiftsprovst L. Dahlerup med indberetn. til
Oldsagskommis-sionen, i NM, jfr. note 61. 72 Thiele: Danske Folkesagn I, 235 (1840) nævner, at døren
skulle være af stærkt egetømmer beslået med jern, og at nøglen skulle have årstallet 1606. 73
»Lisbjerggårds« daværende ejere (note 20). 74 Jfr. Hans Kau, i ÅrbVejleAmt. 1917, p. 1—56. 75 [ ]
omkring navne markerer de i Abildgaards dagbog tegnede våbner for pågældende slægt(er). 76
Abildgaards alternative (og fejlagtige) tydning af indskriften. Der er formentlig tale om biskop af Ribe
Christiern, eller Christen Hemmingsen, antagelig † 1454, jfr. ÅrbVejleAmt p. 3ff. 77 Henning
Henningsen, i ÅrbÅrhSt. 1952, p. 108.
78
LA Vib. Århus bispeark. Forsk, indberetn. 1832—37 og 1838—46 (C 3—1514, 1515).
79
BA. Bgsk. ældre end 1660. A. til 1559. 1528—29. Fortegn, over indkomne klokker.
80
Inv. nr. 1127:51. 81 Begravelsen skulle ifølge legat af 30. april 1831 vedligeholdes for
200 rdl. sølv (sognepræstens indberet. af 18. apr. 1890, i NM; jfr. note 65 under år 1839).
82
83
Jfr. Besen p. 116.
LA Vib. Århus bispeark. Hasle herredsbog 1661. 84 Ifølge
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testamentet af 12. juli 1651 bestemte Marie Below endvidere, at også hendes »forældre«, dvs.
plejeforældrene, morforældrene Laurids Skram til Hastrup og Maren Bille Clausdatter, der havde
indrettet egen begravelse i Thyregod kirke, Vejle amt, skulle flyttes til hendes »egen« kirke, hvor »en
bekvem plads« med ringe besvær kunne indrettes (Fru Maria Belows ligprædiken, forhandlet af Frantz
Nielssøn, prentet i Aarhus 1654 (Kgl. Bibl.); jfr. note 69 ovfr.). 85 1852 onskede man at opsætte en
bræddevæg i tårnrummet til skille mellem de kister, der var hensat her, og den øvrige del af rummet, der
benyttedes som materialhus. Hermed ville man forhindre opbrydning af kisterne, således som det
navnlig var sket på den tid, »da egnen var occuperet af fjenderne« (note 61). 86 »Lidt til venstre i gangen,
som fører fra indgangsporten til kirkedøren« (note 20). 87 I en af de store egetræskister var ligtøjet
mærket »C. B.«. 88 Thiset: Stamtavler I, 46. 89 Jørgen Hartvigsen boede 1646—56 på Terpgård i V.
Lisbjerg sogn (Thiset: Stamtavler IV, 266). 90 1817 (note 28) og 1833 (note 61).

Fig. 31. Lisbjerg. Landsbyplan 1:10000. Kopi efter kort original 1
i Matrikelarkivet, opmålt 1800, inddelt 1804 af E. Wesenberg. — Map
of the village about 1800.

SUMMARY
The village of Lisbjerg, which is situated about six miles north of Århus, was incorporated in the city
in 1962. A burial ground of some size from the Iron Age has been found in this area. The church is
relatively large and built with meticulousness, which gives rise to the assumption that as early as the
beginning of the Middle Ages the locality had a certain importance, and that perhaps a great noble had
his manor here.
The square chancel and the nave, which are two squares of the same size in length, make up the
original building which was erected c. 1150. The vaulting was added in the latter part of the 15th
century. In the same period or at the beginning of the following century the church was provided with a
tower at the west gable of the nave and a porch at the entrance to the south side of the nave. Chancel and
nave are built of lime-
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stone, calcareous tufa and granite. The last-named material is predominant and is used
preferentially in the form of selected but undressed stone taken from the fields. The two other
materials appear as hewn blocks which are built up in layers of masonry and used especially at
corners and openings (fig. 5).
In contrast to normal usage the nave has no door on its north side (the present one at the
west end of the north side seems to date from the 17th century). The south portal, which is
round arched, and a number of the original windows, both hour-glass shaped and round
arched, have been preserved. In each of the chancel's side walls there are two windows, while
usually there is only one.
The tower as well as the porch are built of brick, and they are both fairly typical of Late
Gothic additions to churches in the diocese of Århus. This is true both of the entrance and the
apertures in the massive tower, as well as the two storeys and the gable of the porch which is
embellished with recesses (fig. 7). Nothing is known about the original top finish of the tower.
In 1935 murals were discovered in the chancel. On the east wall were found, and then recovered, fragments from the period around 1200: below the top band of the wall a frieze
showing human figures (fig. 9) and lower down fragments of a tournament or a battle scene
(fig. 8, 9). On the vaulting an ornamental decoration from 1450—75 was uncovered and
restored; it included the coat of arms of Bishop Jens Iversen Lange (fig. 10). A similar vault
decoration was found in the middle bay of the nave and this was subsequently covered with
whitewash.
The simple, mainly more recent furniture in the church includes an altar-piece with a
painting by Jørgen Roed from 1867 (fig. 22). It replaced one of the so-called »golden altars«
which was transferred to the National Museum that year. This rare and most remarkable altar
consists of a frontal and a retable surmounted by a Romanesque arch within which is placed a
crucifix some half a century older (figs. 11-19). Everything is carved from oak and faced with
embossed and chased sheet copper plates, decorated with gilding on a brown varnished
ground. The altar, a description of which together with that of the related Danish altars of this
type, was published in 1926 by Poul Nørlund and re-issued as a new edition with appendix in
1968 (both with summaries in English), is assumed to have been executed in a Jutland workshop. This was presumably in the cathedral city of Århus as were the crucifixes in Åby
(Hasle) and Tirstrup (county of Randers). The only item of mediaeval furniture contained in
the church is however the Romanesque baptismal font (fig. 23) of granite. Of the postmediaeval items must be mentioned the baptismal dish of bronze (an ornamental dish
executed in 1594 in memory of Claus Bille, Councillor of State, who acquired great merit
during the wars against the Swedes). The altar chalice (fig. 21) was donated to the church in
1661 by the patron; the altar candlesticks (fig. 20) in 1705 as payment for an interment. The
pulpit is from 1871, the pews from c. 1936; the church bell was recast in 1853.
Of the sepulchral monuments a Romanesque tombstone (no. 1, fig. 24) is especially
noticeable. Its decoration corresponds to that of several East Jutland stones (cf. also Århus
Cathedral, no. 2, p. 754). A figured stone (no. 3) from 1625—50 was »modernized« when reused c. 1819.
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Hasle herred, udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1787—89. Reproduceret med Geodætisk instituts tilladelse. —
Map of the district of Hasle about 1790.

ÅBY KIRKE
HASLE HERRED
1

kirke var inkorporeret i præbendet af samme navn, som omtales første gang 1427 . Efter
Åbyreformationen
var præbendet forlenet til forskellige, indtil kongen 23. marts 1618 perpetuerede det til
Århus latinskoles konrektorat2. Ved benådningsbrev af 1. april 1699 overlod kongen kirketienden og
kirkens øvrige indkomster til bispeembedet, der til gengæld skulle vedligeholde kirken og afholde dens
øvrige udgifter, dog uden ret til at kalde sognepræsten3. Åby kirke tilhørte bispeembedet til 1804, da
kongen ved anordning 27. august tillod den solgt til sognets beboere. Skødet på kirken er dateret og
tinglæst 11. december samme år4.
Fra 1618 var latinskolens konrektor samtidig præst i Åby; ved reskript af 29. april 1740 blev sognet
annekteret kapellaniet ved Vor Frue kirke i Århus, 24. november 1764 sognepræsteembedet og endelig
3. december 1845 det residerende kapellani ved samme kirke. Ved kgl. resolution af 13. februar 1908
blev Åby sogn et selvstændigt pastorat. 1. januar 1911 overgik kirken til selveje.
Den middelalderlige kirke blev på grund af brøstfældighed nedrevet 1872, og samme år påbegyndtes
en ny bygning, der indviedes pinsedag 1873.
Filialkirken på den 19256 erhvervede annekskirkegård i Åbyhøj er opført 1942—45 efter tegninger af
Harald Lønborg-Jensen, der har taget sit forbillede i cistercienserarki-tekturen, specielt klosterkirken i
Løgum (jfr. DK Tønder, 1094).

Omtrent midtvejs mellem mundingen af Århus å og Brabrand sø ligger Åby kirke
på den jævnt stigende nordside af den brede ådal. Landsbyen er i løbet af de sidste
generationer omdannet til forstad, og den beskedne, romanske kirke er 1872—73
afløst af en imponerende nybygning.
Kirkegården, der var udvidet mod vest et par år før indvielsen af den nye kirke,
blev yderligere øget omkring 18905. I begyndelsen af dette århundrede gennemførtes
planering og beplantning, ligesom mindre arealreguleringer fandt sted6. Hegningen,
der nu foretages dels med hække oven på støttemur af kløvsten, dels med stendiger
og raftehegn, nævnes første gang 17867, da den udelukkende bestod af et
kampestensgærde, der var sunket sammen. Der anføres i årenes løb adskillige
udbedringer og reparationer.
Hovedindgangen sidder i vest, ud for kirketårnet, og placeringen i denne side
nævnes første gang 16858, da portens skur (halvtag) fornyedes; på samme tid
ordnedes en frist ved siden af indkørslen og en i det østre dige. Da den nuværende
kirke byggedes, fornyedes portens murede piller; forrige sæt var fra
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fot. i NM.

Fig. 1. Åby. Ydre, set fra sydvest for 1929. — The church seen from southwest before 1929.

18575. Østre låge er nu nedlagt. Sydligst på vestsiden sidder køreport og låge, der
bl.a. giver adgang til kirkegårdens affaldskule.
Et ligkapel kom på tale 19035; nogle år senere opførtes på kirkegårdens søndre del
den eksisterende bygning, der er tegnet af Thorkild Møller6 og i sit formsprog nøje
knyttet til kirken.
En †kirkelade nævnes i slutningen af 1600-tallet9.
Kirken, der af samtiden ansås for at være i »romersk-italiensk Stil«10, er opført
1872—73 af bygmester C. Steinbrenner m.fl. efter tegning af den kgl.
bygningsinspektør for Nørrejylland, V. Th. Walther. Den består af tresidigt afsluttet
kor, der ved et birum i hver side er kombineret med skibet, hvis længde herved
tilsyneladende øges; i vest et tårn, der fungerer som våbenhus og krones med
hjørnetinder og et firsidigt pyramidespir. En del granitkvadre fra forgængeren indgår
i bygningen. Korets og skibets tage, med en hældning på knap 35°, er skiferlagte,
ligesom tårnspiret var indtil 1929, da det forhøjedes og beklædtes med kobber. I sin
tidstypiske udformning godtgør adskillige af kirkens enkeltheder en særlig påvirkning
fra M. G. Bindesbølls kirke i Hobro, der var rejst en snes år før.
I skibets indre er det oprindeligt ferniserede, nu kulørte trælofts langsgående,
synlige bjælker båret af endevæggene og to tværstillede, murede arkader,
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Fig. 2. Åby. Den 1872 nedrevne kirke, set fra sydøst umiddelbart før nedrivningen. — The mediaeval church seen
from southeast just before it was pulled down 1872.

der står i relation til udvendige stræbepiller og deler rummet i tre fag. I den
rundbuede koråbning er den ældre kirkes indbyrdes forskellige kragsten11 (jfr.
nedenfor) genanvendt. I koret var oprindelig et ovenlys.
Bygningsmæssigt skete ingen afgørende ændringer ved den af Aage C. Nielsen og
Poul Andersen ledede omdannelse af interiøret, som gennemførtes i hundredåret for
grundstenens nedlæggelse12.
Den romanske †kirke bestod ved nedrivningen 1872 af kor og skib, der kan
antages at have været fra tiden omkring år 1200, og hvortil sluttede sig et vestafsnit,
der synes oprindelig at have udgjort underdelen af et tårn; foran skibets syddør var et
våbenhus, der senest var fornyet 1847.
Den oprindelige kirke var bygget af granitkvadre på skråkantsokkel, og kassemurenes inderside var udført med marksten, hvor der ifølge synsprotokollens
beskrivelse 1862 var iblandet tegl. Af enkeltheder var korets tre rundbuede,
dobbeltsmigede vinduer bevaret; det østre dog tilmuret udvendigt. I skibets nordside
sad to lignende vinduer. Døren i denne side var »fuldkommen borttaget«, mens den
søndre indgang var »uden nogen Prydelse, kun bestaaende af firkantede Karmstene
og ganske overkalket«13. I den rundbuede, to meter brede koråbning sad et par
kragsten, der overførtes til den nye kirke. Nordre (fig. 6) er profileret og på forsiden
smykket med en indristet arkaderække; søndre
91*
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Fig. 3. Åby. Den 1872 nedrevne kirke, tværsnit i skibet 1:150, set mod ost. Opmåling 1872 ved V. Th. Walther.
(NM). — The demolished church. Cross-section in the nave looking east, 1872, 1:150.

Fig. 4. Åby. Den 1872 nedrevne kirke, plan 1:300. Rekonstruktionsforsøg tegnet af KdeFL på grundlag af opmåling
1871—72 ved V. Th. Walther og foreliggende beskrivelser. — The demolished church.
Reconstructed groundplan 1:300.

(fig. 7) er ganske usædvanlig og på grund af sin ornamentik og den cylindriske form
oftest opfattet som en efterligning i sten af en dekoreret træstav14. Tilføjelser og
ændringer. Det har utvivlsomt været i senmiddelalderen (jfr. kalkmalerier), at kirken
blev forsynet med krydshvælv, et fag i koret, to i skibet. De falsede hjørne- og
vægpiller havde et på undersiden affaset veder-lagsbånd. I eet eller flere af hvælvene
var »heelt indmuret nogle Urner«15 (an-
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Fig. 5. Åby. Den 1872 nedrevne kirke. Interiør mod øst, taget umiddelbart for nedrivningen. — The demolished
church. Interior looking east 1872.

tagelig lydpotter). I samme tidsafsnit fik skibet en jævnbred vestforlængelse, der i
årene før nedrivningen åbnede sig mod skibet i sin fulde bredde. De relativt svære
mure, der synes at have været af granitkvadre på skråkantsokkel, kunne tyde på, at
der her var planlagt et tårn, og efterretninger fra 1600-tallet udelukker ikke, at et
sådant fandtes dengang16. Imidlertid er det sandsynligt, at der intet tårn eksisterede
1693—94, da murermester Mogens Madsen fra Århus
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Roland Hansen 1972

Fig. 6—7. Åby. Nordre og søndre kragsten (p. 1431 f., jfr. p. 1360 fig. 11). — Imposts in the chancel arch.

bl.a. udbedrede kirkens tag fra den ene ende til den anden og i særdeleshed skulle
reparere den vestre gavl, hvor klokken hang8. 1697—98 var det atter galt med gavlen,
hvor et stort stykke mur var faldet ned8. I forrige århundrede var vestgavlen prydet
med kamtakker, mens kirkens to østvendte gavle havde vindskeder.
Et våbenhus nævnes første gang 1693—94 i anledning af reparation; nogle år
senere købtes fyrrebrædder til bænk8. Syn i 1800-tallet noterede, at loftet var borte, og
184717 blev bygningen taget ned for at opføres påny. Sandsynligvis har våbenhuset
også før dette år været den enkle, teglhængte bindingsværksbygning, som ses på fig.
2. Døren til kirken havde vist siden 185618 været egetræsmalet, og vinduet i østsiden
var foreslået ved syn 18625. I det indre var der fladt træloft, et gulv af mursten og i
hver side en muret bænk.
I årtierne før nedrivningen var der ved de årlige syn foreslået og tilsyneladende
også virkeliggjort nogle mindre forbedringer i det indre af kirken: 185417 ønskedes
skibets nedennævnte trækbånd og træloftet i kirkens vestre ende, der hidtil havde
været sorte, hvidtet, og 18665 anbefalede synet, at loftet i den vestre ende gipsedes,
og at væggene skalmuredes med en halvstensmur. Efter synets ønske 18635 afløstes
sydsidens svagt tilspidsede trævinduer med
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Fig. 8. Åby. Indre, set mod øst omkring 1930. — Interior looking east about 1930. Fot-iNM.

rundbuede jernrammer, og 18695 opstilledes i kirkens nordvestre hjørne et
varmeapparat.
Siden de første efterretninger i slutningen af 1600-tallet har kirken været
teglhængt; 1701—028 nævnes indkøb af vingesten; 168119 var solgt et parti hulsten,
der kan have stammet fra kirken. Bygningens tilstand umiddelbart forud for
nedrivningen fremgår af fig. 2 og 5. Et syn 185417 bemærkede, at gulvets røde
mursten indeholdt mange reparationer med gule sten. Tagværket var 18625 af eg.
Den skavank, som blev foranledning til kirkens nedrivning, nemlig murenes
udskridning, har tidligt meldt sig. Muligvis var det dårlig fundering, som var årsag til,
at særligt nordre langmur gav sig og på sit sidste hældede knap en halv meter udad. I
et forsøg på at forebygge murenes fald var der indlagt fire trækbjælker i skibet og på
nordsiden opmuret en svær støttepille, der var afdækket med tegltag. 168520 var
bjælkeenderne rådne, og nye jernankre blev sat ind, ligesom pillen repareredes.
Mange senere syn og indberetninger beskriver forholdene, peger på risikoen og
anbefaler ombygning. 182321, 182722 og 184417 iværksattes reparationer, og i
1860'erne foranstaltedes årlige målinger af den stadig voksende udskridning. Efter at
et istandsættelsesforslag var
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blevet kasseret 1869 af »oversynet«, anmodede sognemændene V. Th. Walther om at
udarbejde tegninger til en fuldstændig nybygning. Projektet forelå vinteren 1871—
725. Nedbrydningsarbejdet, der afslørede, at kirken var meget solidt bygget,
påbegyndtes 10. april 1872, og pinsedag samme år (19. maj) lagdes grundstenen til
den nye kirke23.
Kalkmalerier. Resen (p. 115 med fig.) registrerer forskellige våbenskjolde på
kirkens hvælv og anfører to, der utvivlsomt tilhører henholdsvis Jens Iversen Lange
og Ove Bille, begge bisper i Århus.

INVENTAR
Oversigt. Kirkerummets indre fremtræder siden 1972 i kontrast til den 100 år ældre bygning.
Arkitekterne Aage C. Nielsen og Poul Andersen har omkalfatret det oprindelige, tidstypiske indre, for
farveholdningens vedkommende bistået af John Sparre Christensen. Med undtagelse af altertavle og
døbefont er hovedparten af inventaret fornyet. Intet er efterladt af V. Th. Walthers nyindretning 1873,
hvor det mørktbejdsede træ var dominerende. Kun †prædikestol og døbefont overflyttedes fra den
nedrevne kirke, af hvis enkle inventar flere stykker er overladt Den gamle By24 og Nationalmuseet. Her
findes bl.a. kirkens fornemste inventarstykke, det romanske, »gyldne« krucifiks.

Alterbord 1972. †Alterborde. 1) Middelalderligt, af tilhugne kampesten dækket af
fyrretræsbeklædning5. *2) 1872, i italiensk renæssancestil, af mørktbejdset bøgetræ
med vinranker indlagt i lyst træ.
†Alterklædet var 1862 af karmoisinrødt bomuldsfløjl, kantet af sort bort med røde
figurer5.
En †alterdug, »bestukken med silke«, var 1692 skænket af Karen Drostrup, gift
med assessor og lektor, magister Ejler (Ejler Jacobsen Ejlertz til Kollerup), et ægtepar
der hørte til konrektor, Jørgen Rhodius' venner (jfr. historik); i dennes første
konrektoratsår skænkede han og vennerne, ved juletid, »for kirkens ringe tilstands
skyld« flere gaver8 (†messeskjorte, †bibel og dåbsfad).
Altertavle (fig. 9), ifølge malet indskrift opsat 1598 af Hans Pedersen Horsens,
kannik i Århus og sognepræst i to sogne (Åby og Hasle). I den snedkrede
fyrretræstavle, med gammeltestamentlige malerier (i sidefelterne), indgår (i
midtfeltet) en skåret krucifiksgruppe fra o. 1450, antagelig stammende fra en
†altertavle. På det glatte korstræ, med let affasede kanter, hænger den 46 cm høje
Kristusfigur i næsten vandret strakte arme. Øjnene er lukkede, på det lokkede hår en
flettet tornekrone; den kraftige brystkasse har vunde i højre side. De to lavstammede
sidefigurer, 37,5—38,5 cm høje, står på lave, tresidede
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Fig. 9. Åby. Altertavle 1598 med gotisk krucifiksgruppe (p. 1436).
Gothic crucifix.

Altar-piece from 1,598 with

jordsmon-fodstykker. Både Maria og Johannes har forholdsvis store og brede
ansigter, Maria desuden korte arme; begge folder hænderne foran sig.
Den enkle renæssancetavle har tre høje storfelter med pilasterbårne arkader adskilt
af rammeværk med kannelerede pilastre og kronet af lav trekantgavl med englehoved
i relief; tilsvarende englehoveder ses i arkadesviklerne.
1938 gennemgik tavlen ved Povl Jensen en både snedker- og malermæssig
Danmarks Kirker, Århus Amt
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restaurering. I krucifiksgruppen står korstræet grønt, figurerne med bleg, grålig
karnation. Jesus har mørkebrunt hår og skæg, grøn krone og gyldent lændeklæde,
blodspor fra vunderne. Maria bærer sølvkjortel med gyldne ærmer og gråhvid kappe,
hvis foer er laserende rødlilla ligesom Johannes' kappe over grøn kjortel. Tavlens
staffering, der i hovedsagen er udført på grundlag af den oprindelige, består
overvejende af rødt og grønt med sølv og guld vekslende på kannelurer, lister og
tandsnit; bladornamenter i sølv ses på frise- og postament-fremspring. I sidefelterne
opfriskedes de oprindelige malerier, olie på træ, ligesom tilhørende indskrifter fra
forskellige perioder afdækkedes og nyopmaledes.
Tavlens hovedmotiv er den korsfæstede, hvortil både indskrifter og sidefelternes
gammeltestamentlige scener henviser, således som det oftere forekommer på
tidliglutheranske altertavler25. I en bue over Kristi kors står en forklarende
versalindskrift (uægte metal på smalte): »In cruce christvs pendens dixit« (»Kristus,
hængende på korset, sagde«). Over Mariafiguren: »Matri svæ / mvlier ecce / filivs
tws« (»til sin moder: Kvinde, se det er din søn«). Over Johannesfiguren: »Deinde
io/ha(n)ni: ecce / mater tva« (»dernæst til Johannes: Se, der er din moder« [Johs. 19,
26-27]). I feltet mod nord ses Moses med kobberslangen i ørkenen, »Numer: 21« [4.
Mosebog, 21]. I forgrunden liggende mennesker, i baggrunden rødhvide telte. Under
buen den tilhørende versalindskrift (sølv på sort bund): »Exaltatio / serpentis ænei / in
deserto typvs / ivit christi in a/ra crvcis svspensi« (»oprejsningen af kobberslangen i
ørkenen fremstod som et billede på Kristus ophængt på korsets alter«). – I feltet mod
syd ses Abrahams offer, »Genes: 22« [1. Mosebog, 22]. Abraham, i rødlig kjortel,
standses af grønklædt engel i ofringen af den knælende Isak kun iført hvidt
lændeklæde som hos de nederlandske manierister, der har leveret forlæg til motivet26.
Ved Abrahams ene ben ses offervædderen, som Herren sendte i stedet for Isak.
Himlen er her, som i nord, lys, med karakteristiske, blålige, hvirvelkugleformede
skyer. Under buen indskriften: »Abraham / im(m)ola-tvrvs fi = /livm isaac inhi =
/betvr ab ange/lo« (»Abraham, der vil ofre sønnen Isak, forhindres af englen«).
Gesimsfrisens oprindelige, nyopmalede indskrifter står med guld på sort bund, i de
to yderste felter med versaler, i det midterste med fraktur: 1) »Ecce agnvs dei qvi
tol/lit peccata mvndi« (»Se det Guds lam, som bærer verdens synd« [Johs. I, 29]). 2)
»Eum qui non novit peccatum / pronobis fecit peccatum« (»Den, som ikke kendte til
synd, har han gjort til synd for os« [2. Cor. 5,21]). 3) »Sangvis filii dei emvn/dat nos
ab omni peccato« (»Guds søns blod renser os fra al synd« [Joh.s 1. brev, 1,7]). I
postamentfelterne er de oprindelige indskrifter genopmalet, forgyldte på rød bund,
bibelindskrifterne med fraktur, giverindskriften med versaler: 1) »Ligge som mosse
ophøyet / slangen i ørcken saa skal men/neskens søn ophøyes [at] alle som tro/er paa
ham skulle icke
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Fig. 10—11. Åby. 10. Alterstage (p. 1440). 11. Dåbskande (p. 1442). — 10. Altar candlestick, Baroque. 11.
Baptismal ewer.

fortabis men haffve dit evige liff. Ioh. 3.« 2) »Sandelige hand baar voris / Sygdom oc
tog vor pinne paa sig. Hand er [saargior]t for vor synder / oc knuset for vor
misgierningers / skylde. Esa. 53«. –3) »Dit er en visse talle at Jesus Chri = /stus er
kommen til verden synder / sallig at giørre: / Anno d(omi)ni 1598 lod hederlig /
mand m. Hans Piersen Horsens / canick i Aars oc Gvds ords tiener / i dise 2 sogne:
dene tavle indsete / kiercken til en sirat oc ærre«.
I 18. århundrede er tavlens indskrifter blevet istandsat (indb.); i frisefelterne
repareredes bogstaverne med hvidgul farve, hvorimod indskrifterne i postamentfelterne ændredes til versaler og omsattes til et fejlfuldt opmalet latin27. I de to
første felter maledes citater fra »Esai. 53« [4,5], i det tredie fra »Apoc. 1,5« samt en
mindre ændring af giverindskriften28, ligeledes på latin. 1830 ønskedes tavlen
malet17, og fra tiden herefter stammer muligvis endnu en ændring af indskrifterne:
frisens overmaledes helt med rødt, i postamentet sattes (med hvidgråt på rødt) i første
felt Fadervor, i andet og tredie nadverordene (indberetn.). – 1873 anbragtes tavlen på
kirkens loft5, efter restaureringen 1938 ophængt på skibets nordvæg, siden 1944 atter
opstillet i koret.
†Altertavler. 1) Kirkens middelalderlige altertavle bar ifølge Resen (p. 115
92*
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med fig.) et Bille-våben, antagelig for Ove Bille, biskop i Århus 1520—36. Jfr. i øvrigt
krucifiks i nuværende altertavle.
2) Som altertavle til den 1873 indviede kirke tjente et stort oliemaleri af den korsfæstede
(jfr. fig. 8), signeret »A. Fritz 1873«29. Nu i ligkapellet.
Altersølv. Kalk, sammensat af ældre dele og stærkt ændret i ny tid. Ældst, fra o. 1600, er
den sekstungede fod med konturlinie langs kanten, samt det sekskantede skaft, der har små
profilled ved overgangene til fod, knop og bæger. Fra o. 1650 er den fladtrykte knop med seks
drevne, runde blade på over- og undersiden; i sammenstøddet mellem bladene en lille
fordybning, måske spor efter tilloddet roset el. lign.(?). Stort, indvendigt forgyldt bæger med
konturlinie 1,5 cm neden for den oprindelige, let udadbuede mundings-rand. I ny tid er kalken
blevet gjort større, dels ved tilsætning af en lodret bægerkant, forsynet med kvartlåg og
hældetud, dels ved en ny, tunget fodplade samt høj standkant; nu 19,5 cm høj.
Disk, antagelig den der 1701/02 blev omgjort og forbedret8; på randen graveret cirkelkors
og utydeligt mesterstempel: W(?). Ligesom kalken er diskens dimensioner senere øget; til det
oprindelige tværmål, 11,5 cm, er føjet en 2,3 cm bred, let opadbuet krave.
Oblatæske, anskaffet (kort) før 18735, af kgl. porcelæn, sort, med guldkors og -kanter.
Tilhørende skål samt vinkande, 1888, fra B & G. En skål fra den kgl. porcelænsfabrik er ude
af brug. 1862 var †vinkanden af tin5.
† Tinflaske til messevin, købt 16918. To †sølvskeer til nadverbrug anskaffedes 19095.
Sygesæt, 1908, bestående af kalk, disk, oblatæske og vinflaske. †Sygesæt af tin, 1698,
bestod af en lille tinflaske med kalk »oveni« og disk »neden til«8.
Alterslager (fig. 10), o. 1650, tidligst omtalt i inventariet o. 16798. De er af lys messing,
37,6 cm høje, og af usædvanlig type på grund af skaftets aflange, trinde midtled mellem
hulstave og små vulster over den kraftige fods tre afsæt. Lyseholderne, af messing, er
antagelig dem, der o. 1873 afløste de 1862 omtalte, hvidmalede blikholdere, der skulle
illudere som alterlys, og hvori mindre vokslys kunne anbringes5.
Syvarmet lysestage graveret med giverens navn, sognepræst »H. O. Hansen« samt »1908
21. juni
1933«.
†»Resenii bibel« [Hans Poulsen Resens], skænket 1692 af ægteparret Rho-dius8 (jfr. p.
1436).
Messehagler. 1) 1743, af rødt silkefløjl kantet med en ca. 2 cm bred knipling af
(dekomponeret) guldtråd. På rygsiden stort, latinsk kors dannet af en 5,5 cm bred
kniplingsbræmme. På forstykket er indsyet med guldtråd (til dels store skønskriftsbogstaver):
»GUD TIL / ÆRE /. ME (sammenskrevet) I V. / 1743«. Nu ude af brug. i skab i korets
nordmur. 2) Antagelig fra 19025. En †messehagel,
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7 Fig. 12. Åby. Romansk døbefont (p. 1441). — Romanesque font.

omtalt i inventariet o. 1679 som gammel, blev 1692/93 repareret og forsynet ved
halsen med grønne kantbånd8. Af to omtalte †messeskjorter var en skænket 1692 af
ægteparret Rhodius8 (jfr. p. 1436), en anden smykket med et indsyet årstal »1794«5.
Alterskranke 1972.
Døbefont (fig. 12), romansk, af grovkornet granit, kummen grårød-brunlig, foden
grå. Den lave, skålformede kumme, ca. 83 cm i tvm., har tovstav ved
mundingsranden og forneden en spinkel rundstav. På korpus ses i fladt relief tre
»palmetblomster« i let varieret udformning. Indvendig spor af bemalet kalkpuds.
Fodens form er et omvendt terningkapitæl. (Mackeprang: Døbefonte, p. 338). I
skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad, af messing, sydtysk arbejde fra 1550—75, skænket kirken ved juletid
1692 af Christen Jensen Basballe8, borgmester i Århus (jfr. p. 1220). Fadet er af den
ret almindelige type med bebudelsen i det opdrevne midtfelt
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Fig. 13. Åby. »Gyldent« *krucifiks (p. 1443). — »Golden« crucifix c. 1050—1100.

L.L. 1979

omgivet af forskellige ornamentale bånd: minuskier, bladranke afgrænset af
kvartrundstav samt krans af egeløv. På randen en drevet hjort-og-hund-frise, hvor det
gentagne motiv skilles af et træ; på hver side af frisen stemplede ornamenter,
henholdsvis egeløv og rosetter. Her ses ligeledes »fabrikationsstemplet« »RS«. På
bundfeltets lodrette sider står giverindskriften graveret med kursiv og store
skønskriftsbogstaver: »Christen . Jensen . Rasballe . 16—93«. Fadet er anbragt i en
messingkrans fra 19105.
Dåbskande (fig. 11), af tin, udført efter 1841 og antagelig anskaffet o. 18735.
Den er 32 cm høj, har omvendt pæreformet korpus, s-formet bøjlehank

1443

ÅBY KIRKE

L.L. 1970

Fig. 14. Åby. »Gyldent« *krucifiks (p. 1443) — »Golden« crucifix c. 1050—1100.

og bred hældetud. Under fodpladen mesterstemplet: en fransk lilje i oval, foroven
versalerne »[N] F S«, forneden »1841«.
*Krucifiks30 (fig. 13—15), 1050—1100, sandsynligvis det ældste af de jyske
krucifikser, som hører sammen med gruppen af gyldne altre, og antagelig stammende
fra det såkaldte Lisbjerg-værksted (jfr. p. 1400). Ligesom den nærmeste parallel i
Lisbjerg kirke er krucifikset udskåret i træ, der er beklædt med drevne, fastnittede,
forgyldte kobberplader og med detaljer fremhævet ved påbrændt brunfernis31.
Figuren, der fra kronetop til tåspids måler 56,7 cm, står med svagt fremoverbøjet
hoved, på adskilte fødder og med let bøjede ben
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på en lille fodskammel af træ (suppedaneum). Kristus er i overensstemmelse med
ældre, byzantinsk tradition fremstillet som levende, stående foran sit kors, med
gennemnaglede hænder32, og kronet som den sejrende konge, således som almindeligt
fremstillet i Vesteuropa. Figurens »barbariske« præg, fremhævet ved den stiliserede
udformning af ikke mindst ansigtstræk og lændeklæde, giver sammen med det
overdimensionerede hoved (9,5 cm fra underkant af krone til skægunderside, 14,5 cm
incl. krone) med de store, mandelformede øjne og det lange, tynde vikingeoverskæg,
det så ofte omtalte indtryk af vikingefyrsten (fig. 15).
Figuren er anbragt frontalt, men med hovedet vendt en anelse mod højre, ligesom
også lændeklædets båndknude er rykket lidt til samme side. Den træskårne, takkede
krone, der indvendig har en ligesom (delvis?) fritskåret prop, er selvstændig beklædt
med en tilsvarende, takket metalkrone. Mange af figurens detaljer (flere end hos
Lisbjerg-krucifikset) markeres af riller, således både det midtdelte hår, næsefuren,
den lille mund og kindskægget (hvis tvær-rillede bræmme afbrydes af rudimentære
øreplader i modsætning til Lisbjergkrucifiksets små ører). Riller angiver endvidere
brystfurerne, fingrene på de kolossale hænder samt tæerne, der »kloagtigt« krummer
sig om fodstøtten. Samme teknik er desuden anvendt ved lændeklædet, hvis
udformning med hensyn til folder og midtknude er ganske unaturalistisk. Figurens
overvejende symmetriske præg er for en enkelt detaljes vedkommende brudt, idet
lændeklædet ved heraldisk venstre side nærmest korset har V-formede folder, markeret ved riller, mens højre side er angivet som lodret foldet ved hjælp af brunfernisstreger. Såvel figurens skematiske anatomi som ansigtstrækkene og lændeklædets
detaljer er yderligere accentueret ved den påbrændte brunfernis, hvis anvendelse på
enkelte punkter afviger fra Lisbjerg-krucifikset. Brunfernissen danner desuden
baggrund for det rosetmønster, der dels kanter lændeklædet, dels ses som en bræmme
om halsen, måske et rudiment af en dragtdel eller et halssmykke.
Krucifikset har måske som forbillede haft et støbt metalkrucifiks, eventuelt af irsk
oprindelse at dømme efter lændeklædets geometrisk ornamentale karakter. Som
krucifikset i Lisbjerg kan det have hørt til en tidlig alterudsmykning eller snarere
have været placeret over eller i korbuen. I de bevarede arkivalier fra kirken omtales
det tidligst 184417 som anbragt over indgangen til koret [korbuen]; det manglede da
det tilhørende kors. 1868 rapporterede F. Uldall dets eksistens til direktionen for de
antikvariske mindesmærkers bevaring33 og anbefalede, at det sikredes til Oldnordisk
Museum, inden kirken blev nedrevet34. 1870 indsendtes det til museet (inv. nr. D
629). Figuren er 1979 ophængt på et enkelt, sortmalet kors af jern, der har erstattet et
af træ fra ny tid.
Prædikestol, 1972. †Prædikestole. 1) O. 1650, endnu i inventariet o. 16798 om-
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Fig. 15. Åby. Detalje af det gyldne *krucifiks (p. 1444). — Detail of the »golden« crucifix. NM-fot-
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talt som »ny«. Af type som de barokke stole i Sabro (Sabro hrd.), Brabrand (Hasle
hrd.) og Trige (V.-Lisbjerg hrd.). Før nedrivningen bestod stolen (jfr. fig. 5) af fire
fag, tre oprindelige samt et yngre opgangsfag. De tre storfelter havde arkader med
barokt fladsnit i sviklerne, rudebosser som kapitæler, hvilende på pilastre helt opløst i
barokslyng. Felterne adskiltes af kvindehermer, de to påklædte, den yderste mod
væggen nøgen; på skafterne draperiophæng med stor midtkvast. Gesims og postament
var glatte, under tandsnit samt muligvis også æggestav. På hjørnerne henholdsvis
englehoveder og rudebosser. Opgangsfaget parallelt med triumfvæggen stammede
antagelig fra 1844, da opgangen karakteriseredes som stejl og farefuld, og stolen
derfor foresloges sænket og en bedre trappe anbragt17. Feltet havde enkeltprofileret
retkant-fylding, mens en malet dekoration efterlignede de øvrige storfelters. Synsprotokollen 18625 beretter, at stolen, der var af eg, havde fire malede figurer,
Matthæus, Markus, Lukas og Paulus, udført i gråt på sort bund, mens »englene«
(hermerne) havde temmelig grelle farver. Ifølge Uldall 1868 var stolen meget slet
istandsat 1831 »Kjerken til Beprydelse(!)«. 1872 i skibets sydøsthjørne.
*2) Stol og himmel, 187335, med fire fag i bejdset og poleret bøg. I de tre felter
indskårne figurer, i lyst træ på mørk baggrund, af »Paulus«, »Petrus« og »Johannes«,
udført af billedskæreren X. W. Fjeldskov med Thorvaldsens apostel-figurer som
forbillede36.
På stol og himmel indskrifter, med gyldne versaler på sort bund, fra Lukas 11,28,
Jakobs br. 1,22 og Math. 24,35. I skibets sydøsthjørne med opgang gennem
triumfmuren.
Stokværk fra 197237. (†)Stoleværket bestod før 18725 af 24 stader, udført i fyr, 14 i
nord og 10 i syd, alle lukkede og forsynede med rygstød. De rundbuede gavle var
glatte, en enkelt ved vægsiden i nord havde skåret halvroset i topstykket; dørene
havde enkle, profilerede fyldinger. De to østligste gavle i nord, der var højere end de
øvrige og prydet med vandrette profillister, har muligvis tilhørt en herskabsstol. 1862
var de malet med perlefarve5. Stoleværket fra 18735 omfattede 30 stader, rundbuede,
ferniserede fyrretræsgavle med skårne og indbrændte dekorationer, skiftevis
englehoveder og IHS i tornekrans, udført af N. W. Fjeldskov36.
(†)Præste- og degnestole. To *gavlstykker (fig. 16), af fyr, der henholdsvis måler
110 X 35.5 og 108 x 31 cm, har muligvis oprindelig hørt til en præstestol, men er
senere omdannet til degnestol. Foroven ses meget velskårne versaler: 1) »An(n)o
d(omi)ni (forkortelsesstregerne forsvundne ved afskæring) 1.5.7.5. 14. dece:(mber)«
og 2) »M L: N/ Pararf(?)« (muligvis for sognepræsten, magister Lauritz Nielsen)38.
På plankerne ses desuden sekundært skårne bogstaver, navne og en figur med
årstallet »1692«, hvoraf nogle kan stamme fra den
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Fig. 16 17. Åby. 16. *Gavlstykker fra †præstestol 1575 (p. 1446). 17. Pengetavle 1715 (p. 1447). 16. Benchends
from priest's seat 1575. 17. Collection plate 1715.

sekundære anvendelse i degnestolen, nævnt 18625. På dette tidspunkt bar
præstestolens dør indskriften: »Gud, du est min Tilflugt altid. Anno 1641«. Endnu
1886 (indb.) var døren bevaret og karakteriseredes da som et almindeligt
renæssancearbejde. 18625 stod præste- og degnestolene på den vanlige plads i koret
på hver side af altret. Gavlplankerne lindes siden 1887 i Nationalmuseet39. 1862 fik
præsten en stol bag altret. 1873 blev indrettet et lille rum ved prædikestolen til
degnen5.
En gammel, »beslagen« †kiste, nævnt i inventariet o. 16798, omtaltes 1844 som
materialkiste og stod da i kirken »til vanzir«17.
Pengetavle (fig. 17), 1715, med malede indskrifter på rygskjoldet: (indvendig)
»Værer Barmhiertige Ligesom og Eders Fader. Luc. VI«, (udvendig) »Præsule D.
Doct: Ion: Ocksenio Eccles: Aabyensi S. L. B. Iunghans ConR: Sch: Arhus: A:
MDCCXV« (»da hr. dr. Hans Ocksen var biskop [skænkede] S. L. Bagge Junghans,
konrektor ved Århus skole, Åby kirke [denne tavle] i året 1715«.). Skuffen har let
forsænket, halv dækplade, og til det tresidet afsluttede rygskjold er fæstnet en
metalbøjle til ophængning af en †klokke; drejet skaft. Grønmalet, med rødbrune
kanter og skaft; på skuffens sider sort-hvidmalede bladranker. Hvidmalet skriveskrift.
I skab i korets nordmur. To »fattigbøsser«, opstillet på hver side af indgangsdøren,
anskaffet 18735.
Vestpulpitur, 1972. Det afløste et fra 1873, der svarede til stolestaderne40.
Orgel, bygget 1972 af Bruno Christensen & sønner, Terkelsbøl. Otte stemmer, to
manualer og pedal. Façade tegnet af arkitekterne Aage C. Nielsen og Poul Andersen,
Århus, i samarbejde med orgelbyggeriet.
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†Orgel, bygget 1912 af A. C. Zachariasen, Århus; fire stemmer. Ombygget og
udvidet 1936 af samme firma41. 1889 købtes et tostemmigt orgel (formentlig et
harmonium).
Salmenummertavler, 1972. 1872 var tavlerne glatte, med lav og brudt, svejfet gavl,
sortmalede, beregnet til kridttal.
To lysekroner, fra 1923.
Kirkeskib, 1935, barken »Ulla« af »Aarhus«42; i skibet.
Tårnur29 fra »P. Chr. Louv 1873 Kiøbenhavn«, i rødmalet støbejernsramme. I
tårnets 1. stokværk. Urskive med forgyldte tal, i vest.
Klokke, »Støbt 1909 af Christiansen & Schjønning Aabyhøj pr. Aarhus«43; 96 cm i
tvm. Oprindelig anvendt på Landsudstillingen i Århus 1909 til markering af
åbningstiderne. Ophængt 1911. †Klokker. 1) Omtalt blandt de i 1528 indkrævede;
vejede 111/2 lispund44. 2) 1826, støbt af P. Pedersen Meilstrup (den ældre) i Randers45.
På klokkens »nederste del«, antagelig slagringen, stod mesterindskriften, om halsen:
»Aar 1826 lod Aaby Sogens Beboere som Kirkens Eiere denne Klokke omstøbe, Gud
til Ære, Kirken til Ziir, og Paamindelse om Dødeligheden« (jfr. Dallerup, Gern hrd.).
Samme sted var afbildninger af Jesu korsfæstelse, den hellige grav, opstandelsen og
himmelfarten. På korpus tre brystbilleder i lavt relief, ifølge synsprotokollen5
formentlig fremstillende tre af Danmarks konger. Ca. 68 cm i tvm. – Klokkens plads
var o. 1679 i tårnet, 1693/948 og endnu 18625 i et glamhul i skibets vestgavl.
Klokkestol, 18735, i tårnets 2. stokværk.

GRAVMINDER
*Krucifiks af jern, fra 16—1700'rne. Glat korstræ, 24,5 x 12 cm, hvis figur hænger
i skråt strakte arme, med hovedet, hvorpå flettet tornekrone, hældende mod højre; ret
smalt lændeklæde. På skriftbåndet versalerne »INRI«, forgyldt ligesom figuren;
korset sort. I øvre korsarm naglehul, nedre korsarm har bagpå naglet et stykke jern
med tap til fæstnelse. En sort, begagtig masse på korsets bagside tyder på, at det har
været fæstnet til en kiste. Fundet på Åby mark, og muligvis stammende fra Åby
kirkegård. Siden 190446 i Den gamle By (inv. nr. 1062).
To *fliser47 (fig. 18—19), o. 1600, af rødbrændt ler med rester af grøn blyglasur
over begitning, muligvis hørende til samme grav og formodentlig en efterligning af
den kendte, produktive Næstved-pottemagers arbejde. 1) (Fig. 19), 18 x 18 x 3 cm,
med indskåret dobbeltlilje og i hjørnerne fligede blade. 2) (Fig. 18), 18,6 x 18,2 x 3
cm, med fordybede versaler mellem skårne linier: »er. begr/ ch: gvdf/ Anne:«, en del
af en indskrift, der sammenlagt med de til-
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Fig. 18—19. Åby. *Gravfliser (p. 1448). — Sepulchral slabs c. 1600.
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hørende †flisers måske har lydt: Her ligger begraven erlig och gudfrygtig qvinde
Anne... Fliserne blev 1887 afgivet til Nationalmuseet (inv. nr. D 2344—45).
† Gravsten og †kirkegårdsmonumenter. O. 1941 fandtes tre gravsten på kirkegården6: 1) 1674, over Jørgen Pedersen, 2) 1683, over Rasmus Pedersen og 3) 1704,
over Niels Espensen. Måske var disse sten identiske med (nogle af) dem, der var
omtalt i synsprotokollen o. 1862, hvoraf to lå inde i kirken og to andre på
kirkegården, alle ulæselige og meget forvitrede. I protokollen nævnes, at der desuden
var mange gravsteder prydet med kors enten af sten, jern eller træ; på tig. 2 ses bl.a.
seks støbejernskors, hvoraf et kronet af olielampe samt et smedejernskors med oval
skriftplade og dobbelte volutter i fladjern om midtstangen (jfr. Vejlby, Hasle herred).
Nogle gamle †ligtræer ønskedes 1833 bortskaffet, da de vansirede kirkegården17.
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LA Vib. Kirkeinsp.ark.: 1679—1709. Regnskabsbog (C KRE-541) — Præsteark.: Århus. Vor Frue og
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Petreivs Horsnesis(!) ecclesiæ hvivs pastor. 1598« («denne tavle lod magister Hans Pedersen Horsens,
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— Nærmere bestemmelse ved Birgit Als Hansen, NM.

Fig. 20. Åby 1:10000. Opmålt 1779 og 1780 af Haar,
tegnet 1816 af Frederiksen i anledning af matrikulering. Udstykninger medtaget til 1859. — Map
of the village about 1780.
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SUMMARY
Åby Church, now situated in the west part of the city of Århus, is in its present form a new
building from 1873 (fig. 1), designed by the architect V. Th. Walther. The previous church,
which was demolished 1872 because of its dilapidated condition, was an ashlar building from
c. 1200. In the Late Middle Ages it was lengthened towards the west, cf. groundplan fig. 4. Of
the two imposts in the chancel arch (fig. 6—7) transferred to the new building the one in the
south is owing to its cylindrical shape assumed to be an imitation in stone of a decorated
wooden post.
While nothing is extant of the interior as designed 1873 by V. Th. Walther, the architect, a
couple of items of church furniture have been transferred from the demolished church and are
still in use. These are the altar-piece (fig. 9) from 1598 with a carved crucificial group in front
of the middle panel and Old Testament paintings on the side panels and the Romanesque
baptismal font of granite (fig. 12). A crucifix (fig. 13—15) from the latter half of the 11th
century has been in the National Museum since 1870. It is probably the earliest of the Jutland
crucifixes which belong with the »golden altars« and was presumably made in the same
workshop as the Lisbjerg altar (p. 1400).

Fig. 1. Vejlby. Kirken set fra øst. - The church seen from east.

K.deF. L. 1963

VEJLBY KIRKE
HASLE HERRED
ejlby kirke hørte i middelalderen under kantorembedet ved domkirken i Århus1. 26. april 1687
overdrog kongen kirken til kirkeskriverembedet2, og 29. april 1720 skødede han den til købmand
Jens Andersen Møller i Århus3. Efter dennes død 1741 arvedes kirken af datteren Maren Jensdatter
Møller, der var enke efter byfoged Oluf Andersen4 (jfr. oversigten, p. 1468). Maren Møller døde 1766,
og hendes søstersøn og universalarving Magnus von Beringskjold afstod ved skøde af 11. december
1770 kirken til amtsforvalter Jens Thygesen5, som året efter skødede den til Ole Christian Secher6. På
auktion 31. juli 1777 solgte denne kirken til Lars Madsen Perstrup i Gråmølle7, der 15. december 1784
solgte den til Anders Rasmussen i Brendstrup og Christian Faurschou i Århus8 (jfr. †alterklæde). 1810
afhændede Christian og Anders Faurschou kirketienden til sognets hartkornbesiddere9.
Kantor ved domkapillet i Århus, i hvis beneficium Vejlby kirke som nævnt var inkorporeret, lod sognet
betjene af forskellige, ordinerede personer, sidst af en mand, der
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Fig. 2. Vejlby. Kirken set fra nordøst.

The church seen from north-east.

K.deF.L.1988

tillige var rektor for latinskolen. l680 døde den sidste kantor, og det følgende år blev sognet annekteret
øverste kapellani ved domkirken (jfr. †præsterække). Reskript af 26. angust 1803 bestemte, at Vejlby
sogn ved næste vakance skulle udgøre et selvstændigt præstekald. Denne ledighed indtraf 1811, da C.V.
Hertel, der kendes som Århus domkirkes historiograf, og som har givet en indgående skildring af Vejlby
sogn og kirke, søgte væk og fik embede i Øster Tørslev. Vejlby kirke overgik til selveje 1. januar 1911.
Sagn. Til kirkegården er knyttet beretninger om liglam, til kirken fortællingen om bygmesteren, der efter
byggeriets afslutning m å t t e ofre sin egen søn, da han havde lovet at grave det første levende, han
mødte, ned10.

Kirken rejser sig ved kanten af morænebakkerne nord for Århus, øverst på de
skråninger, der danner Egådalens sydside. Fra kirkegården er der udsyn langt op i
land og ud over Kaløvig mod Helgenæs. Fra højden har man kunnet overskue
vadestedet inden for Egåens udløb i Århusbugten. Vejlbys vestre del har omsluttet
kirken (fig. 35); i løbet af det seneste årti er landsbyen imidlertid ganske forsvundet,
idet trivielle græsarealer og trøstesløst institutionsbyggeri har fortrængt småhuse,
gårde og haver11. Frilæggelsen af kirken indledtes 1912, da en husrække uden for
vestre kirkegårdsmur brændte12.
I to omgange, henholdsvis 1919 og 193313, er kirkegården betydeligt udvidet i
nordlig retning; begge afsnit, der adskilles ved Vægtervej, har en blandet hegning af
hæk, stendige, trådgitter og plankeværk, og som indgange fungerer gitterlåger
mellem murede, teglhængte piller. 1973 gennemførtes endnu en
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Fig. 3. Vejlby. Længdesnit og plan 1: 300. Målt af Aksel Skov 1940 og elever fra Arkitektskolen i Århus 1975,
tegnet med supplementer af KdeFL 1977. —Longitudinal section and ground-plan 1:300.

forøgelse af kirkegårdsarealet, og der forberedes en ny tilkørsel med parkeringspladser og menighedshus. Hvidkalket ligkapel i det sydvestre hjørne af den første
kirkegårdsudvidelse, opført 1966 efter tegning af Aage Kristensen og Aksel Skov.
Den ældre, oprindeligt vistnok rektangulære kirkegård har på syd- og vestsiderne
bevaret sin bemærkelsesværdige, antagelig senmiddelalderlige hegnsmur, som i
synsprotokollen 1862, da alle fire sider endnu var i behold, beskrives som seks alen
høj og en »stor Pryd for Kirken«14. På de bevarede strækninger er muren, hvis
udbedring og hvidtning gentagne gange omtales i ældre tid, op til 130 cm svær og
måler i dag knap to meter over terræn på indersiden; den er opført som kassemur med
en kerne af marksten i ler15 og har façader af større
93*
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Fig. 4. Vejlby. Tårnets søndre glamhul (p. 1461). South belfry light.

sten, der særligt ved murens fod når betragtelige dimensioner. Foroven afsluttes
murværket med nogle udkragede munkestensskifter under teglafdækningen, der har
fald mod kirkegården16. Terrænforholdene er mindst ændrede på vestsiden, og her er
muren udvendig ea. tre meter høj. Den oprindelige øst-mur, som i begyndelsen af
1800-tallet var i dårlig stand17, sløjfedes 189018; og ved anlæggelsen af den første
kirkegårdsudvidelse bifaldt synet, at nord-muren blev fjernet18.
Et par jerngitterfløje mellem murede, teglhængte piller, senest udformet af Aksel
Skov 194018, udgør hovedindgangen til den ældre kirkegård; i den sløjfede østmur,
der stod længere mod vest, sad den murede †portal vist også ud for koret. En
brøstfældig stenbro, som pikkeren 1695—96 forfærdigede »uden for
Kirkegaardsmuren«19, kan have ligget ved hovedindgangen, hvis †rist var repareret
1685—8620. Næsten ret for våbenhuset sidder i sydmuren en fladbuet, på ydersiden
falset åbning (fig. 5 og 8), hvis †rist repareredes 1699—170019; indgangens
nuværende, flammede dørfløj med kasselås er muligvis anskaffet 1713—1419. Hertel
meddeler, at der ved begge portaler var et tre alen bredt fortov og stentrapper op til
indgangene; han anfører tillige, at der indtil 1632 i
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Fig. 5. Vejlby. Udsnit af søndre kirkegårdsmur med låge (p. 1456). — Section of south churchyard
wall with gate.

nordmuren fandtes en †låge, som førte til præsteboligen i »Annexgården«,
umiddelbart nord for kirkegården.
Et †ligkapel stod i kirkegårdens nordøstre hjørne fra slutningen af 1880'erne21 til
opførelsen af det nuværende, der er nævnt ovenfor.
En anselig, grundmuret og teglhængt †kirkelade, der lå langs den nordre del af
kirkegårdens østmur, blev i 1680'erne19 udbedret, øjensynlig med henblik på
udlejning. Istandsættelsen videreførtes i 1690'erne22, da der tillige blev opstillet
plankeværk, gravet brønd og anlagt en kalkbænk. Bygningen, der jævnligt var
genstand for mindre reparationer, brugtes en overgang til smedie, og beboedes 1720
af en kaptajn Klausen23. Efter skolens brand henlagdes undervisningen til kirkeladen,
som dog kort tid efter blev nedbrudt af kirkeejeren Magnus Beringskjold. Et mindre
hus, der rejstes i stedet, forsvandt 1940.
Beplantning med asketræer nævnes første gang 172023, da tiendeejeren lod en del
fælde; Hertel anser træerne for »uundværlige, da Kirken ligger meget højt«. I dag står
en enkelt ask ved nordmurens østre ende, mens der langs sydmuren er kastanier og
langs vestmuren lindetræer.
Cementstøbt fortov lagt omkring kirken 191518, afløst af brolægning 1976.
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Fig. 6. Vejlby. Korbuens nordre og søndre kragsten (p. 1458). — Imposts of chancel arch.

Kirken består af romansk kor og skib, et sengotisk våbenhus foran syddøren samt
et sengotisk tårn i vest. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse mod syd.
Kor og skib er opført af marksien og enkelte stykker kløvet kamp, i regelmæssige
lag i en fin kalkmørtel (fig. 9); af bygningens hjørnekæder er i alle tilfælde korets
søndre sat om. Af de oprindelige vinduer er korets østre og et i skibets sydside
bevaret; begge steder er der, ligesom ved kirkens øvrige, oprindelige åbninger,
anvendt kvadre ved hjørnerne. Den krumme overligger ved korets nu tilmurede
gavlvindue har på forsiden, koncentrisk med åbningens rundbue, indridset en streg24,
der formodentlig angiver en grænse for façadepuds. Norddøren, der er tilmuret, anes
indvendig og står siden 1941 i façaden som en 107 cm bred og 35 cm dyb, rundbuet
niche med profilerede kragbånd (p. 1368, figur 6c). Den tilsvarende sydportal, som er
i brug, er udvendig 228 cm høj og 267 cm på murens inderside; kragbåndene her har
en mere markant profi-filering (p. 1368, figur 6b). Den rundbuede koråbning, hvis
stik er sat med kileformede kvadre, har profilerede kragsten (p. 1368, fig. 6a), der på
langsiderne har tovsnoningslignende dekoration (fig. 6). Rester af loftsbjælke i koret
konstateret 197725.
Tilføjelser og ændringer. I de sidste generationer før reformationen iværksattes en
betydelig ombygning og udvidelse af kirken: Kor og skib fik hvælv, ved skibets
vestgavl rejstes et kraftigt tårn, og på sydsiden blev tilføjet et muret våbenhus.
Rækkefølgen af disse arbejder lader sig næppe fastslå med sikkerhed; tårnet, som ved
adskillige enkeltheder røber samhørighed med andre tårne på
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Fig. 7—10. Vejlby. 7. Udsnit af spærfag i koret, østsiden af hanebåndets og spærets samhørende nummerering (p.
1463). 8. Søndre kirkegårdslåge set fra tårnets klokkestokværk (p. 1456). 9. Udsnit af murværket på indersiden af
korets taggavl (p. 1458). 10. Udsnit af murværket på indersiden af våbenhusets taggavl. (p. 1462). — 7. Section of
truss in the chancel, east side with appropriate numbering of the collar beam and the truss. 8. South gate of the
churchyard seen from belfry. 9. Section of masonry on the inside of the chancel's gable. 10. Section of masonry on
the inside of the gable of the porch.

egnen (jfr. p. 237), synes dog opført før skibet hvælvedes, og moderniseringens sidste
led har formentlig været en mindre forhøjelse af våbenhuset.
Tårnet er lidt smallere end skibet, fire stokværk højt, opført af munkesten i
munkeforbandt på en syld af svære marksten og kronet med gavle, der vender mod
nord og syd. Østmuren bæres af en spids, falset bue, der foran skibets gavl er spændt
ud mellem tårnets nord- og sydmur. Tårnrummet åbner sig med en spidsbuet arkade
mod skibet i fuld bredde og overdækkes med et halvstens
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Fig. 11. Vejlby. Indre, set mod vest. — Interior, looking west.

Poul Pedersen 1977

krydshvælv, der kun i øst bæres af skjoldbue. Rummet er belyst fra vest med et
højtsiddende, rundbuet vindue, der er smiget indvendig og falset udvendig, hvor det
sidder i spidsbuet spejl. Tårnets nedre del er bygget med usædvanligt svære mure; i
nord og syd andrager tykkelsen godt halvanden meter og i vest lidt over to. Her er i
murlivet, under vinduet, udsparet et lille rum, kaldet klokkerkammeret, 1705—0619
klokkehuset, som i sin længderetning overdækkes med et fladbuet tøndehvælv. Der er
kun adgang til rummet udefra; dog er den eksisterende åbning en udvidelse af den
oprindelige, muligvis udført 1705—0619, da dørens træ og beslag fornyedes. Malling
kirke, syd for Århus, har i tårnets vestmur et lignende rum, men hensigten med disse
indretninger ligger ikke klar26. Imidlertid er det i Vejlby kirke åbenbart, at
tårnrummet ikke er blevet fuldendt efter den oprindelige tanke: Vestvinduets
ufærdige, øvre afslutning og lysningens sidesmige, der som et par svære piller, med
hulsøm på hjørnerne, fortsætter op over hvælvet, hvor de brat stopper i niveau med en
række bjælkehuller, lader formode, at den oprindelige plan gik ud på at indrette et
højere tårnrum, der havde et større vindue og muligvis skulle have været udstyret
med træloft.
I den lave mellemetage over tårnrummets hvælv er der i vestmuren en lille,
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Fig. 12. Vejlby. Indre, set mod øst. — Interior, looking east.
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spidsbuet lysåbning, der udvendig sidder i spidsbuet spejl; næste etage har en falset,
fladbuet lysåbning i syd. Klokkestokværket har glamhuller mod alle verdenshjørner:
Mod nord og vest spidsbuede, på de to andre sider brede og fladrundbuede. Søndre
glamhul, der er dobbeltfalset og tvedelt (fig. 4) er nært beslægtet med lydåbningerne i
Århus domkirkes tårn (p. 237). Samtidig med at murværket på tårnets vest- og
sydsider udbedredes 170127, lagdes der tagsten i glamhullerne. Hver af tårnets
kamtakkede taggavle er dekoreret med en høj blænding, hvis bredde andrager godt en
trediedel af façadelængden. Oventil afsluttes blændingen med tre stigende spidsbuer,
der adskilles af konsolbårne stave. Hver blænding indeholder en fladbuet åbning i et
spidsbuet spejl. Tårnets kamtakker går antagelig tilbage til opførelsen og benævnes
ved reparationer 170228 og 1718—1919 henholdsvis kamme og tindinger; blytag
omtales i anledning af fornyelse 1691—9220.
Korets og skibets overhvælvning, der skal henføres til 1480'erne (jfr. kalkmalerier), er, samtidig med en mindre forhøjelse af murene, udført med henholdsvis
eet og tre fag krydshvælv, der hviler på falsede hjørne- og vægpiller. Vederlag
markeres med et halvrundt skifte; gjord- og skjoldbuer er spidsbuede.
Det store våbenhus foran skibets syddør er på en markstenssyld opført af
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Fig. 13. Vejlby. Våbenhusets gavl. — Gable of porch.

munkesten i munkeforbandt; på langsiderne er enkelte kvadre med henblik på den
dekorative virkning ordnet i vandrette bånd (jfr. p. 280). Gavlen, der oprindelig havde
kamtakker (fig. 13), er udstyret med tre lige brede, halv sten dybe blændinger, af
hvilke den centrale når fra terræn og op i gavltoppen, hvor den afsluttes i en tredeling,
der ikke er uden slægtskab med tårnblændingen og adskillige blændinger på andre af
stiftets kirker. Midtblændingen omslutter den spidsbuede portal og herover en
firpasblænding, der ligesom sideblændingernes skjoldblændinger kan antages at have
været bemalede. Ifølge syns-protokollen havde våbenhuset 1862 ingen vinduer; nu
sidder der et i hver langmur: Mod vest et genanvendt romansk, der måske er anbragt
1912, da et oprindeligt vindue i skibets nordside blev udskiftet, i øst et større,
rundbuet vindue, der formentlig går tilbage til våbenhusets nedennævnte
modernisering 1881. Den oprindelige bygning er endnu i katolsk tid, antagelig for at
opnå en rummeligere loftsetage, forhøjet omtrent til den nuværende højde; arbejdet er
udført i munkesten med midtridsede lejefuger (fig. 10).
Våbenhuset nævnes første gang i 1680'erne20, da bygningen havde blytag, og
tømreren lavede nyt loft. Under syn 182729 hedder det, at huset bruges som
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rullestue; ved en indvendig istandsættelse 1880—8130, i hvilken forbindelse omtales
arkitekterne Maag og P. Frederiksen, udførtes nyt gulv, trappe til loftet og en
tremmedør.
For kirken som helhed nævnes i tiden efter reformationen istandsættelser 1691—
19
92 , 1738 (p. l472f.) og 182031; ved en af disse lejligheder må gesimserne og tagets
opskalkning sandsynligvis være udført. For våbenhusets vedkommende omtales
reparation af langmurene 1700—0119, hvilket år imidlertid forekommer for tidligt til
det barokke formsprog, som nævnte omdannelse er udtryk for; snarest skal arbejdet,
der indbefattede en mindre forhøjelse af våbenhuset, henføres til den periode, da den
af Hertel så rosende omtalte Jens Andersen Møller ejede kirken. Istandsættelser i
1870'erne30 ved V. Th. Walther, 1940—41 ved Aksel Skov og 1977 ved Knud Friis
og Elmar Moltke Nielsen, har først og fremmest omfattet bygningens indre og
inventar.
1862 havde kirken rektangulære trævinduer, der 1866—6718 afløstes af jernrammer efter tegning af V. Th. Walther; det midterste i skibets nordside etableredes
191218. Kirkens gulve var 180732 i god stand og beskrives 1862 som gule og røde
teglfliser i skibet, trætrin ved opgangen i triumfbuen samt de stadig eksisterende
ølandsfliser i koret. Stolestadernes trægulve ønskedes 192318 fornyet. 1876 havde
kirken et varmeanlæg33, 1895 og 191934 nævnes fornyelser. Tagværkerne, der
repareredes 1699—1700 og 1709—1019, bevarer i kor og skib omfattende rester af de
oprindelige spærfag af egetræ (med to sæt tømmer-numre, jfr. fig. 7); hvert fag har
haft et højtsiddende hanebånd samt dobbelte skråstivere35. Tagmateriale omtales
første gang 1685—8620 og var da bly overalt; i de følgende årtier forekommer
jævnligt udbedringer. 178923 lagdes tegl på kor og våbenhus, 192318 på skib og tårn.
Kirken står i dag teglhængt og er inde og ude hvidkalket med afrensede kvadre ved
korets østvindue (siden 188118), ved bygningens hjørner (ønsket 190718) og ved
norddøren (siden 1941).

Fig. 14. Vejlby. Mursten med indridset bomærke
1:4, placeret 1,3 m over gulv, østligst i tårnrummets
sydvæg. KdeFL. — Brick with incised mark in the
south wall of tower chamber.
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Fig. 15. Vejlby. Kalkmalet indskrift 1492 vedrørende hvælvenes opførelse. I østkappen i skibets midtfag (p. 1467).
Mural inscription 1492 referring to erection of vautting.

KALKMALERIER
1941 afdækkede og restaurerede Harald Horre kalkmalerier fra o. 1500 i kor og
skib. Ved samme lejlighed fremkom på korets vægge små partier af (†)romanske
kalkmalerier, der imidlertid var for beskadigede til at kunne restaureres og derfor
overhvidtedes. Ved en genrestaurering 1977 afdækkedes på korets nordvæg et
fragment af romansk figurmaleri. Under en mæanderbort dannet af prismestave ses
rester af to, vistnok stående, figurer, anbragt i hvert sit felt. Bedst bevaret er
ansigterne, det ene tilsyneladende med glorie. Farverne er rødbrunt (caput mortuum)
og okker.
Kalkmalerierne i hvælvene er udført kort efter disses fuldendelse 149236 (jfr.
indskrift), og mens Paul Hoffman (død før 150237, jfr. våbner) endnu fungerede som
sognepræst. Både kor og skib har på ribber og buer enkle dekorationer svarende til
dem, der findes i domkirkens midtskib og korsarme (p. 43lff.) og formodentlig udført
af de samme malere. På siderne af gjord- og skjoldbuer ses krydsende rundbuer med
tre prikker over sammenstødene, på skibets ribber sparrer med langt udtrukne spidser
samt på gjordbuernes underside et trekløvermotiv. Korets ribber har på siderne
krydsende rundbuer, på undersiden hjerteformede figurer. I hvælvtoppene ses hvid,
seksbladet roset på rødbrun bund. Alle vederlagsbånd er gråsorte, og farverne veksler
i øvrigt mellem rødbrunt og gråsort, korets dog mellem rødbrunt og grønt samt tillige
gult på hjertebladene.
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Fig. 16. Vejlby. Kalkmaleri i koret. Ostvæggen nederst (p. 1464 ff.). — Mural in chancel. East wall at
the bottom.

Koret (fig. 16). På østvæggen resterer øvre del af en krucifiksgruppe, ødelagt ved
gennembrydning til nichen. Mellem ranker i rødbrunt og grønt ses den korsfæstede
ophængt på et gult kors og med gul korsglorie; grønt lændeklæde. Ved Kristi side står
Maria, i gul dragt med hvidt hovedtøj, og Johannes i grøn kappe; begge med gule
glorieskiver. Maleriets usædvanlige anbringelse på
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Fig. 17. Vejlby. Kalkmaleri i korets nordkappe. Smørkærningsscene (p. 1466). — Mural in the chancel
depicting butter churning.

korets østvæg, fremfor på hvælvet ovenfor, som er mere almindelig, skyldes måske,
at gruppen en tid har skullet fungere som alterudsmykning.
I korets østkappe ses en figurrig scene (fig. 16) fra S. Erasmus' martyrium (kirkens
værnehelgen?). Bispehelgenen, hvis krop ikke er farvelagt, har gult hår og skæg og
grønt lændeklæde med røde blodspor; fødderne er bundet. Ved hjælp af en vinde
drejes hans tarme ud af et stort hul i brystet, og ud af siden vælter en strøm af rødt
blod, der slikkes op af to løver, en mørkebrunrød og en, kun slet bevaret, gul. De to
bødler, der betjener vinden, har gule kofter og lange hoser med et grønt og et gult ben
samt gule og grønne sko; rødbrune hovedtøjer. Bagved står en spinkel konge med sit
tohåndssværd; gult hår og kappe, grøn dragt. Han støttes af to karle i rødbrunt og
gult, den ene med et stort ris(?). Stjernerne er grønne og rødbrune ligesom de streger,
der afgrænser scenen foroven.
I nordkappen en smørkærningsscene38 (fig. 17). En lille, grøn djævel, der rækker
tunge, driller mejerskerne; de er iført hvidt hovedklæde og okkerfarvede kjoler, den
ene, med blottede bryster, holder ris og svøbe39. Bagved bærer to djævle et kar frem;
den ene er okkerfarvet, den anden rødbrun, begge hornede og med fuglefødder.
Scenen er velkendt i senmiddelalderen, bl. a. fra Tuse (Holbæk amt), hvor den er
sammenstillet med Eramus-legenden i en tilstødende kappe ligesom i Vejlby, hvor
placeringen i koret dog er usædvanlig. I sydkappen et »liggende« skjold (jfr. fig. 16),
tegnet med rødbrun dobbelt-
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Fig. 18—19. Vejlby. Kalkmalerier. 18. Kristusfigur. 19. Niels Clausens våben samt helgen (p. 1467). — Murals. 18.
Figure of Christ. 19. Bishop Niels Clausen's coat of arms and canonised bishop.

kontur; mærket, retvendt for beskueren, en halv, grøn lilje og et sort minuskel-p,
tilhører formentlig sognepræsten, Paul Hoffman. Vestkappen er tom.
På undersiden af korbuens nordre del ses resterne af en siddende Kristusfigur (fig.
18), tegnet med sort, kappen svagt okkerfarvet, håret lidt lysere. Hænderne, der er
samlet foran skødet, holder en bog. Over korsglorien ses nogle sorte streger, måske
spor efter en ældre (romansk?) bemaling, der kan have omfattet Kristusfiguren, der er
blevet ommalet o. 1500?
Skibet. I østhvælvets østre kappe (fig. 19) findes biskop Niels Clausens våben
(1490—1520), med hvide detaljer på grøn bund, og ved siden heraf en bispehelgen
med bog og stav, hvis øvre del er en ældre rekonstruktion. En indridsning under den
nuværende maling viser, at helgenens hoved oprindelig var tegnet bortvendt fra
skjoldet (indb.). Bispen er iført rødbrun dragt med gråhvid kåbe samt rødbrun baret
(gul glorieskive); glanslys påsat med hvidtekalk. Udførelsen af figuren minder om
kalkmaleriet nr. 4 på kormuren i Århus domkirke (p. 386ff.).
I midtfagets østkappe ses en latinsk indskrift40 (fig. 15), malet med gråsorte
minuskier: »An(n)o d(omi)ni 1492 pontificat(us) reu(er)endi patris d(omi)ni nicolai
clauess(øn) an(n)o 2° / [ca]n[t]orie honora(bi)lis viri m(a)g(ist)ri pauli hoffma(n)
h(ujus) ecc(lesi)e plebani an(n)o sexto / complete f(ac)t(e) iste testu-dines ad
laude(m) dei o(mn)ipote(n)t(is) (et) s(anc)to(rum) e(ius)«. (»I Herrens
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år 1492, i den ærværdige faders, hr. Niels Clausens bispetids 2. år, i den agtværdige
mands, magister Paul Hoffmans, denne kirkes sognepræsts 6. år som kantor, blev
disse hvælvinger fuldført til ære for Gud den almægtige og hans helgener«).
I vestre hvælvs østkappe ses et asymmetrisk, grøntkontureret skjold med samme
mærke som i koret, antagelig sognepræstens. I vestkappen en buket med store, grønne
blade og okkerfarvede prikblomster; den tilhørende vase forsvundet.
†Præsterække. O. 1738 lod sognepræsten, Johan Lønborg, over indgangen til koret
»optegne« et navneregister, uden årstal, på alle de vikarer, som havde tjent ved kirken
og boet på Anneksgården ved siden af kirken, og på de sognepræster, som siden 1632
tillige havde været øverstekapellaner til domkirken41.

INVENTAR
Oversigt. Allerede ved indgangen til skibet bemærkes, at kirken har nydt godt af sin nære tilknytning
til domkirken og stiftsbyen. Dørfløjen fra 1531 er skænket af Århus-kanniken Jørgen Samsing, mens
sandsynligvis kantoren Paul Hoffman 1492 har stået for kirkerummets hvælvslagning og udsmykning
med enkle kalkmalerier. En senmiddelalderlig altertavle er måske fra Århus hentet til Vejlby. En af
domkirkens øverste kapellaner, der tillige var sognepræst her, har 1639 givet prædikestolen, der har fået
sin staffering enten af ham eller af en af indehaverne af domkirkens kantorpræbende, livlægerne
Fabricius og Paulli. En senere patronalsejer, bandeismanden Jens Andersen Møller og hans datter har i
årene efter 1738 ikke alene restaureret kirken, men også foretaget større ændringer (altertavlen) og
skaffet flere inventarstykker (kalk og disk, †oblatæske, †tin-flaske, †messehagel, †pulpitur med †orgel).
Et unggotisk korbuekrucifiks er overført til Den gamle By.

Alterbord 1941, af gule mursten.
†Alterklæder. Inventarierne 1786—8828 opregner et grønt klædesforhæng med
hvide snore og en underklædning af »blorlærred«, sikkert det klæde, der ifølge
Hertel42 var bekostet af kirkeejeren og Århusborgeren Christian Faurschou og hustru,
hvis navne sammen med et årstal (1784?, jfr. historik) var syet på klædet. 1862 var
alterklædet af sort fløjl med sølvgaloner18.
Altertavlen (fig. 21) består af snitværk og figurer fra en sengotisk tavles †fløje, fra
1400'rnes slutning, indsat i et fyrretræsskab fra 1869, der atter er ændret 1941. Et
*midtskab fra o. 1525, der indtil 1869 var kombineret med fløjene og 1738
omdannedes ved indsættelse af barokke figurer, er nu i Den gamle By (jfr. ndf.). Efter
i en periode muligvis at have klaret sig med den ovennævnte, kalkmalede
korsfæstelsesgruppe som dekoration, måske i for-
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Fig. 20. Vejlby. Krucifiks, måske stammende fra et barokt †epitaf, tidligere anbragt foroven i altertavlen (p. 1472). —
Crucifix, originating possibly from a Baroque sepulchral tablet, formerly placed
uppermost in the altar piece.

bindelse med en mindre altertavle, har kirken, antagelig endnu før reformationen,
erhvervet en altertavle, bestående af forskellige dele fra forskellig tid. Kirkens
nuværende alterskab, der måler 167 cm i højden, 157 cm i bredden og er 17,8 cm
dybt, er antagelig proportioneret efter det nævnte midtskabs †fløje. Hver fløj har
oprindelig rummet to rækker med tre apostle over hinanden42, adskilt af smalfelter
med fiskeblæreornamentik. Spinkle søjler på ottekantede baser støtter de bevarede
kølbuebaldakiner, hvis korsblomster næsten dækker stavværket bagved. Af figurerne
er ni oprindelige, fra 1400'rnes slutning, mens tre (nr. 1, 2 og 11) stammer fra o.
1660. De er opstillet i tilfældig orden, bibeholdt fra omdannelsen 186943. Øvre
række: 1) Andreas med kors, 2) apostel med bogrulle og (ny) stav, 3) Peter med
nøgle, 4) Paulus? med (nyt) sværd, 5) Jakob den yngre med (ny) valkestok og 6)
Jakob den ældre med pil-grimsmærke på hatten og (ny) vandringsstav. Nedre række:
7) Thomas med (ny) vinkel, 8) Filip med (ny) korsstav, 9) Matthias med (ny) økse,
10) apostel med opslået bog, 11) Johannes med kalk og 12) Simon med (ny) sav. De
oprindelige figurer, der måler 42,5—45 cm, har ret store hoveder med karakDanmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 21. Vejlby. Alterskab med ni sengotiske og tre barokke figurer (p. 1468).
Late Gothic and 3 Baroque figures.

Altarpiece with 9

teristiske indskæringer ved næserod og mundvige, hvilket giver ansigterne et
sørgmodigt præg. De tre yngre figurer, der formodentlig stammer fra et †epitaf (jfr.
ndf.), skiller sig ud ved deres større højde, 44,5—47 em, ved de store, buede øjne, de
overdimensionerede hænder og fødder samt ved deres folderige og viltre klædebon.
1941 fik tavlen ny predella samt en nystaffering, således at den nu står med blå
baggrund for de gullighvide figurer; rammeværket gulbrunt med rødbrune lister samt
forgyldning på snitværket.
Altertavlens tidligere *midtskab44 (fig. 22) fra o. 1525, er af eg, 167 cm højt,
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Fig. 22. Vejlby. Sengotisk *altertavle med barokke figurer, opsat 1738 (p. 1470). — Late Gothic altarpiece with
Baroque figures, erected 1738.

171 cm bredt og 21 cm dybt. Bagklædningen er samlet af fem planker notet ind i
rammen og forstærket ved en vandretliggende revle sømmet fast på bagsiden.
Rammeværket er karnisprofileret. Tavlen tredeles ved søjlebårne kølbue-baldakiner
samt af fodfrisens tre smalfelter, begge partier med viltert tidselværk med
bælgfrugter, alt af en anden og yngre type end snitværket fra fløjene. Under
baldakinerne har oprindelig stået tre store figurer. På fløjene var ifølge Hertel42
malerier af Moses og Johannes Døberen.
I forbindelse med en almindelig istandsættelse af kirken 1738 (jfr. ndf.) blev de tre
nævnte, katolske midtskabsfigurer »med Held ombyttede med bibelske
94*
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og moralske, sindbilledlige Forestillinger«42, der for hovedpartens vedkommende
endnu ses. 186218 blev de allegoriske figurer beskrevet som »et stort, forgyldt Hjerte
med Krucifiks, Evangeliebogen og den Helligånd, omgivet af de fire
Evangelistsymboler samt Troen, Håbet og Kærligheden og med Indskriften: »Amor
meus crucifixus est« (»Min kærlighed er den korsfæstede«). I skabet ses nu de ca. 80
cm høje, kronede dydefigurer, Troen, med en del af korsstaven, og Håbet, med anker,
mens * Kærlighed45, med to børn (fig. 27) næppe har fundet plads i tavlen, men har
været anbragt ovenpå. De tre dyder samt evangelisttegnene, der alle stammer fra o.
1660 og muligvis er udført af billedskæreren Rasmus Christensen, Århus, er måske
sammen med fløjenes tre apostelfigurer hentet fra et †epitaf46, erhvervet af den
nedennævnte købmand og patronatsejer. Ved genanvendelsen blev der over dydernes
hoveder anbragt det bevarede skriftbånd samt den nu forsvundne bog og due (jfr.
ovfr.). Fra det nævnte †epitaf stammer antagelig også det nu ved prædikestolen
ophængte krucifiks47 (fig. 20), der som tavlens naturlige midtpunkt har rejst sig over
hjertet. Den 34 cm høje figur, på nyere kors, har flettet tornekrone og lukkede øjne
samt lille sidevunde. Nystafferet 1941: brunt hår og skæg, blodspor fra vunderne,
grøn tornekrone og gyldent lændeklæde.
Ved istandsættelsen 1869 flyttedes midtskabet op på kirkens loft, og et nyt skab
udførtes, med høj predella, gotiserende sidestøtter og korsblomstgesims, som ramme
om †fløjenes apostelfigurer. Krucifikset anbragtes oven på skabet. Ved restaureringen
1941 fjernedes en del af den gotiserende pynt samt krucifikset, tavlen fik ny predella
og ældre farvelag på figurer og snitværk afdækkedes. Under en egetræsmaling fra
1869 med tilhørende predellaindskrift, med fraktur, fra brevet til Hebræerne (12. kap.
14—15 v.), fandtes en staffering, antagelig fra 1738, der svarede til midtskabets
endnu bevarede: tavlens baggrund grønblå, rankeværket foroven grønt og rødt,
forneden grønt og hvidt med forgyldte frugter. De flankerende søjler røde, mens
skriftbånd, evangelisttegn og figurer, både *midtskabets og det nuværende alterskabs,
er perlegrå med forgyldning på hår, skæg og attributter samt på hele hjertet. Her ses
en frakturindskrift, sortmalet på venstre halvdel, hvidmalet på højre, således skrevet,
at første og sidste ord (»Gud« og »Hjerte«) hører til begge siders indskrifter: »Gud
Forsmaa icke et sorrig Fuldt Hierte / Gud Skab ud mig it reent Hierte —51 «48. På
skriftbåndet sortmalede versaler (jfr. ovfr.) ligesom på dydernes konsoller:
»Cha[ritas]« (»Kærlighed«)49, »Fides« (»Tro«) og »Spes« (»Håb«), hvorunder skimtes
ældre skrift, for de to sidstnævntes vedkommende den anden dydefigurs navn! Indtil
1869 bar predellaen indskriften: »Gud til Ære, Kjerken til Zirat og Prydelse, Andre til
Christelig og kjærlig Paamindelse haver Patron og Eier, ædle Sr. Jens Andersen
Müller, Høifornem(m)e Kjøb- og Handelsmand i Aarhuus, ladet dette Guds Huus
udvendig reparere og indvendig med
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Fig. 23—24. Vejlby. 23. Sygekalk, omdannet 1720. 24. Alterkalk, omdannet 1730 (p. l473f. ). — 23. Chalice for
the sick, remodelled 1720. 24. Chalice, remodelled 1730.

sine Ornamenter renovere og stafere. Er dette til en hæderlig og berøm(m)elig
Amindelse optegnet af dend Tid Ordets Tjener Johan Lønborg. Anno 1738.« Spor af
en ældre indskrift fandtes herunder18. — På bagsiden af midtskabet ses indskårne
navne og årstal: »1685«, »L. Rømer 1706«, »T. Falk 1708« og »PR. 5. LA
(sammenskrevet?) IM« samt utydeligt, med kridt, »Petrus Liim sacerd[os]« (»præst«)
og »Georgia Petri conj[ux]« (»hustru«).
Altersølv. Alterkalk (fig. 24), bestående af fod og knop fra o. 1600 samt bæger fra
1730. 19,9 cm høj, forgyldt. Både knoppens og fodens drevne bladtunger har
trambulerstukket bund; i hveranden af fodens tungesvikler ses lille, glat plante.
Knoppens fem rudebosser, der afbryder en smal bølgeliste, har graverede versaler,
ligeledes på trambuleret bund: »Iesvs«. Ved omdannelsen 1730 har foden foroven
fået påloddet et lille glat led og giverindskriften graveret med store
skønskriftsbogstaver og skriveskrift: »I. A. Müller. Sahl. E. O. D. 1730« for den
førnævnte købmand og hans 1725 afdøde hustru, Else Olufs-datter50 (jfr. ndf.). Under
bunden indridset vægten »xxv« [lod]. Disk, muligvis
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fra 1730, 15,2 cm i tvm., glat, på randen cirkelkors samt en graveret indskrift
svarende til kalkens. Under bunden, der har spor af forgyldning, ses rester af
oldermandsranke eller mestermærke? Oblatæske 191118, på låget graveret kors
mellem blomsterstængler; 9,2 cm i tvm. Vinkande, ny, udført af »F. Hingel-berg
Aarhus«; 23 cm høj. Vinskummeske, anskaffet 190118, stemplet »N. H. Wendelboe«51.
En alterkande, måske den der erhvervedes 191118, af kgl. porcellæn, sort, med
guldkors og -kanter, findes på våbenhusloftet. Tinkande (fig. 26), anskaffet 184432 og
udført af gørtler (F. H.) Thiessen, hvis navn samt »1812«, året for hans erhvervelse af
borgerskab, er stemplet på lågets inderside. 28,5 cm høj. Under bunden er
anskaffelsesåret indprikket. Hos sognepræsten; ude af brug.
†Oblatæske af tin, skænket af byfogedenken Maren Jensdatter Müller; på
skruelåget graveret: »Weilbye Kirke tilhørende«42. †Tinflaske, 1738 bekostet af
samme42; beregnet til 2 å 3 potter vin. På den sekskantede flaske »med behørig Træ
Futteral« var graveret verset:
»Til hellig Brug er Jeg bestemt, Viin for
Guds Kirkes Lemmer. Den som mig gav,
ej bliver glemt, For Kirkens Gavn hun
fremmer.
M. J. D. 1738.«

Sygesæt, 181223 erhvervet for 102 rdl. fra Århus domkirke i forbindelse med
nedlæggelsen af øverstekapellanembedet, hvortil sættet hørte52. Ifølge domkirkens
regnskaber 172053 havde guldsmeden Sønnik Hansen [Buxlund] forfærdiget kalk og
disk med tilbehør, vinflaske og brødæske, der tilsammen vejede 21 lod og 2,5 kvint,
alt forgyldt. Sygekalken (fig. 23), 13 cm høj, bestående af fod, skaft og knop fra o.
1600, har antagelig 1720 fået tilsat det glatte bæger af nævnte Århusguldsmed, hvis
mestermærke (Bøje 1369, dog årstallet 1715(?)) er stemplet to gange på fodpladen.
Forgyldt. Tilhørende, glat disk, 8,8 cm i tvm., med konturlinie langs randen; forgyldt.
Nyere oblatæske.
Alterstager (fig. 25), af messingblik, o. 1650—75, første gang omtalt i inventarielisten 1681/8220. 49,5—50,5 cm høje, smykket med drevne og punslede
vindrueklaser, frugter og blade. Lysetorn af messing.
Syvarmet lysestage, såkaldt »Titusstage«, købt 1903 i Dansk Paramenthandel,
Kbh.21.
†Alterbøgerne omfattede ifølge inventariet 169019 en gammel bibel med en bogstol
på altret, et nyt kirkeritual, en ny alterbog, en fuldkommen alterbog og et gammelt
gradual.
Et *røgelsekar, middelalderligt, af malm, er 1808 »foræret« til Oldsagskommissionen af sognepræsten, C. V. Hertel, der havde forsynet karret med op-

VEJLBY KIRKE

1475

N.E. 1968

Fig. 25—26. Vejlby. 25. Alterstage af messingblik (p. 1474). 26. Tinkande, udført af gørtler F. H. Thiessen (p.
1474). — 25. Altar candlestick of sheet brass. 26. Pewter ewer, made by brass moulder F. II.
Thiessen.

hængningskæder i stedet for nogle helt forrustede jernstænger54. I Nationalmuseet
(inv. nr. 108).
Messehagel, ny. †Messehagler. I inventariet 1681/8220 omtales en gammel og en
ny hagel, der var foræret af Niels Nielsen i Vejlby. I 1730'rne skænkede Jens
Andersen Müller en grøn fløjshagel med sølvkors og -galoner42. 1786—88 fandtes
foruden den sidstnævnte en gammel, »blakket« hagel af rødt fløjl, »med snore«28.
*Lampe55 (fig. 36), romansk, af grovkornet, rødlig granit, overfladen ca. 19 x 19
cm og ca. 8,5 cm høj. De fem ret ens fordybninger til brændstoffet er ca. 6 cm i tvm.;
det ene hjørne afstødt. Løsfund fra Vejlby mark, men muligvis stammende fra kirken.
I Den gamle By (inv. nr. 156:40).
Alterskranke 1941. †Alterskranker. 178828 og 186218 gik skranken tværs over
koret; sidstnævnte år var den betrukket med »ruslæder« og knæfaldet i øvrigt
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kun beregnet til otte personer. 1869 udførte snedkeren efter Walthers tegning en ny
og »vel smal«; 1895 atter ændret til et cirkeslag18.
Døbefont, romansk, af granit, kummen af grovkornet, rødligt materiale, foden af
mere finkornet, gråligt. Den terningformede fod har på siderne svagt markerede
rundbuer samt hjørneblade (jfr. Lisbjerg, p. 1414). 73,5 cm i tvm. 1831 foresloges
fonten afpudset og renset. 1854 var malingen afskallet, og den ønskedes fornyet,
»helst med stenfarve«32; 1875 skulle den ferniseres!18. Midt foran triumbuen,
tidligere ved dennes nordlige del.
Dåbsfad af messing, sydtysk arbejde fra o. 1550—75, 66 cm i tvm. og ca. 6 cm
dybt. I det cirkulære bundfelt en bebudelsesscene, omgivet af en ring med næsten
udpudsede minuskier. Både i bunden og på randen en hjort-og-hund-frise samt yderst
begge steder en smal bladbort. På randens inderste del stemplede, liljeagtige
ornamenter; sammesteds, under midtscenen, graverede (giver)initialer: »C. M.« over
»M. L. D.« »En liden †tinskål fandtes 1786 i fonten sammen med messingfadet28.
1846 anvendtes udelukkende tinskålen, der imidlertid ønskedes ombyttet med det
gamle fad efter dettes afpudsning32, hvilket skete 186333.
Dåbskande af lyst messing, anskaffet 1961.
†Fontelåg, nævnt i inventariet 178828 og 1810 beskrevet som et »pyramidalsk
Trælaag«42.
*Korbuekrucifiks (fig. 27 og 30), o. 1250—1300. Figuren, der er 165 cm høj, har
tidligere fået issen afsavet, og i den nuværende tilstand er armenes tappe (med
dyvler) løsnet fra figurens brede skuldre. Øjnene er lukket, smalt hage- og kindskæg.
Både arme og ben er spinkle, tæerne ret rudimentære. Af selve korset er bevaret
størstedelen, 190 cm, af den lodrette arm, hvis nedre del har konvekst midtparti.
Korsarmsenderne har oprindelig bestået af firkantede rammer omkring en plade,
hvorpå evangelisttegnene har været fastgjort. Af disse var 1905 kun Markusløven
forneden bevaret på formodet oprindelig plads56, mens Matthæusenglen og en del af
dens ramme samt Lukasoksen fandtes løsrevet fra korset. Formentlig i 1600-tallet er
figurens oprindelige kongekrone blevet erstattet af en tornekrone flettet af grene, og
måske samtidig er en plade med Johannesørnen nyskåret. Såvel krucifiks som
evangelistplader er rekonstrueret (Matthæusenglen dog anbragt nederst på
korsstammen), formentlig i forbindelse med ophængningen 1909 på Århus museum.
188033 rensedes og rengjordes krucifikset, således at der nu kun er få spor efter en
antagelig sekundær staffering, blåt på korsets midtparti, med skiftevis blå og
forgyldte skiver og hvidt på evangelisttegnene; figuren har rester af kridering samt
rødt på lændeklædet. Den gamle By (inv. nr. 1099).
Krucifiks, 1881, udført af billedskærer Fjeldskov18, København, og skænket af
menigheden; 93 cm højt, forgyldt. På våbenhusloftet.
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Chr. Axel Jensen 1905

Fig. 27. Vejlby. *Korbuekrucifikset ved nedtagningen 1905 (p. 1476). Ved siden den barokke *dydefigur: Kærlighed, fra altertavlen (p. 1472). — Chancel arch crucifix when removed in 1905. At the side
the Baroque Virtue figure: Charity, from the altarpiece.

Prædikestol (fig. 28), skænket 1639 af sognepræsten, Svend Hansen Arboe og
hustru57, og stafferet enten af ægteparret eller nogle år efter af de kgl. liv-
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læger, Jacob Fabricius og dennes svigersøn Simon Paulli58, der besad kantoratet ved
Århus domkirke og dermed rådede over Vejlby kirkes indtægter (jfr. historik).
Den velproportionerede, men i rummet rigeligt dominerende stol, antagelig fra
samme værksted som den enkle i Skejby (p. 1381), består af lire fag, der overalt er
smykket med velskåret kassetteværk. Storfelterne, indrammet af kraftig vulst,
flankeres af fritstående søjler med korinthiske kapitæler. På frise-og
postamentfremspringenes forsider er henholdsvis englehoveder og løvemasker og på
deres sider runde »hvirvel«bosser. Under postamentfremspringene ses store
englehoveder, hvorimellem hængestykker, hvis kartoucheformede kassetteværk
omslutter skårne årstal og versaler: 1) »1639«, 2) »H. SHS«, for Hr. Svend Hansen,
3) Jesumonogram59 og 4) tomt. I 2. storfelt er formentlig nogle år efter udførelsen
opsat en træplade med et reliefskåret Fabricius-våben (jfr. ndf.).
1941 gennemgik stolen en istandsættelse ved G. N. Kristiansen, hvorunder enkelte
dele, især på faget ved sydvæggen, blev nyskåret eller suppleret efter fundne spor. Ny
trappe og bærestolpe opsattes, den sidste til afløsning af en stolpe fra o. 1870.
Samtidig afdækkedes og suppleredes den partielle staffering, der lå under et par nyere
farvereparationer samt en egetræsmaling fra 187933, udført af maler Paulsen. Stolen
står som resultat heraf med brunmalet baggrund for en forgyldning på alle konturer,
sølv på fremspringenes bosser og englevinger samt lazurfarverne grønt og rødbrunt.
Englehovederne har naturlig ansigtsfarve, de glatte søjleskafter er gråhvide. I
storfelterne er velbevarede apostelmalerier og indskrifter. I vægfaget gylden fraktur
på sort bund: »Denne Preædike = /Stol(!) hafuer her / Suend hansøn arboe / Med sin
hustrue helle / Iens datter gifuit til / Veilbye Kierke«. Over og under indskriften, med
hvide versaler: »Anno. 1639«. I 1. og 3. fag, regnet fra øst, henholdsvis Peter med
nøgle og Andreas stående foran sit kors, som han støtter med en arm bagom korset.
Begge i brunlige dragter med røde kapper, mellem mørkebrune-grønne planter, på en
hvid-rødlig baggrund, der toner over i blåt med hvide skystrejf. På 2. fags påsatte
træplade hvidmalede versaler »I.F.D.«, for Iacob Fabricius Doctor, hvorunder hans
våben, som i 1. felt har en arm, der holder en forgyldt gaffel, i 2. en forgyldt svane
med gren i næbbet, på blå bund; blå laurbærkrans omkring hjelmtegnet, en forgyldt,
stående svane. Under våbnet er påsat endnu en rektangulær plade med hvidmalede
versaler »S.P.D.«, for Simon Paulli Doctor, årstallet »1652« samt et malet, lodret delt
våben med halv, blå lilje på hvid bund i 1. felt og tre brune agern på rød bund i 2. felt;
hjelmtegnet en rød roset mellem hvide vinger60.
Den partielle staffering er måske, ligesom udførelsen af selve stolen, bekostet af
præsteægteparret (jfr. indskriften), som også kan have stået for apostel-
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Fig. 28.
Vejlby. Prædikestol, skænket 1639 af sognepræsten, Svend Hansen Arboe og hustru (p. 1477). - Pulpit, donated
1639 by the minister Svend Hansen Arboe and his wife.

malerierne. Den omstændighed, at der i 2. storfelt er opsat en plade med våben og
initialer for den kgl. livlæge Jacob Fabricius, kan dog tale for, at denne har bekostet
stafferingen, muligvis før 1641, da han overlod sin svigersøn præbendet. Et muligt
(skåret?) årstal under våbnet kan da være dækket af den her anbragte anden plade, der
bærer den senere præbendeejer, svigersønnen Simon Paullis våben og initialer samt
årstallet 1652, der er Jacob Fabricius' dødsår.
1941 flyttedes stolen til skibets sydøsthjørne fra sin tidligere plads lige under det
østligste sydvindue.
†Timeglas med fire glas, omtalt 1681/8220.
Stokværk 1977, efter tegninger af Friis og Moltke. Det forrige †stoleværk, fra
1941, tegnet af Aksel Skov, afløste et sæt, hvortil der 1874 forelå tegninger fra V. Th.
Walther. Stoleværket inden da bestod af 39 lukkede stole med fyldinger i rygstød og
døre, egetræsmalet siden 185718. †Præste- og degnestol, omtalt 178828, ønskedes 1863
fjernet fra koret. 1892 anskaffedes en †lænestol til præsten18.

1480

HASLE HERRED

En stor (jern)beslået †kiste, af eg, til messeklæderne, omtales i inventariet
1681/8220; 1786 stod den bag altret, 1788 i våbenhuset, men var året efter flyttet ud
på kirkegården28.
En jernbeslået †blok, nævnt 1681/8220, 1788 opbevaret i våbenhuset, stod det
følgende år på kirkegården28.
†Klingpung. 1681/8220 omtales en »tavlepung på stang« og 1786—8828 en
»fattiges †pengetavle med en sølvbjælde«.
Dørfløj (fig. 32), 1531, ifølge skåret årstal, våben61 og initialer skænket af
Århuskanniken Jørgen Samsing, død 1548 (jfr. p. 821). Fløjen er samlet af fem
egeplanker, sammenholdt på bagsiden af kraftige, pånaglede jernbånd og af nyere
revler. I plankerne er udskåret dels det rundbuede rammeværk, dels de fire fyldingers
brede foldeværk, hvorimod det korsstillede, profilerede ramme-værk med trænagler
er fastgjort til plankerne. Foldeværket i de øvre fyldinger ender i trekløverblade, i de
nedre blot i afskårne stave. I buefeltet foroven ses det reliefskårne årstal mellem
rosetter og herunder kannikens våben62, i første felt en vinget drage, i andet en
seksoddet stjerne, flankeret af »G S«, for Georgius Samsingius.
Cirkulær jernlåseplade; fornyet jerndørring samt låsekasse. Tilhørende, 25 cm lang
nøgle. 1941 blev dørfløjen befriet for en nyere fyrretræsbeklædning, og nye revler
anbragtes på bagsiden over de tidligere indgratede revler. Dørfløjen var tidligere
afrenset for al farve. I skibets syddør, tidligere indvendig, nu udvendig63.
†Pulpiturer. 1) 1681/8220 lavede snedkeren et nyt pulpitur »med behørige stole«,
og der indmuredes 5 bjælker, som strakte sig tværs over rummet fra nord til syd. 2) O.
1750 ombygget eller helt fornyet af byfogedenken Maren Jensdatter Müller, der,
ifølge Hertel42, med henblik på anbringelse af et nyt orgel, havde ladet bygge et 12
alen langt og 10 alen bredt (ca. 7,5 x 6,3 m) pulpitur i kirkens vestende. Det nåede fra
kirkedøren og ind i tårnet64, var indbygget i muren på begge sider og hvilede i midten
på fire fritstående jernpiller. En indskrift angav giverens navn og årstallet ( ? ) for
udførelsen. 185432 formuleredes utilfredsheden med det langt fremspringende
pulpitur, der både mørknede kirken og hindrede lyden; det ønskedes derfor rykket
tilbage til den bageste hvælving (tårnrummet). Det følgende år fik sogneboerne
tilladelse til at fjerne pulpituret, hvilket imidlertid først synes sket 188418.
Orgel, bygget 1965 af Jydsk Orgelbyggeri, Århus. Omdisponeret 1967 af Bruno
Christensen, Terkelsbøl. 10 stemmer, to manualer og pedal. †Orgler. 1) »Et
Kirkepositiv«, skænket af Jens Andersen Müller23 eller hans datter65, den førnævnte
byfogedenke, der ligeledes sørgede for dets betjening ved at befordre en »Musicus«
fra Århus til hver offentlig gudstjeneste. Da hun imidlertid ved sin død ikke efterlod
penge til dets fortsatte brug, fjernede hendes ar-
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Fig. 29. Vejlby. Lysekrone (p. 1481). — Chandelier.
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ving, Magnus von Beringskjold, det fra kirken, tilsyneladende dog efter en del af
sognemændenes ønske. 177123 optog orglet halvdelen af pladsen på pulpituret og var
i vejen for syn og lyd fra prædikestolen for de omgivende bænke, som menigheden
blev nødt til at bruge på grund af kirkens lidenhed. 2) Opsat 1884, bygget af Frederik
Nielsen, Århus, og skænket af sognebøerne18. 3) 1933, bygget af A. C. Zachariasen,
Århus; fem stemmer, anhangspedal66.
Salmenummertavler, 192318, fire rektangulære trætavler med tovstavsramme;
beregnet til metalhængetal. De foregående, med skydetal, fra 188333.
Præsterækketavle,1943. Malet †præsterække, jfr. p. 1468.
Lysekroner. 1) (Fig. 29), 1600'rnes 1. halvdel, omtalt første gang i inventariet for
178628. Den har to gange syv lysearme med flade, graverede menneskehoveder
(mandshoveder foroven, kvindehoveder forneden) i det indre slyng samt midtled
formet som en delfin, hvis åbne gab, med lang, slikkende tunge, fatter om armens
nedre del. Topfiguren en flakt, kronet ørn. Ophængt midt i
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Fig. 30.

Vejlby. Detalje af *korbuekrucifiks (p. 1476). Detail of chancel arch crucifix.

skibet, i jernstang med syv midtdelte messingkugler. 2) 1923, to, ophængt i skibet. Moderne
lampetter.
†Ligbårer. 169019 omtales en enkelt. 1786—8828 stod to ligbårer i våbenhuset.
†»Jordpåkastelsesskovl« med jernblad, nævnt 178828; i våbenhuset.
Klokker. 1) »Bekostet af Veilby sogn aar 1868. Støbt hos Chr. Christensen Aarhuus«. Smal
bladfrise og skriftbåndet, med versaler, om halsen. 79 cm i tvm. Store stykker slået af
slagkanten. Træknebel med jernkugleled. 2) 1930. »Købmand Frands Sørensen og hustru
Marie gav mig, og de Smithske støberier i Aalborg gjorde mig, til Vejlby kirke aar 1930«. To
skriftbånd om halsen; 81 cm i tvm. Knebel som 1. Tre løse knebler ligger i et hjørne af
tårnrummet. †Klokker. 1—2) 1528 afleveredes to klokker til kronen; den ene vejede 31/2 skippund og 2 lispund, den anden 1l / 2 skippund og 1 lispund67. 3) 1681/82 omtales kun een
klokke i tårnet20. Den var uden særlige indskrifter18 og kunne, ifølge Hertel 181065, »under alle
Vinde« ikke høres tydeligt nok af sognets udflyttere. Omstøbt 186733.
Klokkestol, af eg, nyere, beregnet til to klokker.
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Fig. 31. Vejlby. *Epitaf 1771, over Jens Rasmussen snedker og hustru, Inger Laursdatter (p. 1483). — Sepulchral
tablet 1771 for the joiner Jens Rasmussen and his wife Inger Laursdatter.

GRAVMINDER
* Epitaf (fig. 31), 1771 ifølge malet indskrift skænket til Vejlby kirke af Jens
Rasmussen snedker og hustru, Inger Laursdatter (jfr. gravsten nr. 2), påny istandsat
1844 af deres søns datter og svigersøn, Jacob Pedersen Kjeldsen og hustru, Inger
Laursdatter(!) samt »efter Anmodning til Kirkeforvaltningen skænket [af] Familien
Kjeldsen i Aaret 1902 og restaureret samme Aar af Jacob P. Kjeldsens Sønnesøn C.
Moesgaard Kjeldsen«. Det 155 cm høje epitaf, af træ, nært beslægtet med et epitaf fra
1760 i Stilling (Hjelmslev hrd.), er måske udført af den oprindelige giver68. Det ovale
skriftfelt er omgivet af rocailleramme med akantusbladløv og krones af englehoved.
Nyere opmalet indskrift med forgyldt skriveskrift på sort bund, rammen stafferet med
guld og blåt på hvid bund. Istandsat 184532 og 1902. Hang 184232 over indgangen;
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med en senere efterkommer af familien Kjeldsen overført til godset Lidsø ved Rødby,
Maribo amt69, og efter at godset er kommet slægten af hænde, skænket (forårsaget af
navneligheden) til Vejleby kirke (Fuglse hrd.), hvor det nu hænger, nyistandsat, i
våbenhuset.
1) (Fig. 33), romansk, af grovkornet grå og rød granit, synlig højde 162 cm,
bredde ved korsarmen 65 cm, ved jorden 55 cm. Kraftigt reliefhugget, latinsk kors,
hvis øvre arme flankeres af sol og måne, og hvis stamme hviler på ryggen af en løve.
Denne har ret lang snude og hængende tunge samt lang hale endende i trebladet dusk;
hele motivet svarer nøje til det på en sten i den nærliggende Skødstrup kirke (Randers
amt). Indmuret i våbenhusets østmur, hvor den også nævnes i 1600-tallet70.
2) O. 1650—1700, genanvendt l79lff.71. Hvid kalksten, 182 x 120 cm; midt på
stenen et stort, tværovalt skriftfelt i rektangulær ramme, i hvis svikler der foroven er
et trekantornament, forneden et brusket. På stenens øvre del tre ovalfelter med
relieffer, i midten den opstandne Kristus med sejrsfanen mellem timeglas og
seksoddet stjerne; under skriftfeltet liggende ovalfelter hvori forskelligt tømrer- og
snedkerværktøj, i det ene vaterpas og vinkel, i det andet høvl og åben passer72. Den
sekundære, fordybede indskrift står foroven med kursiv, forneden med versaler:
Familiebegravelse for Iens Rasmussen, f. 1711, d. 1791, og hustru Inge Laursdatter, f.
1711, d. 1797 (jfr. *epitaf). Laurs Christensen, f. 1757, d. 1832, og hustru Bodild
Iensdatter, f. 1768, d. 1828. Gårdmand Iacob Pedersen Kjelsen, f. 1790, d. 1861, og
hustru Inger Laursdatter, f. 1796, d. 1856. Lå formentlig tidligere inde i kirken42, nu
på kirkegården, syd for skibet.
*3) O. 1725, formodentlig over Else Olufsdatter, nedennævntes hustru, f. i »Riis
Holle«(?), død »her i« (Vejlby?, 1725?). »Denne steen hafv[er kir]kens patron Je(ns
Andersen M]üller borger og (handelsmand?) ladet legge saa og (et epitaf?) henge
over hinde« (jfr. Århus domkirke, p. 742)73. Kun midtpartiet, 69 x 45—29 cm, med
heraldisk højre side af stenen, af rødlig kalksten, er bevaret; kanten affaset mod
bagsiden. Den fragmentariske og slidte indskrift, med fordybet kursiv, er hugget
tværs over stenen. Siden 1951 i Den gamle By (inv. nr. 1468:58)74.
Fem *smedejernskors (fig. 34) og to løse skriftplader 75, fra 1800'rnes tredie
fjerdedel, stod oprindelig på kirkegården, siden anbragt på kirkens loft, hvorfra de
1951 overførtes til Den gamle By (inv. nr. 513—515 AB: 55). 1—2) Næsten ens, ca.
152—154 cm høje over den aftrappede fodplade. En lille fladjernsvase, med påsat
seksoddet stjerne, kroner skriftpladen, der nederst prydes af et hjerte. Sortmalede, de
påsatte ornamenter forgyldte, hvide skriftplader, hvorpå sortmalet skriveskrift: 1) ». .
Mand . . . gen Jensen ... 24 ... 1852«. 2) Nels Pedersen Just, f. 1797, d. 1859. 3—4)
Ens, ca. 100—103 cm høje over tap,
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Fig. 32—33. Vejlby. 32. Dørfløj 1531, med våben for Århuskanniken Jørgen Samsing (p. 1480). 33. Romansk
gravsten (p. 1484). — 32. Door 1531, with coat of arms of the Århus canon Jørgen Samsing.
33. Romanesque tombstone.

med oval skriftplade, der nu for den enes vedkommende mangler, men som antagelig
er identisk med en af nedennævnte, løse plader. Sortmalede, oprindelig med hvide
skriftplader. 5) 97 cm høj, med vaseformet skriftplade, hvorpå roset og hjerte. Al
bemaling forsvundet. — To ovale, hvidmalede skrift-plader, der formentlig stammer
fra smedejernskors som ovennævnte, den ene måske fra nr. 3 eller 4; begges bagsider
har på hvid bund malet to afskårne rosengrene i naturalistiske farver. 1) 25 x 34 cm,
konveks, med indskrift over gårdmand Peder P. Hjortshøj, d. 1853 i sin alders 76 år,
herunder citat fra Salomons ordsprog 20,29: De unges kraft er deres prydelse og grå
hår de gamles ære. 2) 28 x 30 cm.

Danmarks Kirker, Århus amt
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KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Kirkeinsp.ark.: 1690 1719 og 1861—1915. Regnskabsbøger (C 491—492). — Præsteark.:
1867—1892 og 1893—1937. Embedsbøger (C 363A-18-19). Ved embedet: Synsprotokol 1862 ff. — Se
i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed p. 37—39 samt
forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet. F. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1868, 82 (MS). – Ind– beretninger ved
Chr. Axel Jensen 1905 (bygning og inventar), Georg N. Kristiansen 1939 og 1942 (altertavle,
prædikestol og dørfløj), Aksel Skov 1941 (rest. af bygning), Harald Borre 1941 og 1942 (kalkmalerier),
Erik Moltke 1948 (romansk gravsten), Vibeke Michelsen (kalkmalerier, inventar, gravminder), Hugo
Johannsen (gravsten), Olaf Hellvik 1977 (kalkmalerier). – Fyldige udskrifter af de gennemgåede
arkivalier findes i NM.s 2. afd.
Rygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1977, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke
Michelsen 1977. Orgel ved Ole Olesen 1977.
Opmålinger. NM. F. Uldall u.å. (korets østvindue), Aksel Skov 1940. Kunstakademiets samling af
arkitekturtegninger. Johannes Petersen 1927. Arkitektskolen i Århus. Christel Ebsen, Inge Mette
Kirkeby, Bernd Kjelland og Ole Schmidt 1975.
Tegninger af romansk gravsten, våbner på prædikestolen og våben på dørfløj (usign.) (NM).
Litteratur. Chr. Vest Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-historisk Reskrivelse over Aarhuus Dom- og
Cathedral-Kirke, II, Ålborg 1810, 431, 487, 598 ff. – Carl Jørgensen: Vejlby Kirke. Historisk
Orientering. Risskov 1952 og 1974. — Regnar Knudsen: Vejlby-Risskov gennem Tiderne. VejlbyRisskov 1955. — Rygningsarkæologisk undersøgelse af Vejlby kirke. Arkitektskolen, Århus 1976.
Christel Ebsen m.fl. Et romansk tagværk. Arkitekten LXXVIII, 1976, 430f.
1

Udg. af Århus domkapitels jordebøger I,1972, 83. 2 Kronens Skoder II, 609. 3 Samme IV, 34. 4 Chr.
V. Hertel: Forsøg etc. I I , 603f., Henrik Larsen, i ÅrbÅrhSt. 1927, 160 og l82f. 5 LA Vib. Viborg
landstings skøde- og panteprotokol 1768—72 (R 24— 702) fol. 569. 6 Samme 1772—76 (B 24-704) fol.
142. 7 LA Vib. Galten m.fl. hrd.s justitsprotokol 1769—89 (R 5015-7) fol. 342f. 8 LA Vib. Galten m.fl.
hrd.s auktions-protokol 1783—1814 (R 50B—23) fol. 170ff. 9 LA Vib. Hasle m. fl. hrd.s skøde- og
panteprotokol 1810—14 (B 58 SP4) fol. l76ff. og Chr. V. Hertel: Forsøg etc. II, 612. 10 Regnar Knudsen:
Vejlby-Risskov etc. 84. 11Allerede i 1920'rne tinglystes en byplan i kommunen, og det skulle have været
muligt al sikre en nænsom og kvalificeret behandling af Vejlbys ældre bebyggelse. Virkeligheden, som
den aflæses i dag, udtrykker imidlertid en systematisk tankeløshed, præget af foragt for kontinuitet og
blottet for helhedssyn. Kirken, der engang var den velhavende bondebys pryd, skranter som en fremmed
på sin egen kirkegård. Jfr. F. Hastrup: Danske landsbytyper, Århus 1964, 187. 12 Regnar Knudsen:
Vejlby-Risskov etc., 54, 199. 13 Embedsbog og synsprot. Hvælv-slutsten, anvendt på gravsted, er nævnt
ovenfor p. 182, 185, og 357, fig. 181. 14 Lidt andre målangivelser hos Hertel. Regnar Knudsen, op. cit.,
p. 84, refererer en fortælling om, at muren kostede en skilling mere end kirken. 15 Meddelt af graveren,
der videre kunne berette, at der i slutningen af 1960'erne fra betydelig dybde var fjernet en stor samling
kamp og munkestensmurværk i den oprindelige kirkegårds nordøstre hjørne. 16 Hans Stiesdal, NM,
godtgjorde ved en sondering oktober 1971, at muren, der i henseende til højde og tykkelse har paralleller
ved andre kirker på Århusegnen, ikke havde været suppleret med grav. 17 Chr. V. Hertel: Forsøg etc. II,
611; LA Vib. Århus bispeark. Hasle hrd. Vejlby 1720—1845 (C 3—589). 18 Synsprot. 19 LA Vib. Vejlby
kirkergsk. 1690—1719.20 RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 1680—94.
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Fig.34. Vejlby. *Smedejernskors (p. 1484). — Wrought iron crosses from graves.

21

Embedsbogen. 22 Note 19; LA Vib. Århus bispeark. Kirkernes jura patronatus 1695—1738 (C 3—
1153). 23 LA Vib. Århus bispeark. Hasle hrd. Vejlby 1720—1845 (C3—589). 24 F. Uldall: Om vinduerne
i de jydske Granitkirker. ÅrbOldkHist. 1894, 250; 303. 25 Indb. af Hellvik. Et muligt bjælkehul
fremdraget 1941, medd. fra Aksel Skov (NM). En pudskant lader antage, at skibets oprindelige
loftsbrædder var sømmet på bjælkernes underside. 26 Man bemærker, at kirkegården i Malling, ligesom
den i Vejlby, har været omgivet med en svær mur. C. G. Schultz i NMArb. 1945, 85—99. Også i kirketårnet i Hundslund ved Horsens fjord findes et lignende rum. En undersøgelse vil kunne afsløre, om
tillige det svære tårn ved Mårslet kirke indeholder et tilsvarende klokke-kammer. 27 Note 19; RA.
Danske Kanc, Konc. og indl. til sjællandske reg. 1701, nr. 73; LA Vib. Århus bispeark. Kirkesyn 17 0 0 0 2 (C 3—1106). 28 LA Vib. Århus bispeark. Kirkesyn 1700—02 (C 3—1166). 29 LA Vib. Synsprot. for
kirker m.m. (C 30 B—3). 30 Note 18; LA Vib. Vejlby kirkeinsp. ark. Rgsk. 1861 1915. Om James Maag:
Thyge Klemann i Aarhuus Stiftstidende 1. aug. 1970. 31 LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprot.
1813—26 (C 291—2). 32 LA Vib. Provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. for
kirker og præstegårde (C 24—5).33 LA Vib. Vejlby kirkeinsp.
95*
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ark. Rgsk. 1861—1915.34 Noterne 18, 21 og 33.35 Jfr. Arkitekten LXXVIII, 1976, 430—31.36 H. Søgaards
(i Resen p. 25) antagelse af, at Hans Pedersen Horsens skulle have sin meddelelse om hvælvenes
fuldforelse i Vejlby fra en bog af Jørgen Samsing, synes mindre rimelig, end at H. P. H., der residerede i
nabokirken, Åby, selv kunne have læst oplysningen i kirkens hvælv, hvis indskrift sikkert stod fremme
ligesom de neden for omtalte våbner, der både omtales og aftegnes af Resen p. 117. 37 P. H. var tillige
Århus domkirkes kantor, hvis ledigtblevne embede ved hans død ansøgtes i brev af 8. jan. 1502 (Acta
pont. dan., nr. 3852). 38 Eksempelvis Gjerrild og †Voldby (Randers amt) og †Fakse (DK Præstø p. 518).
Jfr. Mette Brandt: Mulier mala. Smørkærningsfrem-stillinger i dansk, sengotisk kalkmaleri, i Bild och
betydelse, red. af Louise Lillie och Mogens Thøgersen, Åbo 1976, 55—61. 39Snarere beregnet til tugtelse
af djævlen end af hende selv (flagellant?), jfr. Mette Brandt p. 60. 40 Erik Skov, NM, har venligst bistået
ved læsningen. 4l Hertel II, 431. 42 Samme II, 606f. 43 Bestemmelsen af figurerne usikker p. gr. af de
nytilføjede attributter. Simon er den eneste figur, der har et boret hul oven i hovedet. 44 Den gamle By,
inv. nr. 1098. Ved undersøgelsen ydedes stor hjælp af overinspektor Gunner Rasmussen. 45 Den gamle
By, inv. nr. 1100. 46 De to dyder, Tro og Håb, har måske støttet og peget på en indskrifttavle. Jfr. billedskærerarbejde bl.a. i Århus Vor Frue, p. 1140, p. 1208. 47 Slidspor i malingen ses på tavlens bagklædning,
og på hjertets bagside sidder endnu en lille stump af korsets tap. 48 Tilsvarende frakturindskrift skimtes
nedenunder. 49 Samme staffering som midtskabets. 50 Jfr. Århus domkirke, epitaf nr. 36, p. 742. 51 Bøje,
folkeudg. red. af Bo Bramsen 1954, nr. 1355. 52 LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus domk. Rgsk. 1758—1824
(C 617—50). 53 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus domk. Bilag til kirkergsk. 1700—1788 (C 3—2308—
2316). 54 Ifølge inventarprotokollen, nr. 108. — Røgelsekarret findes muligvis blandt de ikke
identificerede kar i NM. 55 Jfr. Helge Søgaard, i ÅrbGIBy. 1954, 27f. 56 Ifølge sømspor (indb. 1905). 57
Jfr. epitaf nr. 12 i Århus domkirke, p. 690. 58 Th. Rasmussen: Prædikestolen i Vejlby og dens Historie, i
Aarhuus Stiftstidende 5. jan. 1943, jfr. Hertel II, 570ff. og 608, der nævner, at stolen da (1810) havde »5
Afdelinger«, foruden stolens nuværende fire, måske et opgangsfag(?). Ifølge rgsk. for 1813 (note 31) var
opgangen da ganske itu. 59 Ligesom på gravsten ofte anvendt i stedet for hustruens initialer. 60 To
tegninger af våbnerne, med skriftlige angivelser af farverne, findes i NM. 61 Jfr. Henry Petersen: Danske
gejstlige Sigiller, 1886, 64. 02 Omtalt af Resen p. 117; jfr. malet våben på alterbordsforsiden i Egå kirke,
Randers amt. 63 Jfr. fotos af Chr. Axel Jensen 1905 og Zangenberg 1926. 64 Begge steder fandtes efter
kalkafbankning spor efter bjælker, ca. 215 cm over gulvet, der har båret pulpituret (indb. ved Aksel Skov
1941). 65 Hertel p. 609. 66 Carl Jørgensen: Vejlby kirke 1951, 14. Orgel nr. 3.s disposition findes i
Organist- og Kantorembederne, 5. udg. 1953. 67 RA. 108A. Rgsk. ældre end 1559. Nr. 21. Liste over
indkrævede klokker 1528/29. 68 Regnar Knudsen p. 235, der redegør for Kjeldsen-slægten p. l74ff. 69
Vedr. ejeren, politikeren Chresten Moesgaard-Kjeldsen, se Regnar Knudsen p. 176. 70 Resen p. 117, med
tegning ved p. 113; jfr. Hertel p. 605. 71 Tegning af stenen hos Regnar Knudsen p. 175, hvor der tillige er
redegjort for personalia. 72 Jfr. Poul Bredo Grandjean: Danske Haandværker-lavs Segl, 1950, 64f. og
tavle 24 og 25 og p. 42 med tavle 11 og 12. 73 Jfr. Århus domkirke, gravsten nr. 80, p. 813, fra 1731, med
begravelse i »store gang« nr. 3, p. 914, hvortil hustruen kan være flyttet senere (1731?). 74 Stenen blev
fundet på våbenhusloftet. 75 Jfr. P. B. Termansen: Nogle gravminder af smedejern, i ÅrbGlBy. 1954,
26—29; om slægterne Hjortshøj og Just, se Regnar Knudsen p. 171 ff.
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Fig. 35. Vejlby 1: 10000. Målt 1816 af J. D. Frederichsen; udstykninger medtaget til
omkring 1855. — Map of the village 1816.

SUMMARY
The village of Vejlby, a few kilometres north of Århus, was at one time of considerable
size and consisted of a number of important farms typical of the region (fig. 35). This
development has in recent decades been supplanted by the rapidly growing city. In the Middle
Ages the church was included in the canonicate of Århus cathedral, and a close connection
between the country church and the principal church of the diocese was retained up to 1803.
The siting of the church at the top of the hills above a wide river valley was in former times
very impressive. The south and west sides of the churchyard wall, which is more than three
metres high and a good two metres thick, are still extant (fig. 5). At the present time five or
six churchyards are known of in the Århus area which have or have had such unusually stout
enclosing walls of boulders. These walls were presumably built in the 15th century and may
be assumed to have served as protective measures of one kind or another. The original part of
the church, the chancel and nave, probably built in the middle of the 12th century, is
constructed of smaller granite boulders with the inclusion of several split pieces of large
boulders (fig. 9).
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Among the details of the building must be mentioned the imposts of the round-arched
doorways and chancel arch (fig. 6 and p. 1368, fig. 6 a—c), also the timberwork from the
original roofing (fig. 7). The close of the 15th century and the decades up to the Reformation
1536 were in the Århus area as in other places in Denmark a period in which important
building works on churches were undertaken. In Vejlby during these years the chancel and the
nave were covered with vaulting (just prior to 1492, cf. murals) and a porch and tower were
added, both of brick (cf. fig. 10). The large porch, increased in height at a later stage, is inter
alia with its high middle recess, in which is set the entrance door (fig. 13), characteristic of the
Århus area. The tower too is in many respects typical of the building in the diocese during the
Late Middle Ages, such as the belfry lights (fig. 4) which seem to owe their inspiration to the
cathedral (p. 229, fig. 102). The little chamber, which forms a recess in the west wall (cf. fig.
3), shows the relationship of Vejlby's tower with various other East Jutland churches, but the
purpose of such small vaulted rooms is not clear. They may have had something to do with the
functioning of the bells. In more recent times the church has been restored several times.
Murals have been discovered in the church from two periods. From the Romanesque period
are remains on the walls of the chancel, the north one of which shows a fragment of a figure
painting below a fret. The vaults in the chancel and nave as well as the east wall of the chancel
were decorated soon after the vaulting was constructed 1492. According to an inscription (fig.
15) in the middle bay of the nave this took place in the second year of the episcopate of
Bishop Niels Clausen and the sixth year of office of the parish priest and precentor of the
cathedral Paul Hoffman. In the east vault of the nave can be seen the bishop's coat of arms
next to a depiction of a canonised bishop (fig. 19) and in both the chancel's and the nave's
vaulting is a shield with what is presumably the initial of the precentor: P. The simple
decoration of the vaults corresponds in character to that of the cathedral (p. 431 ff.). The
painted crucifix group (fig. 16) on the east wall of the chancel may possibly have served as an
altarpiece for a time. In the east severy of the chancel can be seen the martyrdom of St.
Erasmus (fig. 16), in the north severy is a butter churning scene (fig. 17) with a tormenting
devil. On the underside of the chancel arch is a fragment of a Christ figure (fig. 18), which
may have been repainted.
Some of the furniture prove the close connection with the cathedral. The entrance door (fig.
32) from 1531 bears the coat of arms and initials of another precentor, Jørgen Samsing, and
the pulpit (fig. 28) was donated 1639 by a minister who officiated in both churches. It was
later given paintings of Apostles by one of the two royal physicians-in-ordinary who held the
office of precentor. Some Apostle figures from a triptych dating from the close of the 15th
century serve as altarpiece. Three of the figures however date from c. 1660 and may come
from a sepulchral tablet now disappeared. Until its restoration in 1869 there was another
triptych (fig. 22) from c. 1525 in the church, now in Den gamle By Museum. The altarpiece's
three original figures were replaced in 1738 by the Virtues Faith, Hope and Charity together
with some allegorical figures, a large gilded heart being the sole remains. A crucifix (fig. 20),
which was part of the decoration, may also come from a Baroque sepulchral tablet. A chancel
arch crucifix (fig. 27, 30) from
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c. 1250—1300 is now in Den gamle By Museum. A cresset stone (fig. 36) and the baptismal
font, both of granite, were presumably part of the church's furniture during the Romanesque
period.
Among the sepulchral monuments must be mentioned a Romanesque tombstone (fig. 33) of
granite, a sepulchral tablet (fig. 31) in rustic Rococo, possibly made by the owner himself, as
well as five wrought iron crosses (fig. 34), which were very common in churchyards at the
close of the 19th century, but they have now almost disappeared.

Den gl. By fot.

Fig. 36. Vejlby. Romansk *lampe (p. 1475). — Romanesque cresset stone.

1492

HASLE HERRED

K. deF. L. 1968

Fig. 1. Kirkesalen i Jydske Asyl.

The chapel of Århus Mental Hospital.

KIRKESAL I JYDSKE ASYL
Sindssygeanstalten ved Aarhus, der nu benævnes Psykiatrisk hospital og i ældre tid gik
under navnet Jydske Asyl, opførtes 1849—51 nord for Risskov under ledelse af de kgl.
bygningsinspektører F. F. Friis, M. G. Bindesbøll og C. G. F. Thielemann;førstnævnte deltog i
planlægningen, Bindesbøll fik ansvaret for den arkitektoniske udformning, og sidstnævnte
forestod rumindretninger efter Bindesbølls afrejse fra Århus 1851. Helbredelsesanstaltens
menighed etableredes ved kgl. resolution af 2. januar 1858, og 1. marts samme år indviedes
kirkesalen.
Nordøst for hospitalskomplekset indviedes 20. november 1857 en kirkegård, hvor der
1888—89, efter tegning af V. Th. Walther, opførtes et fligkapel, nedrevet nogle år efter at
begravelser var indstillet 1962.
Kirkesalen, i den første tid betegnet kapellet, er placeret på første sal i
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hovedbygningens østvendte haveside; som led i hospitalets ombygning 1940 blev
rummet udvidet fra tre til fire fag, og der gennemførtes mindre ændringer. Som
altertavle fungerer et freskomaleri, »Den gode hyrde«, af Harald Borre 1940; †tavle,
1857, »Kristus på korset«, olie på lærred, af I. F. Dresler, Århus, efter Lebrun. Af det
oprindelige alterudstyr er disken bevaret, udført af Århus-mesteren Niels Holst
Wendelboe; øvrige genstande af K. C. Hermann, København, med bystempel 1935
og Johs. Siggaards guardeinmærke. Alterstager af messing med graveret årstal 1880.
Rummets inventar, der er enkelt og malet gråhvidt med forgyldte enkeltheder, går for
de ældre stykkers vedkommende tilbage til Thielemanns indretning; fonten og de
faste bænke er udført af snedker Christian Theilgaard i Århus; samtidige gravstager
af støbejern. Orgel, skænket 1859 af justitsråd M. I. Schiøtt til Søholm. Bygget af
Demant & Søn, ombygget 1939 af A. C. Zachariasen, Århus. Fem stemmer, et
manual, anhangspedal.
KILDER OG HENVISNINGER
Nationalmuseet: Indberetning ved Vibeke Michelsen 1968. Beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht;
orgel ved Ole Olesen.
Litteratur m.v. F. Hallager: Jydske Asyl. Århus 1902; Regnar Knudsen: Vejlby-Risskov gennem
Tiderne, Vejlby 1955, 260 66; Henrik Bramsen: Gottlieb Bindesbøll. Liv og Arbejder, 1956, 169; Thyge
Klemann: En berømt arkitekt i Aarhus. Århus 1969; Johannes Nielsen (red.): 125 års jubilæum. Fra
Jydske asyl 1852 til Psykiatrisk hospital i Århus 1977. Århus u.å.
Udklip og oplysninger fra hospitalets arkiv meddelt eller stillet til rådighed af E. Jensen, J.
Kobberholm og J. Nielsen.

RISSKOV KIRKE
Risskov kirke er indrettet i en villa, opført 1922 efter tegninger af Vilhelm Puck
(1844—1926), og 1934 af fabrikant F. G. Clausen og hustrus arvinger skænket til
formålet; samme år ombyggedes huset af Aksel Skov, der 1935 ændrede tårnet. Kor
tilføjet 1968. Vinduer med glasmosaik af Kræsten Iversen. Kirkegården taget i brug
1938, udvidet 1969. Sognet udskilt fra Vejlby 30. november 1940.
ELLEVANGSKIRKEN
Ellevangskirken på Jellebakken i Vejlby Nord er opført 1973—74 efter tegninger
af Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen1. Sognet udskilt fra Vejlby 1. december 1974.
R. Knudsen: Vejlby-Risskov gennem Tiderne, 1955, 55—58. — B. Wandahl: Risskov
kirke. Aaby sogns kirkeblad. Februar 1977.
ØJyHjemst. XXXIV, 1969, 146. —
MeddÅSt. VII, 1969, 33.
Århus Årbog 1979, 66. — 1 Arkitektur XXII, 1978, 56-63.
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rummet udvidet fra tre til fire fag, og der gennemførtes mindre ændringer. Som
altertavle fungerer et freskomaleri, »Den gode hyrde«, af Harald Borre 1940; †tavle,
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Fig. 1. Hasle. Kirken set fra sydvest. — The church seen from south-west.

N.E. 1968
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HASLE HERRED
irken var inkorporeret i præbendet af samme navn1. Inkorporationsbrevet er ikke bevaret, men
præbendet var et bordpræbende og hørte således til domkapitlets ældste. 16982 afstod kongen kirken
til sognets præst Hans Christensen Lundgaard, hvis efterfølger Rertel Mygind 1716 skødede den til
Christen Johansen Althalt til Lyngby-gård3. Kirken fulgte derefter Lyngbygård til 17764, da Johan Arnt
Althalts enke 26. april afstod den til Jens Lassen i Gråmølle. 19. december samme år meddelte Anders
Rasmussen i Brendstrup imidlertid biskoppen, at han var blevet ejer af kirken5 (jfr. †alter-sølv). Hans
arvinger solgte den 18096 til Rasmus Faurschou (jfr. tårnreparation), som 1860 overdrog den til sin søn
Jens Lassen Faurschou7. Kirken overgik til selveje 1. jan. 1911. Ifølge et sagn knyttet til hjørnekvaderen
med de tre figurer (p. 1502) skulle to mænd have overfaldet og dræbt en tredie, hvorefter stenen blev sat
til minde herom8.

K

Kirken ligger ved landevejen mellem Århus og Viborg, på en skråning i højlandet
på nordsiden af Århus ådal. Den oprindeligt frie beliggenhed er gået tabt i løbet af de
senere år, da Hasle er omdannet til forstad for Århus. Ældre ind-
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Fig. 2. Hasle. Kirken set fra nord.

The church seen from north.

N.E. 1968

beretninger9 omtaler en nu bortgravet, meget markant bakke sydvest for kirken,
hvorfra der var den allerdejligste udsigt over ådalen, langt op i landet og ud over
bugten.
Kirkegården, som 191710 reguleredes på sydsiden og senere er udvidet mod nord
og øst, har intet bevaret af sin ældre hegning; 186210, da den målte ca. 30 x 50 m, var
den omgivet med et svært stendige, langs hvilket der stod asketræer.
Hovedindgangen, der vist altid har været ved landevejen på sydsiden, nævnes 178611
som en forfalden port og låge, sikkert identisk med den 1862 beskrevne, teglhængte,
murede †portal, som 1883 ønskedes sløjfet og nogle år senere blev udskiftet med et
par piller med »en dobbelt jernport«10. Det faldende terræn på kirkens sydside har
1786 og flere gange senere været årsag til vanskeligheder med påfølgende
jordarbejder og anlæg af opgange; portens piller, der ommuredes 190510, fjernedes
1956, da de nuværende trapper og kampestens-satte støttemure med
buskbeplantninger blev etableret. En †fodgængerindgang i vest eksisterede 178611, da
den ødelagte låge stod i våbenhuset. Elmetræet umiddelbart vest for kirken nævnes
186210 som stort.
Ligkapellet på kirkegårdens østre afsnit er en teglhængt rødstensbygning, som er
tegnet af Johannes Sørensen og 1956 afløste et †ligkapel fra 191812. Fortov om
kirken støbt 192310, 1956 erstattet af det nuværende, fliselagte.
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Fig. 3—4. Hasle. 3. Plan 1 : 300. Tegnet af KdeFL efter Poul Jørgen Riis 1931 og Johannes Sørensen 1955. 4.
Tværsnit af skibet 1:150. Tegnet af KdeFL efter Bjørn Jafner med flere 1938—39. 3. Ground-plan 1:300. 4.
Cross-section of the nave 1:150.

Fig. 5. Hasle. Skematisk fremstilling 1: 35 af skibets sydportal og billedkvadre (p. 1500). Tegnet af KdeFL. —
Schematic drawing 1:35 of the nave's south portal and sculptured ashlars.
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Mg. 6—9. Hasle. Skibets sydportal (jfr. fig. 5). 6—7. Billedkvadre med løver, der fortærer drage
(vest) og mand (øst) (p. 1502). 8. Menneskehoved og hjørnestavsbase (p. 1501). 9. Billedkvader
med dyr (p. 1501). — Nave's south portal, sculptured ashlars (cf. fig 5). 6—7. Lions eating dragon
and man. 8. Man's head and base of corner post. 9. Animal.

Kirken består af romansk kor og skib fra midten af 1100-tallet, et sengotisk
vesttårn og i syd et muret våbenhus fra 1871—72, da et ældre af bindingsværk blev
nedbrudt. Orienteringen har mindre afvigelse mod syd.
Den oprindelige kirke er uden bygningsmæssige ejendommeligheder, men bemærkelsesværdig ved adskillige, fornemme granitrelieffer. Murene er på en skråkantsokkel opført af granitkvadre, indvendig med marksten og kløvet kamp i vandret
lagdeling; hjørnerne ved vin dueslysninger og lignende steder er dog sat med kvadre.
Façadernes nederste skifter er højest og måler på koret ca. 65 cm, på skibet 55—60
cm, begge steder på sydsiden, hvor materialevalg og forarbejdning er mest
omhyggelig; længere oppe på murene andrager kvader-højden omkring 30 cm. Korets
skiftegangshøjde er forskellig fra skibets, hvilket måske kan udlægges som
vidnesbyrd om en tidsforskel mellem de to afsnits
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Fig. 10 a– b). Hasle. Søndre portals østre karnisten (p. 1501).
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opførelse. Imidlertid står alle mure nu hårdt restaurerede med teglstensrepara-tioner
og er utvivlsomt omsatte; de fremspringende fuger går antagelig tilbage til en
hovedistandsættelse 1879—80 eller façaderenoveringen 190310. Af oprindelige
vinduer er et rundbuet med rektangulær monolitoverligger bevaret på skibets
nordside, hvor det anes indvendig og udvendig står som en niche; et

1500

HASLE HERRED

N.E. 1988

Fig. 11. Hasle. Triumfbuens kragsten (p. 1502). a og c. Nordre. b og d. Sondre.
cel arch, a and c. North. b and d. South.

Imposts of the chan-

lignende, dobbeltsmiget og rundbuet vindue, 126 cm højt, 67 cm bredt, sidder som
niche i korets nordvæg med underside 175 cm over gulv.
Skibets nordindgang er forsvundet13, mens den søndre er i behold og udmærker sig
ved sin rige dekoration14. Denne portal (fig. 5), hvis lysning er 202 cm høj over
trinnet og 110 cm bred, er sat med store karmsten, hvis bagside har
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Fig. 12. Hasle. Udsnit af sydportalens tympanon (p. 1501).

Section of south portal tympanum.

dannet anslag for den oprindelige dørfløj; østre karmsten er udført i eet stykke, 192
cm høj, 79 bred og 32 cm dyb. Begge karmblokke står på en sokkel-trinsten, der er
sammensat af to stykker og indeholder baserne for åbningens hjørnerundstave. På
den vestre bases plint og den tilstødende flade af mur-soklen er i højt relief hugget et
liggende menneskehoved med en indristet hue eller hårprydelse46 (fig. 8).
Trinforkanten prydes med hulkel. I portalens overligger, der har samme dybde som
karmstenene, er udhugget et halvrundt tympanonfelt med relief af den korsfæstede
Kristus (fig. 12). Overliggerens underside og østre karmstens lysningsside er
dekoreret med rankeslyng (fig. 10a); på samme karmstens frontflade er over
hinanden hugget to »løver«, hvis snoede haler ender i ret detaljerede plantemotiver15.
Ved den nedre løve (en unge?) bemærkes, at halen er ført igennem kroppen (fig.
10b). En kvader med et fir-fodet dyr med lang, lige hale og en fremtrædende
ribbenstegning, muligvis en ræv, er indmuret øst for overliggeren (fig. 9).
På to meget store kvadre, en på hver side af døren, er gengivet en løve i færd
Danmarks Kirker, Århus amt
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med at fortære henholdsvis en drage, hvis krop gennembores af (dens egen?) hale (vest, fig.
6), og en mand (øst, fig. 7). Til portaldekorationen slutter sig andre billedkvadre: korbuens
kragsten og en hjørnekvader i tårnet.
Den rundbuede, omsatte, 223 cm brede koråbning, hvis 1956 ændrede sider er udført med
tegl og granitkvadre, har kragsten, der på langsiderne er dekoreret med båndslyng og tovstav
(fig. 11 c-d), på endefladerne mod skibet med løve og tovstav; hvert dyrs snoede hale, hvoraf
den ene er ført igennem det respektive dyrs krop, afsluttes med et stort bladornament (fig. 11
b).
En reliefprydet hjørnekvader, som nu sidder i tårnet, er teknisk og stilistisk beslægtet med
portalens billeder16. På stenens ene side er en kvinde og en mand fremstillet frontalt (fig. 13
b); kvindens højre arm går om hjørnet, hvor hun på kvaderens anden, synlige side holder (i) en
ringlignende genstand i flaben på et væsen, der bærer skørt og har menneskekrop (uden arme)
med dyrehoved17 (fig. 13 a). Nogle træk skal bemærkes ved det let beskadigede par, der er
hugget i ca. tre cm højt relief: Manden, der er iført kofte med korte ærmer, synes at fatte om
den yderste fold af kvindens struttende, »plisserede« skørt; den ring-lignende figur ved hendes
venstre arm er formentlig ærmegabet på den tydeligvis fornemme dragt. Manden, der har et
prægtigt overskæg, bærer en flad hue med bånd eller lignende18. Kirkens büledkvadre og
ornamentale relieffer er samhørende med bygningen og efter alt at dømme også indbyrdes
samtidige, omend forskellige hænder kan have været beskæftiget ved arbejdet19. En del af
reliefferne er så nært beslægtede med dekorerede kvadre på kirkerne i de nærliggende
landsbyer Mørke og Lyngby, at der her udskiller sig en lille værk-stedsgruppe. Det er navnlig
de lavtsiddende, store løvebilleder, som binder de tre kirker sammen. Utvivlsomt skal løverne
opfattes som bekæmpere af onde magter20.
Hasle kirkes ejendommeligste fremstilling er billedet med kvinden, der holder en ring i et
udyrs gab. Blandt tolkningsmulighederne hælder Mourits Mackeprang til at opfatte scenen
som illustration af en historie om »den dumme djævel«; Torkild Hinrichsen21 læser optrinnet
som en djævel i æselskikkelse, der snapper efter ringen, og han ser i denne et billede på
ægtepagten mellem kvinde(n) og mand(en), altså en lokal form for den velkendte fristelse af
Adam og Eva.
Det gammeldags præg, som karakteriserer rankeslynget i portalen og på triumfbuens
kragsten, motiverer en formodning om, at dekorationen, og dermed kirken, tidsmæssigt skal
henføres til midten af 1100-tallet.
Tilføjelser og ændringer. Det to stokværk høje tårn i vest, der formentlig er tilføjet i
sengotisk tid, er opført af munkesten i munkeforbandt med mange mørkbrændte kopper;
façaderne, særligt vest- og nordsiden, indeholder en del indmurede granitkvadre, der antagelig
stammer fra skibets vestgavl. Et bånd
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Fig. 14. Hasle. Indre, set mod øst. — Interior, looking east.

Kathrine, sikkert kaldet Trine23). Faurschous forgænger som kirkeejer, Anders
Rasmussen, havde 1804 på grund af kancelliets modstand måttet opgive at sætte spir
på tårnet24.
Det murede våbenhus, overvejende af små gule sten og med kamtakket gavl, er
opført 1871—7210, da et ældre af bindingsværk sløjfedes. Dette var teglhængt, havde
træloft, gulv af mursten på fladen og var i 1860'erne blevet forsynet med vindue10;
1681—82 havde det afløst en brøstfældig forgænger22.
Træloftet i kor og tårnrum fornyedes 1684—8522; ifølge synsprotokollen var alle
lofter perlefarvede 1862, men gipsedes i kor og skib få år senere. Nævnte år bestod
skibets gulv af mursten på fladen med to ligsten i midtergangen25. I koret, hvor en
begravelse i begyndelsen af århundredet havde forårsaget sænkninger i belægningen,
var der 1862 nyt bræddegulv. En 31 cm høj niche, kun 35 cm over gulvet nordligst i
triumfvæggens østside, er brudt i ny tid, mens en bredere niche af samme højde, 75
cm over gulvet i korets sydvæg, synes oprindelig.
Sydsidens tre spidsbuede vinduer med jernsprosser, der sidder i indvendigt
smigede, fladbuede lysninger, afløste 1863—6510 rundbuede, malede trærammer; få
år senere etableredes de to jernvinduer i skibets nordside10.

HASLE KIRKE

Fig. 15. Hasle. Indre, set mod vest. -

Interior, looking west.
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Kirkens opvarmning besørgedes fra 1909 af en ovn med glat kappe; i 1920'rne
opstilledes et nyt varmeværk10; 1956 installeredes elektrisk opvarmning, og 1968
blev der indlagt fjernvarme. Ved hovedistandsættelsen 1956, ledet af Johannes
Sørensen, indrettedes vindfang, målerruin m.v. i våbenhuset26.
Kirken står i dag teglhængt, med nye tagværker af fyr og afrensede mure, dog er
korets og skibets taggavle hvidtede, ligesom tårn og våbenhus. Indvendig er væggene
hvidtet, trælofterne med synlige bjælker gråmalet, og gulvet lagt med ølandsfliser; i
koret tæppe over cementgulv.

KALKMALERIER
Indvielseskors fra sengotisk tid er 1933 og 1956 afdækket i kor og skib. Korsene,
der måler 28,5—29 cm, står i hvidt og rødbrunt, indskrevet i dobbelt-konturerede
cirkler i rødbrunt, ca. 180 cm over gulvet. I koret findes et på nordvæggen, i skibet et
på hver af langvæggene samt et på hver side af korbuen; det nordre kors på
triumfvæggen strækker sig ind over en af kvadrene
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i åbningens stik og dokumenterer herved, at dette i alle tilfælde ved middelalderens
slutning har stået overhvidtet.
Nogle kalkmalede †dekorationer, murstensimitationer, ved hjørnerne i kor og skib
og langs korbuen samt en båndbort på undersiden af korbuen, er antagelig udført i
forbindelse med restaureringen 1879—80, men er senere over-kalket.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens prunkløse indre er i tidens løb flere gange blevet opfrisket ved nye farver, således
som det kan læses ud af altertavlens restaureringshistorie. Renæssance-tavlens barokstaffering 1687 er
fulgt efter nyanskaffelser til alterbordet: †altersølv og alterstager. Fra et senere stafferingsår, 1878,
stammer prædikestol og stoleværk; et nyt †orgel tilkom efter farveistandsættelser 1933, og i forbindelse
med en større restaurering 1955 er alterbord og -skranke, lysekroner og orgel blevet fornyet.

Alterbord, 1955, sat af granitkvadre27. 1861 blev bordet rykket frem fra væggen,
og 1886 afkortedes det »omtrent tre kvarter« i hver ende10.
Alterklæder. Kun en dug pryder nu bordet, ligesom det var tilfældet 178611. 1862
var †alterklædet af sort fløjl med sølvgaloner, 1886 rødt10.
Altertavlen (fig. 16) er et enkelt, snedkret renæssancearbejde fra o. 1600, udført i
eg (rammeværk og detaljer) og fyr (fyldinger samt nyere tilføjelser). Tavlens smalle
felter flankeres af glatte storsøjler med kapitæler af fjern korintisk oprindelse; skårne
englehoveder på frisefremspringene. Den lave trekantgavl er prydet med profilerede
tandsnit ligesom kronlisten og storstykkets sidefelter, hvorfra de fjernedes 1820 og
erstattedes med profillister (indb.); 1933 tilsattes de atter efter fundne spor i
farvelaget. Samtidig fik gavlen nye topspir, det ene dog med en oprindelig, drejet
kugle. Af midtfeltets ældste fylding, af fyr, er kun bevaret et 10 cm bredt, malet
*brædt28, der sad som forstærkning på tavlens bagside. Midtfeltets kraftige
profilramme stammer fra en istandsættelse 1841, da også det nu eksisterende maleri
indsattes. Dette erstattedes 1905 af Thorvaldsens Kristus, af gips og indsat i en
niche10.
Ved en restaurering 1933 ved Povl Jensen29 søgtes tavlen ført tilbage til sin ældste
skikkelse. En ny staffering udførtes delvis på grundlag af den oprindelige, der havde
grønt som dominerende farve (bl. a. grønmarmorering på søjleskafterne) og med sølv
og guld på tandsnit, englehoveder og kapitæler. Diamantbosser er malet på
postamentfremspringene. I storstykkets sidefelter fremkaldtes de oprindelige
nadverord, skrevet med versaler, linievis vekslende mellem guld og sølv30.
Midtfeltets oprindelige †maleri (nr. 1), der at dømme efter farvespor31 på det
ovenomtalte brædt forestillede Korsfæstelsen, udført i tempera direkte på træet, blev
formentlig 1820 erstattet af et *oliemaleri (nr. 2).
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Fig. 16.
Hasle. Altertavle. I midtfeltet sekundært maleri af S. L. Hiernøe 1841 (p. 1506). — Altar-piece. In the middle the
later painting by S. L. Hiernøe 1841.

Heraf er bevaret et fragment, 62 x 27 cm, antagelig af en nadverscene, nu i Den
gamle By32. Med mørke farver, lagt direkte på træet, er vist størstedelen af en
skægget mand, iført en mørkviolet kjortel og set fra siden, siddende i en armstol. Bag
ham ses resterne af en stående person med en bøjet, blåklædt arm, den anden hånd
formentlig hvilende på et bord; blåhvid baggrund. 1841 blev dette maleri udskiftet
med et nyt korsfæstelsesmaleri(nr. 3), med den knælende Maria for Jesu fødder,
udført i olie på lærred og signeret »S. L. Hiernøe 1841« (jfr. Skejby p. 1378). Kristi
gullighvide skikkelse og den blåklædte Maria står skarpt tegnet mod den mørke
himmel, der forneden lyser rødt op.
I gesimsfrisen er nymalet en variation af en (fraktur)indskrift, der går igen i
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Fig. 17—18. Hasle. 17. Dåbsfad (p. 1510). 18. Alterstage (p. 1509). — 17. Baptismal dish. 18. Altar
candlestick.

flere af de ialt fem overmalinger: 1) 1687. »Frycter Gud, Ærer Kongen. 1. pet. —
Anno 1687«, hvortil hørte en staffering, der i hovedsagen svarede til den oprindelige.
Nævnte år22 fik Århusmaleren Christen Hermansen 23 sldr. for sin staffering af
altertavle, skrifte- og degnestol.
2) »1729«, indskriften med ubehjælpsomt udført kursiv, i øvrigt en gentagelse. 3)
»1820«, indskrifterne med hvid kursiv på sort bund, rammeværkets farver i
hovedsagen lyseblå og hvide. *Maleri nr. 2 har antagelig hørt hertil. 4) Formodentlig
fra 1841, da det nuværende maleri, nr. 3, indsattes i midtfeltet. På rammeværket grå
og brune farver med lidt marmorering, men ingen indskrifter. Ifølge synsprotokollen
186210 var søjlerne da hvide med forgyldte pryd-bælter og kapitæler, i gavlen sås et
treenighedssymbol. 5) 187810, ingen indskrifter i frisen, men skriftsteder med guld på
sort i postamentfelterne. I trekantgavlen et englehoved, i sidefelterne gyldne
ornamenter på blå bund. Rammeværket egetræsmalet, med bronze på en del lister33.
Altersølv. Kalk og disk, anskaffet kort efter præstegårdens brand 188210, begge
stemplet med mestermærket »J. Holm« (Bøje p. 142), utydeligt Københavnsmærke
og guardeinens, Simon Groth. Den 18,7 cm høje kalk har graveret
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Poul Pedersen 1961)

Fig. 19. Hasle. Døbefont (p. 1510). — Romanesque font.

kors på det slanke bæger, den glatte disk, 10,5 cm i tvm., et cirkelkors på randen.
†Altersølv. 1683/84 afløstes kirkens messingkalk og -disk af et sølvforgyldt sæt, der
vejede 17 lod, og som var købt på auktion i Århus22. Ifølge inventariet 186210 havde
sølvkalken en indskrift under foden: »Anders Rasmussen Brendstrup 178311 (jfr. p.
1495). Både kalk og disk gik til grunde 188210. † Vinflaske af tin omstøbtes og
forbedredes 1681/82 af kandestøberen i Århus22. En †alterkande, bestilt 184434, var
af porcelæn, sort, med guldkors og -kanter10. Også †oblatæsken var 1862 af
porcelæn10.
Sygesæt, 1964, bestående af kalk, disk, oblatæske og vinflaske.
Alterstager (fig. 18), gotiske, erhvervet til kirken 1685/86 for 9 sldr22. Nuværende
højde 40 cm, under fodskålen mærker efter tre forsvundne fødder.
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Jernlysetorne, den ene med sidegrene. Et par †trælysestager omtales i inventariet 1681/8222.
Lysesaks af messing, skænket 1937 af »Fru Overlærer Petersen«.
†Røgelsekar. Et gammelt ildkar af jern opregnes i inventariet 1681/8222.
Messehagel 1964. †Messehagler. 1681/82 var den gamle hagel af »blommet« (blomstret)
silketøj22, 1862 af sort fløjl, der 1886 afløstes af en syet af rødt silkefløjl10.
Alterskranke 1955. 1862 var †skranken »lige«, efter restaureringen 1878 rund, med drejede
balustre10.
Døbefont (fig. 19), romansk, af let rødlig granit. Kummen, 70,5 cm i tvm., har tovstav
langs mundingen og på siderne tre par plumpt formede løver, i svagt relief, med fælles,
kraftigt fremspringende, primitivt mandshoved. Løvernes haler ender over ryggen i en palmet
mere ubehjælpsomt formet end søndre korbuekragstens, og et lille, fladt mandshoved ses
under palmettens afslutning. Det ene (rygvendte) pars haler danner derimod et fælles
ottetalformet slyng. Foden, formet som et omvendt terningkapitæl, har foroven en kraftig vulst
og på hjørnerne tovstave, der løber ned på skæggede, storøjede mands-hoveder. Fodens nedre
buefelter smykkes af palmetblade, og over buefelterne ses mandshoveder i relief. 1862 stod
den overkalkede font i koret, tæt ved triumfbuens nordside, 1917 ved skibets nordøsthjørne,
hvorfra den 1953 rykkedes ud mod midtgangen10.
Dåbsfad (fig. 17), o. 1600, sydtysk arbejde, af messing, knap 45 cm i tvm. I bunden en
ophamret bukkelroset omgivet af et minuskelbånd med indskriften: »Got sei mit uns«
gengivet fire gange35. Blandt randens stemplede ornamenter ses yderst ved
randforstærkningen en sjældnere anvendt række af småkrukker med bøjlehank. Ifølge
inventarierne havde fonten 1681/82 intet bækken, men derimod et 1690/9122.
Dåbskander. 1) 1963. 2) Antagelig fra o. 186210, af tin, 23,5 cm høj og kronet af lille kors;
indvendig i bunden utydeligt stempel med tre tårne, rimeligvis for Københavnergørtleren C.
M. Svanberg jun. (jfr. Lisbjerg p. 1414).
Prædikestol, 187810, enkel, femfaget opbygning i renæssancestil. Gråmalet, med blå
arkadefelter og forgyldte detaljer. Friseindskriften fra »1. Pet.: 1. Cap.: 24—25«. Oprindelig
egetræsmalet36. †Prædikestol er omtalt i synsprotokollen 186210 som »ganske simpel, synes
ikke gammel, malet som stolene og med himmel over«.
Stolestader, 1878,10 glatte gavle med skårne rosetter; 1955 malet mørkegule, ryglænene
brune og olivengrønne. Oprindelig egetræsmalede. Det foregående †stoleværk omfattede
186210 i nord 15 stole med ryglæn, hvoraf de seks lukkede, og i syd 14 (incl. degnestolen,
flyttet fra koret hertil 186110), med rygstød, kun een lukket. 1686/87 repareredes 11 †stole
med nye bagstykker og små bænke, og Århusmaleren Christen Hermansen stafferede †skrifteog degnestolene22.
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Fig. 20. Hasle. Klokke, 1577, støbt af Harmen Meier (p. 1511). — Bell, 1577, cast by Harmen Meier.

Orgel, bygget 1963 af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Otte stemmmer, to
manualer og pedal. Typeorgel »Hørve«, i lyst eg. †Orgel, bygget 1925 af A. C.
Zachariasen, Århus; skænket 1926 af gårdejer Møller10. Fire stemmer37. Ombygget
1956 af A. C. Zachariasen & Søn.
Lysekroner, 1956, to store i skibet; to mindre i kor og våbenhus.
Kirkeskib, nyere, tremastet fuldskib, »Haabet«; hvidmalet, med gule master og
rødbrun køl; i skibet.
Klokke (fig. 20), 1577, støbt af Harmen Meier (jfr. Langå, Viborg amt, 1609). Om
halsen en indskrift mellem dobbelte profillinier: »Harmen Meier hat mir(!)
gegaten./Verbvm dommini(!) manet i[n] aeternvm. anno 1577« (». . Guds ord
forbliver i evighed . .«). Renæssancemajusklerne i den tyske del af indskriften er
meget kunstfærdigt udført, den latinske del står med versaler (alle N'er
forkertvendte). Tre og to profillinier henholdsvis lige over og på slagkanten; 62 cm i
tvm., lang knebel. Nyophængt 1955 efter svejsning af revne38. Hang 1862 i tårnets
østre glamhul10.
†Klokke, på 17 ½ lispund var 1528 mellem de indkrævede klokker45.
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GRAVMINDER
Gravsten, la) (Fig. 21). Romansk, af lysgrå granit, trapezformet, 125 x 42-37,5 cm
og med 4 cm brede, affasede kanter. Hele stenens flade optages af en indristet
udsmykning: et stort processionskors med ringe både om den lodrette korsstav og
omkring sammenstødet mellem korsarmene, der er flettet ind i hinanden.
Korsstangen, der måske forneden har båret en indskrift, flankeres af to stående
personer, den ene set i profil, den anden en face; begge rækker en arm frem,
henholdsvis foran og bag korsstangen. De bærer knækorte dragter og kegleformede
huer. Korsets fod holdes af en svævende, glorieret engel. Den for romanske gravsten
usædvanlige fremstilling synes her i landet kun at kunne sammenlignes med sten i
Herslev og Gaverslund (Vejle amt) samt i kirken i Vinding (Tyrsting hrd., Århus
amt).
Stenen, der er indsat i tårnets vestmur i tredie skifte fra neden, afdækkedes 1978 i
forbindelse med en kalkafbankning.
1) (Fig. 22). O. 1600, med sekundær indskrift vistnok 1762. Gråhvid kalk
sten, ca. 170 X 110 cm, hvis brede ramme omkring skriftfeltet har spor efter
en fordybet frakturindskrift. Herover omfatter et særpræget båndslyng, med
skellagte skiver, en engel, der foran sig holder et skjold med fordybet »IHS« i
fraktur; i stenens øvre hjørner blomsterornament.
Den oprindelige indskrift er fjernet, da stenen blev genanvendt, »bekostet af I.S.S.
1762«; den sekundære indskrift er gengivet efter synsprotokollen 186239: Jens
Sørrensøn, f. i Liisberrig, d. 17[81], [83] år gl., og hans to hustruer, Maren
Nielsdatter, f. i Hasle 1708, d. 1761, 53 år gl., og [Hanne Michelsdatter(?)], f. i
Aa[rhus?] 17??, d. 1781. 1862 lå stenen på kirkegården ved våbenhusets
sydøsthjørne, nu anbragt op ad tårnets sydmur.
2) (Fig. 24). O. 1650, med sekundær indskrift og bearbejdning o. 1704. Rødlig kalksten, 170 x 107 cm, med reliefdekoration udført efter samme forlæg
som bl.a. sten i Århus domkirke (nr. 56, p. 798) samt Vor Frue (nr. 15—17, p.
l236ff.), hvorfra stenen kan være erhvervet. Af den oprindelige indskrift er kun
bevaret de skriftstedshenvisninger, der med versaler, på stenens nedre ramme,
forklarer figurscenerne i de nedre hjørner, til venstre »Genesis 32,25« (Jacobs
kamp med englen), til højre »Joh. 11,32« (Maria knælende for Jesu fødder),
samt herimellem »Joh. 3.14« (kobberslangen i ørkenen).
Ved genanvendelsen har stenen fået en fordybet, nu ret udslidt versalindskrift40 for
Niels Espens, f. i Brabran(!), boede og døde her i byen 1704, 62 år gl., og hustru,
»erlig og gudfrygtig dannequinde« Maren Rasmusdatter, f. her i byen, død 16[99?], ?
år gl., efter 31 års ægteskab (1 søn og 5 døtre). De oprindelige portrætter øverst på
stenen er samtidig blevet »moderniseret« ved fjernelse af (pibe)kraver og kvindehue,
hvorefter manden har fået halsbind og
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1978 Fig. 21. Hasle. Romansk gravsten (p. 1512).

J.-J. Frimand
Romanesque tombstone.

kvinden en anden udformning af kjolens halsparti samt anden hovedbeklædning eller
frisure (delvis forvitret). 186210 lå stenen ved skibets sydside, nær koret, nu anbragt
op ad tårnets sydmur.
år
3) (Fig. 23). 1674. Iørgen Pedersøn, f. i Brenstrvp, død i Hasle 16
41
gl. , med sin hustru Anne Lasdaatter, død 8. aug. 1668, 61 år gl., efter 38 års
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22—23. Hasle. Gravsten. 22. Nr. 1, o. 1600 (p. 1512). 23. Nr. 3, 1674, over Jørgen Pedersen og Anne Lasdatter (p.
1513). — Tombstones. 22. No. 1, c. 1600. 23. No. 3, 1674.

ægteskab (8 sønner og 6(?) døtre). »1674«. Hvidgrå kalksten, 178 x 134 cm, med
fordybede versaler i skriftfeltet40 under den velhuggede, søjlebårne portal, der på
buen bærer indskriften: »Kast din omhv paa Herren hand skal forsørge dig. Psalm.
55«; på postamentfeltet under søjlerne: »De som søge mig aarle skvlle finde mig.
Prov. 8«. Et stykke af stenens nederste del er afbrudt i begge sider. 1862 lå stenen i
skibets midtgang længst oppe mod koret10, nu anbragt op ad tårnets sydmur.
4) (Fig. 25). 1683. Rasmus Pedersøn, som boede i Hasle og døde d. □ <1688>, ? år
gl., og hustru Kiesten Iachobsdaatter, død 5. okt. 1682, 82 år gl., efter 40 års
ægteskab (en søn og en datter)42. Grålig kalksten, 205 x 115,5 cm, med fordybede
versaler i kontureret skriftfelt40 under portalrelief med den opstandne Kristus (jfr. S.
Oluf nr. 4, p. 1341). Hjørnecirkler med de siddende evangelister og deres tegn,
foroven forvitrede, forneden Lukas og Johannes, hvorimellem skjold med ægteparrets
fordybede initialer »RP. KI« over årstallet »1683«. 1862 lå stenen i skibets midtgang
vest for nr. 3, nu anbragt op ad våbenhusets vestmur.
5) O. l847(?). Christen Thygesen, sognepræst for Hasle, og hustru Hedevig
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Fig. 24—25. Hasle. Gravsten. 24. Nr. 2, o. 1650, genanvendt o. 1704 (p. 1512 ff.). 25. Nr. 4, 1683 (p. 1514). —
Tombstones. 24. No. 2, c. 1650, re-used and portraits »modernised« c. 1704. 25. No. 4, 1683.

Frederikke Brøgger43 samt deres døtre Anna og Caroline Thygesen, endvidere
<Frederik Christian Thygesen>. Rødbrun kalksten, 118 x 67 cm, med spinkel
profilkant; indskriften med fordybede versaler. På tårnets sydmur.
†Gravsten, beskrevet i synsprotokollen 186210: 1) O. 1650, med sekundær indskrift
o. 1800. Stenen havde i hjørnerne de fire evangelister, dog stærkt forvitrede, yderst
på hjørnerne var englehoveder, på siderne »dødningehoveder, blomster og kvaste«,
formodentlig en type beslægtet med nr. 2. Den sekundære, noget plumpt huggede
indskrift var over Jens Nielsen, f. i Weilby 23. marts 1749, d. i Hasle 18□, □ år gl., og
hustru Bodil Nielsdatter, f. i Weilby 8. apr. 1751, d. 18□, □ år gl. Herunder stod:
Bekostet af INS HL (Jens Nielsen, Hasle). På kirkegården, øst for nr. 1.
2) 1725—50, med sekundær indskrift 1824. Stenen havde en udsmykning svarende
til bl.a. en sten på S. Olufs kirkegård (nr. 7, p. 1342), men med mere fuldstændige
indskrifter, på buen over den opstandne Kristus: »Jeg er opstandelsen«, under de
udsparede felter med blomster og aks: »Job 14,2«, »Es. 40,6«, »psalm. 103,15« og
»Joh. 12,24«, samt under det nedre midtfelt med timeglas og dødningehoved »Quis
evadet« (»hvem undflyer«). I det ovale skriftfelt stod
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den sekundære, plumpt indhuggede gravskrift over Poul Nielsen, f. 3. marts 1744 i
Veilby, d. 4. juni 1816, 72 år og 6 mdr. gl., og hustru Kirsten Jensdatter, f. 3. nov.
1751 i Hasle, d. smst. 1831, 79 år gl. Bekostet af K.J.D. 1824 (Kirsten Jensdatter).
Lidt nedenfor stod: Er fornyet 1824. På kirkegården, lidt øst for korgavlen.
3) 1683? En »mindre« sten (brudstykke af gravsten eller gravflise) havde
initialerne »I.T.S. (og sammenskrevet:) TB! og »I.G.D.H. Anno 1683«. Lå tæt
ved nr. 4.
4) 16—1700'rne. Lige inden for kirkedøren lå 1862 en firkantet sten, blot med
bogstaverne øverst »[Po]velsdaatter«.
En †begravelse i koret ønskedes 180734 repareret og 181944 opfyldt.

KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet: Synsprot. 1862 ff. — Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt
i almindelighed p. 37—39 samt forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet: Indh. ved Henry Petersen, udat. (hjørnekvader), Chr. Axel Jensen 1905 (altertavle),
Povl Jensen 1933 (kalkmalerier, istandsættelse af altertavle), P. Kjærum 1956 (gulv- og
alterundersøgelse med fotografier af N. B. Termansen), Hugo Johannsen 1968 (sygesæt) og Vibeke
Michelsen 1968 og 1978 (inventar, gravminder). J. J. Frimand 1978 (romansk gravsten). — Fyldige
udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM.s 2. afd.
Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1977, kalkmalerier, inventar og grav-minder ved
Vibeke Michelsen 1977, orgel ved Ole Olesen 1977.
MS og notebøger: N. L. Høyen XV, 1833, 15; Henry Petersen XIV, 1879, 50 f. og F. Uldall: Om de
danske Landsbykirker I, 1868, 148.
Opmålinger og tegninger: Nationalmuseet. Usigneret, udat. bilag til præsteindb. (døbefont), Zeuthen
1862 (hjørnekvader), 1868 (portal, triumfbue og døbefont), E. Schiødte 1878 (billedkvadre, kragbånd og
tympanon), J. B. Løffler 1880 (billedkvader), Poul Jørgen Riis 1931 og Johannes Sørensen 1954 55
(plan, snit og opstalter).
Kunstakademiets saml. af arkitekturtegn. Bjørn Jafner, Mogens Pedersen, Ali Rasmussen og Peter
Worm 1938—39 (plan, snit og opstalter), Peter Worm 1942 (udsnit af frise i triumfbuen) og Mogens
Klinge 1945 (plan).
Litteratur: August F. Schmidt: Hasle sogn gennem skiftende tider. Jul i Århus 1958, 14—17. Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand: Nyfunden romansk gravsten, i Den iconographiske Post 1978, 2., p.
34—35.
1

Udg. af Århus domkapitels jordeboger I, 76, j f r . SRD VI, 468f. (1427, 23. aug.). 2 Kronens Skøder
III, 250. 3 LA Vib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711—17 (B 24—672) fol. 450. 4 LA Vib.
Galten m.fl. hrd.s justitsprot. 1769—89 (B 50B—7) fol. 296. 5 LA Vib. Århus bispearkiv. 1765—88.
Kirkernes jura patronatus (C3—1154). 6 Skiftet efter Anders Rasmussen, i Galten m.fl. hrdr.s skifteprot.
1799 1810 (B 5OB—19) fol. 99f., Hasle m.fl. hrd.s skøde- og panteprot. 1805—10 (B 58—SP3) fol.
353. 7 LA Vib. Hasle m.fl. hrd.rs skode- og panteprot. 1859—60 (B 58—SP24) fol. 429 ff. 8 E. TangKristensen: Danske Sagn. Ny rk. IV, 292, nr. 750. 9 NM 1. afd., sognebeskrivelse; jfr. f.eks. beskrivelsen
11
i L. M. Wedels Indenlandske Rejse II, Odense 1806, 319. 10 Synsprot. l862ff.
LA Vib. Århus
bispeark. Kirkesyn 1700 1803 (C 3—1166—76).
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Fig. 26. Hasle 1:10000. Opmålt 1780 af A. Haar. Udstykninger medtaget indtil 1860.
Map of the village 1780
12

Synsprot. 1862 ff.; bygningen var efter sigende tegnet af Hack Kampmann. 13 En »rundbuet Sten«, som
ifølge synsprot. 1862 lå på kirkegården, kan stamme fra norddøren. 14 Kirkens billedkvadre m.v. er
grundlæggende behandlet af M. Mackeprang: Jydske Granitportaler, 1948, passim; jfr. samme: Døbefonte,
22, 76, og J. Andersen, The Witch on the Wall, 1977, 109. 15 Høyen, Notebog XV, 1833, 15, tegner en tunge
ud af munden på den øvre løve. 16 Resen, 117. Ligesom Mackeprang, op.cit., tænker T. Hinrichsen:
Sponsalien-Steine, i Wissenschaftberichte aus der Universität Hamborg VIII, 1975, 152—59, sig stenen
oprindeligt placeret i norddøren. 17 D. Lundbæk: Fabelvæsener i sengotisk kalkmaleri i Danmark og deres
forudsætning, i Historie. Jyske saml. IX, Århus 1970—72, 10, rubricerer fænomenet under »Cynocefal eller
hundehoved«. 18 Adskillige enkeltheder synes at have været bedre bevaret, da Henry Petersen for ca. 100 år
siden besøgte stedet. Huens lighed med amerikanske pelsjægerhuer er påfaldende. 19 M. Mackeprang, op.
cit., 1948, 235, påpeger f.eks., at den formodede ræv er hugget af en anden mester end de store løvekvadre.
20
Jfr. dog O. Norn, Jydsk Granit, 1968, 36 ff. 21 T. Hinrichsen, op. cit., sammenligner bl.a. med billedkvader
på Ulsnæs kirke ved Slien (M. Mackeprang, op. cit., 1948, 308—09) uden at tage stilling til, at personerne
her (to mænd?) omfavner hinanden, mens de på Haslekvaderen på ejendommelig måde hver fører deres
venstre hånd til hovedet (øret?). 22 RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 1680—94. 23 Hustrunavnet
oplyst af Henning Paulsen og Ib Simonsen, LA Vib., der foreslår tolkningen af T'et. 24 LA Vib. Århus
bispeark. Hasle herred: Hasle-Skejby-Lisbjerg 1631—1845 (C 3—588). 25 Ved rest. 1956 blotlagdes i
skibets sydside et ældre gulv af mursten på fladen, i nordsiden et af marksten. 26 NM 2. afd., arkiv. J. nr.
443/54. 27 1955 fandtes under bordets forreste stenrække, liggende direkte på lergulvet, en tyk-nakket
flintøkse, antagelig anbragt her ved en af de nævnte omsætninger af altret (meddelt i brev af 19. okt. 1956
fra Poul Kjærum, Århus universitets forhist. arkæol. institut; i NM). 28 Siden 1934 i Den gamle Ry (uden
29
nr.).
Jfr. indskrift bag på tavlen.
Danmarks Kirker, Århus amt
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30

Ifølge restauratoren minder ornamentet under nordre sidefelts nadverord om Per glarmesters fra 1595
på Brabrand-tavlen. 31 Roland Hansen, Den gamle By, har undersøgt farvelagene: de to inderste ligger på
kridtgrund, det yderste er en grov overmaling. 32 Inv. nr. 2315:51. Brædtet har sekundær, konkav, øvre
afskæring samt spor af indgratet tværrevle. 33 1878- og 1905-tilstandene ses på ældre fotografier i NM. 34
LA Vib. provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. f. kirker og præstegårde (C 24—
5). 35 Jfr. svenske eksempler hos William Karlsøn, i Kulturen 1957, Dop, fig. 16, og Helge Kjellin, i
Äldre kyrklig konst i Skåne, Lund 1921, 240. 38Note 10 og indb. 1905.
37
A. C. Zachariasens trykte værkfortegnelse (i Den danske Orgelregistrants arkiv).
38
1934 37 ønskedes klokken omstøbt hos De Smithske jernstøberier (korresp. med be
skrivelse i NM). 39 Synsprotokollen (note 10) har suppleringer fra kirkebogen [ ].
40
Indskriften gengivet i JySaml. 3. rk. VI, 392f. 41 Ifølge synsprotokollen, med kirke
bogen som kilde, var J. P. død 1679, 70 år gl. 42 Ifølge synsprotokollen, efter kirkebo
gen, oplyses, at P. R. var f. 1001 i Balle, Odder sogn (Hads hrd.), først gift 8 år med
Karen Jensdatter (3 børn, som døde), dernæst med K. I. i Århus og Hasle i 42 år. Han
var skipper i 8 år og havde tjent 4 år i »den kejserlige krig«; død 1686(!), 85 år gl. 43 C. T.
død 1833, hustruen 1847. 44 LA Vib. Århus amts ndr. provsti. Synsprot. 1812—44
(C 291—2). 45RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegn, over indkrævede klokker 1528—29.
46
Kombinationen base/menneskehoved kendes også i Vestervig †S. Thøgers kirke (DK.
Tisted, p. 662).
SUMMARY
Like most of the other churches around the cathedral city Hasle church was in the Middle Ages linked
with a cathedral office. The building is situated on a hill north-west of Århus, and the original part,
chancel and nave, erected around the middle of the 12th century, was built of granite ashlar. Of the
original details still extant the frame of the south portal with its reliefs is worthy of note (fig. 5—10).
Together with a corner ashlar (fig. 13) which was later included in the tower, these sculptured stones —
the subject of which is debated — are splendid representatives of the art of granite sculpture which
distinguishes a number of churches in the Jutland peninsula. The decorative embellishment of the portal
links Hasle church with other churches in the Århus diocese. At the end of the Middle Ages a tower was
erected at the west gable of the nave and it now shows clear evidence of subsequent restorations. The
dates 1749 and 1839 on the facade refer to more extensive improvements. The porch was erected 1871 to
replace an earlier one of half-timber.
Special among the simple items of furniture in the church is the Renaissance altarpiece (fig. 16) from
c. 1600, on which the inscriptions concerning the institution of Communion flanked an original painting,
presumably the Crucifixion, later to be replaced in 1841 with the present painting by S. L. Hiernøe. Roth
the Gothic altar candlesticks (fig. 18) and the baptismal dish (fig. 17) made in South Germany c. 1600
were obtained by the church about the end of the 17th century. On the other hand the Romanesque
baptismal font (fig. 19) made of granite was part of the original furniture. The bell (fig. 20) with its Latin
and German text was cast in 1577 by Harmen Meier.
One of the sepulchral monuments is a Romanesque granite tombstone (fig. 21), recently discovered,
which has an unusual representation of two persons, one on each side of a processional cross borne by a
hovering angel. Parallels to the worn Baroque stones nos. 2 and 4 (fig. 24—25) can be found in the city
of Århus (p. 798, 1236, 1341).

Fig. 1. Brabrand. Kirke og præstegård, efter maleri af A. Fritz 1874 (privateje). — Church and parsonage, after a
painting by A. Fritz 1874.
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irken, der var viet S. Morten1, var en af dem, hvortil ærkedegnen havde visitationsret2. 2. oktober
1666 overdrog kongen denne til Axel Sehested til Stovgård3. Det ser ud til, at Brabrand præstekald i
alt fald fra 1432 til 1556 havde samme indehaver som S. Olai præbende, men kirken var næppe
inkorporeret i præbendet4. Ved fundats af 23. februar 1680 oprettedes friherreskabet Marselisborg, og
Brabrand kirke blev indlemmet heri5 (jfr. dåbsfad). Baron F. J. C. Güldencrone solgte 18076 kirketienden
til sognets hart-kornsbesiddere, der modtog skødet 6. juni 18277. Kirken overgik til selveje 1. januar
1911. I skibets nordmur har eksisteret et kammer, der angiveligt målte ca. een gange halvanden meter;
det berettes, at sognepræsten under svenskekrigene i slutningen af 1650'erne havde skjult sig her8.

K

Kirken ligger på en afsats på et jævnt skrånende terræn, der har fald mod den
langstrakte Brabrand sø. Den stærkt tilgroede sø, hvis vandspejl før i tiden lå en del
højere, udfylder en bredning i den tunneldal, hvori Århus å flyder. Kirken, hvis
længderetning er parallel med landskabets dominerende træk, ligger mellem søen og
landsbyen, i den vestre ende af det gamle Bra97*
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Fig. 2. Brabrand. Kirken set fra øst.

The church seen from east.

K.deF.L. 1977

brand, der strakte sig langs landevejen mellem Århus og Silkeborg (fig. 24). Den
ældre bebyggelse er nu stort set forsvundet under sognets omdannelse og vækst som
forstad til Århus. Hovgård, sydvest for kirken, var i middelalderen en adelig
hovedgård.
Kirkegården, hvortil hører et afsnit nord for Hovgårdsvej, omfatter efter udvidelser
1917, 1929 og 19619 et betydeligt areal, der omsluttes af hegning af forskellig art.
Mod Hovgårdsvej og Kirkevej er der nye, hvidkalkede, teglhængte mure, hvor
jerngitterlåger mellem murede piller fungerer som indgange. Ved kirkens seneste
udvidelse anlagdes ved dens nordgavl en forplads med tilkørsel. Omkring midten af
forrige århundrede var kirkegården, der planeredes 18489, omgivet af stendiger, Efter
nedrivning 187410 af den ældre, firlængede præstegård på kirkegårdens østside (jfr.
fig. 1) opsattes midlertidigt en hæk. 19089 gennemførtes endnu en planering.
Hovedindgangen er på nordsiden og var tidligere en overdækket portal11, der ved
midten af 1800-tallet blev afløst af stakitport, som 18659 erstattedes af jernlåger
mellem murede piller med pyramidetag. Indkørslen ændredes 18989, og uden for den
nordre hegnsmur byggedes senere et †ligkapel, der ved murens efterfølgende flytning
bragtes ind på kirkegården. Kapellet, ændret 192912, sløjfedes efter opførelsen af det
nuværende, som 1961, efter tegning af Jørgen og Kaj Schmidt, er rejst østligst på
området. 1921 plantedes lindetræer, og vestsidens elme erstattedes 1927 af lind9.

BRABRAND KIRKE
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Fig. 3. Brabrand. Kirken set fra sydøst for udvidelsen 1924—25. Efter fotografi i Boserups samling, NM. — The
church seen from south-east before extension 1924—25.

Kirken præges fuldstændigt af en betydelig udvidelse 1924—25, hvorved den
middelalderlige bygning ændredes væsentligt og blev tværskib i det nye anlæg; dette
yderligere øget 1969—70. Den oprindelige, romanske kirke, bestående af kor og
skib, er i senmiddelalderen udvidet med en vestforlængelse, hvorover der var et siden
forsvundet tårn; ved skibets sydside rejstes senere et nu stærkt omdannet våbenhus.
En †tagrytter over skibets vestre ende afløstes 1880 af det nuværende tårn.
Orienteringen er solret.
Den oprindelige kirke, hvis kor og skib ligger skævt for hinanden, er opført af rå
og kløvet kamp lagt i regelmæssige horisonter, mens der til hjørner og åbninger er
anvendt kvadre. Opmuringen er afsluttet med et udjævnende lag af fed kalkmørtel
(fig. 6), og i koret er der på væggen iagttaget groft glattede fuger13. Af oprindelige
enkeltheder er i koret bevaret to rundbuede, genåbnede vinduer, der begge har stik af
kileformede kvadre; det ene sidder i nordmuren og er 115 cm højt, det andet i gavlen.
Ved begge åbninger er den nederste kvader i hver side længere end de øvrige14.
Skibets sydportal, der er en simpel rundbuet åbning med rette vanger, flyttedes ved
ombygningen til vestgavlen15.
Indre. I den rundbuede koråbning, der har profilerede kragbånd (p. 1368, fig. 4), er
på østsiden af nogle af stikkets kvadre hugget en pudskant i form af en med buen
koncentrisk rille 29—35 cm fra buekanten13. Skibets og korets trælofter blev omkring
18609 pudset og hvidtet.
Tilføjelser og ændringer. †Tårn. Skibets vestre del er opført med munketegl
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Fig.

6. Brabrand. Udsnit af murværket på skibets østgavl (p. 1521). — Section of masonry in the east
gable of nave.

i munkeskifte på en syld af større marksten, som på sydsiden træder frem over
terræn; vestgavlen er ændret senest ved opførelsen af det nuværende tårn.
Langmurenes sværhed, sammenholdt med skriftlige efterretninger fra 1725, 173916
og 180717, lader antage, at der her har eksisteret et vesttårn. Imidlertid kan ingen
detaljer aflæses i bygningens stærkt ændrede tilstand, hvor alle façader og vægge
dækkes af et kraftigt pudslag. Det er ikke muligt at tage stilling til den lokale
overlevering18, hvorefter skibets vestende, under navnet True kirke, skulle være
opført af materialer, der hentedes ved denne kirkes nedbrydning (p. 1548).
En rest af det formentlig senmiddelalderlige våbenhus, der tidligst nævnes
Fig. 4. Brabrand. Plan 1:300. Målt af KdeFL 1968, tegnet 1977, suppleret med plan af udvidelsen 1969—70, efter
tegning af Jørgen og Kaj Schmidt.
Ground-plan 1:300.
Fig. 5. Brabrand. Tværsnit 1 :150 i det oprindelige skibs østre fag. TF og KdeFL 1968. — Cross-section 1:150 in the
east bay of the original nave.
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170119 (jfr. fig. 1), er bevaret i den nuværende »korudbygning«. Gavlen og tilstødende partier af langmurene rummer munkestensmurværk og partier af
flensborgsten; i det indre er der langs vestvæggen levn af en muret bænk. 1862, da
begge bænke var i behold, bestod gulvet af gule mursten, og bræddeloftet, der
hævedes 1880, var anstrøget med vandfarve9.
Et blyklædt, knap fem meter højt †træspir over skibets vestre ende kendes tidligst
fra et maleri 1831 af C. D. Gebauer20 og omtales første gang 184417, da det behøvede
reparation (jfr. fig. 1). Konstruktionen hvilede på træstolper, der udskiftedes 18749.
Da spiret et par år senere skulle sættes i stand, kom det på tale i stedet at rejse et tårn,
og en fritstående kampanile blev foreslået. Sagen endte med, at det nuværende,
nyromanske tårn af røde sten, der oprindelig stod i blank mur, opførtes 1880 efter
tegning af Vilhelm Puck, der samtidig ombyggede skibets vestgavl9.
År 170021 meldes kirken som helhed at være i god stand bortset fra gavlens
tagsten; enkelte mangler nævnes 171022. Et syn 173923, der omtaler tagenes dårlige
tilstand, angiver, at skibet var tækket med dels tegl, dels bly, mens koret havde
blytag. 180424 fik kirkeejeren, baroniet Marselisborg, tilladelse til at sælge kirkens
bly og erstatte det med tegl; denne transaktion gav et udbytte på godt 250 rdl.,
hvorefter kirken afhændedes til beboere i sognet6. 1707 skulle to vinduer repareres og
eet gøres slet af nyt; 177825 indsattes to »engelske« vinduesrammer, og 183026 blev
det foreslået, at vinduerne ved prædikestolen skulle forbedres. 1867 forsynedes både
kor og våbenhus med et spidsbuet jernvindue, og det følgende år ønskedes to
lignende vinduer i skibets vestre ende9; 1911 fik skibet et nyt jernvindue i hver side.
1897 etableredes kapper ved kirkens to kakkelovne, og 1912 blev indlagt elektrisk
strøm9.
Kirkens ombygning og nyorientering. 1918 fremstod et ønske om at udvide
bygningen på grund af sognets stærkt stigende befolkningstal; overvejelserne
resulterede i, at der 1924—25 midt for skibets nordside rejstes en bred, to fag lang
udbygning med våbenhus samtidig med, at det middelalderlige anlæg underkastedes
en gennemgribende ændring, bl.a. omfattende indbygning af hvælv. Våbenhuset
transformeredes til korparti i sammenhæng med, at nybygningen gjordes til kirkens
hoveddel, orienteret nord-syd, mens enderne af det ældre skib reduceredes til
korsarme. Det lykkedes arkitekten Harald Lønborg-Jensen at bibringe komplekset en
god helhedsvirkning, som er fastholdt ved den tilføjelse af ny hovedindgang og
våbenhus ved nybygningens nordre ende, som Kaj og Jørgen Schmidt forestod
1969—7027.
Alle tagværker nye, af fyrretræ; svære egespær i kor og skib omtales 18629. †
Vejrhane på spiret nævnes 18629.
Kirken står i dag pudset og hvidkalket ude og inde, alle tage er hængt med tegl, på
nær tårnet, hvis firsidige pyramidespir er skiferklædt.
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Fig. 7. Brabrand. Romansk (†)kalkmaleri på korets nordvæg. Farvelagt skitse 1: 20 af C. M. Smidt, 1924, i NM (p.
1525).
Romanesque mural on the chancel's north wall, c. 1200.

(†) KALKMALERI E R
Korudsmykning o. 1200. 1924 fremkom på alle vægge rester af en atter overkalket, romansk dekoration, der var malet på et glittet pudslag; kun på nord-væggen
tillod bevaringsforholdene at aflæse en sammenhæng (fig. 7). Her var væggen opdelt
med vandrette bånd, der syntes at have været fortsat på de andre vægge. Hovedfeltet
var en ca. 110 cm høj frise, hvis sektioner kantedes med rødt bånd; over nordvæggens
vindue var der bevaret en sidevendt mand i bevægelse, holdende en rundbuet plade
med begge hænder. Hans arme var malet med en kraftig blå farve, der adskilte sig fra
den grønne, som var benyttet til et træ ved hans knæ. Øst for denne scene sad en
frontal figur med løftet højre hånd, men iøvrigt manglede kroppens øverste del.
Imellem de to personer var fremstillet en bygning, der bl.a. rummede to rundbuede
felter, hvoraf det ene, ved en række rødmalede bueslag, havde lighed med
ovennævnte plade, mens det andet stod tomt. Chr. Axel Jensen opfattede motivet som
en port,
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hvis ene fløj var fjernet af personen over vinduet, og tolkede fragmentet som en
skildring af Samson i færd med at nedtage byporten i Gaza (Dom. 16, 1—3). E.
Rothe, der fremhævede dekorationens kultiverede malemåde, anså den tårn-lignende
bygning for et porthus, og han identificerede manden over vinduet med Moses på vej
ned ad bjerget med Lovens tavler (2. Mosebog 34, 29ff). Under frisen, omtrent i
niveau med vinduets halve højde, forløb et 20 cm højt bånd, bestående øverst af en
gul bræmme og nederst en rød, hvor imellem skimtedes rester af majuskler. Over
figurfrisen var malet et godt 10 cm højt bånd af en rød bræmme mellem lysegrønne.
På sydvæggen sås rester af hvide bogstaver i det røde bånd, og øverst var der på
denne væg levn af indrammede, rektangulære felter i en perspektivisk mæanderbort i
overvejende gule og røde farver.

INVENTAR
Oversigt. Den store ombygning 1924—25, da kirkens orientering lagdes på tværs af den oprindelige,
har på flere måder berørt inventaret, ikke alene ved omplaceringer (altertavle, prædikestol, mindetavle),
men også ved ændringer og nyarbejder (altertavle, stolestader, pulpitur). Af bemærkelsesværdige
inventarstykker kan nævnes alterkalken fra 1551, skænket af den sidste katolske biskop i Århus, Ove
Bille, fremhævet ved en samtidig mindetavle, samt det vægtige tindåbsfad, givet 1686 af patronatsejeren
Constantin Marselis og hans hustru, Sophie Elisabet Carisius.

Alterbord, 1925, af umalet fyrretræ. †Alterbord var 1862 af kampesten beklædt
med brædder; 1866—67 »flyttet ud«9, dvs. væk fra østvæggen.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl. † Alterklæder. 171022 var klædet af rødt fløjl med
sølvgaloner; herunder lå et gammelt, af grønt fløjl. 1862 af rødt bomulds-fløjl kantet
med uægte sølvtresser, midtpå var med ægte tresser syet en stråle-sol omkring
Herrens navn med hebraiske bogstaver. 1880 af silkefløjl9.
Altertavle (fig. 8), med stafferingsårstal 1595 og rimeligvis udført kort forinden,
men ændret gennemgribende i forbindelse med flytningen 1924—25. Den ret enkle
renæssancetavle tilhorer en gruppe, hvis nærmeste og bedst bevarede parallel findes i
Veng (Hjelmslev herred)28. Også ved sin staffering, udført af Per glarmester, tilslutter
Brabrand-tavlen sig den førnævnte gruppe.
Af tavlens oprindelige dele er bevaret storfeltet (med maleri fra 1895, jfr. ndf.),
flankeret af fyldingsdelte smalfelter med foranstående, glatte søjler på
fremspringende postamenter. Over en glat gesimsfrise har topstykket tre rektangulære
fyldingsfelter mellem glatte søjler samt øverst trekantgavl. 1924—25 omdannedes
tavlen i »højrenæssancestil«, efter tegning af arkitekt H. Lønborg-Jensen, ved hjælp
af nyskårne stor- og topvinger, volutknægte på fodstykke
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Fig. 8. Brabrand. Altertavle med stafferingsårstal 1595, ændret o. 1924 (p. 1526).
Altarpiece with date of decoration 1595, altered c. 1924.

og gesimsfrise, samt prydspir og topkugler på vinger og topstykke. Samtidig
stafferedes den af Povl Jensen med delvis genopmaling af den ældre staffering, der
var fremkaldt under ialt fem overmalinger29: 1) 1595, årstal i topstykkets midtfylding,
i de to flankerende felter mauresker i sølv; i trekantgavlen Jesu-monogram i cirkel,
udført i guld på sort bund og her udenfor smalte. Topstykkets søjler sølv med
guldringe, storsøjlernes kassetteværksornamenter i guld og sølv på rødbrun bund.
Gyldne versalindskrifter på sort bund, i frisen: »Saa
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Fig. 9. Brabrand. Indre, set mod nord. 1968. – Interior, looking north.
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Sandelig Jeg leffuer siger den Herre Herre: Jeg haffuer ingen behagelig Hedt
(behagelighed) i den ugudeliges død, men at den ugudelige omvender sig fra sit
Wæsen oc lefuer. Ezech. 33 (vers 11). Per glarmester i R.«. I postamentfeltet: »Esai.
43 (vers 25). Jeg, Jeg er den som affsletter dine misgierninger For min Skyld. Oc ieg
wil ick ihuokomme Dine Synder«. Det tilhørende storfeltsmaleri forsvundet30.
2) 1711. Det oprindelige årstal overmalet. I trekantgavlen malet et øje; søjlerne
rødbrune. I frisen en let ændret gentagelse af postamentets indskrift fra Esaias 43,25; i
postamentet: »Timoth. 2. (Paulus 2. brev til T., 2,8) Kom Jesum Christum ihu som er
opreist fra de døde«. — »Anno 1711 er denne Alter Tavle Renoveret«.
3) 1842. I gavlfeltet tilføjet stråler og glorieskive om øjet. Blå overmaling med
lyseblåt i postamentfeltet (her ingen indskrifter) og sort på storsøjlepryd-bælterne.
Hvidmalet versalindskrift med rød skyggekant, på sort bund, i frisen: »Hvo som troer
paa mig skal leve om han end døer« (Johs. 11,25). Denne indskrift svarer til det af
sognepræsten, J. C. Hahn, 1842 skænkede31 altertavle-maleri, der er udført af C. D.
Gebauer32, antagelig 183133. Det er et oliemaleri på lærred, 91 x 84 cm, i ny ramme,
med motivet: Lazarus' opvækkelse. Efter
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Fig. 10. Brabrand. Indre, set mod øst. 1968. — Interior, looking east.
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restaurering 1972 ved malermester Clemen Andersen, Brabrand, er maleriet nu
ophængt i menighedsrådssalen.
4) 1867, rimeligvis restaureret under arkitekt Walthers opsyn9. Brun ådring med
grå marmorering på storsøjlernes prydbælter, i topgavlen Kristusmonogram. Frisens
indskrift en gentagelse af nr. 3.
5) 1895. Rammen egetræsmalet. Friseindskriften: »Du lidet troende hvi tvivlede
du?« (Math. 14,31), svarende til det nyindsatte oliemaleri, på lærred, af Jesu
vandring på søen, udført 1892—94 af Jens Hansen-Aarslev34.
6) 1910—15(?)9. En genopmaling af den foregående staffering og indskrift.
Stafferingen fra 1924—25 (jfr. ovfr.) omfatter en friseindskrift, med fraktur:
»Kommer hid til mig alle I som lide«, etc., mens den tidligere »overskrift« til
maleriet er flyttet ned i postamentet. Rammeværket brunt med lidt rødt og grønt samt
forgyldning på ornamenterne.
Allersølv m.m. Kalk (fig. 11), skænket 1551 af Ove Bille35 (biskop 1520—36, død
1555) ifølge mindetavle (jfr. ndf.). Den 19,2 cm høje kalk har oprindelig fod, skaft og
knop, mens det glatte, indvendig forgyldte bæger er fornyet i ny tid36. Den ottesidede
pyramidefod, på standkanten dekoreret med en dobbelt række af små reliefstave, er
på to af tungerne smykket med giverens nu næsten
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Fig. 11. Brabrand. Alterkalk skænket 1551 af biskop Ove Bille; nyere bæger (p. 1529). — Chalice donated 1551 by
Bishop Ove Bille, bowl of later date.

udpudsede, graverede, fædrene og mødrene våbner, Bille og Gyldenstjerne;
asymmetriske skjolde med lansehul, hvorover stor hjelm og hjelmtegn. På fod-tungen
mellem våbnerne ses tre huller efter nitter til fæstnelse af forsvundet krucifiks.
Knoppen har på over- og undersiden seks rundbuede blade eller rudimentære
stavværksvinduer, hvorimellem fremspringende rudebosser med graverede minuskier
på skraveret bund: »ihs mar« (Jesus Maria), vekslende med støbte barneansigter37.
Disk, o. 1800, glat, 14,3 cm i tvm.; under randen stempel for Århusguldsmeden Fr.
.Janus Creutzberg (Bøje nr. 1396).
Oblatæsker. 1) O. 1850, udført af N. H. Wendelboe, Århus, hvis stempel (Bøje nr.
1416) ses under bunden sammen med guardeinens, Simon Groth. Cylinderformet, 9,3
cm i tvm., 3,5 cm høj, med graveret kors på det let hvælvede låg. 2) 1880'erne, af
porcelæn, fra Bing & Grøndahl, sort med guldkors; på altret.
Vinkande, 1897, af hvidmetal, antagelig oprindelig hjemmehørende i »Sanct
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Fig. 12.
Brabrand. Rygkrucifiks fra ældre †messehagel, overført til hagel fra 1868 (p. 1532). — Cruciform orphrey
transferred from back of older chasuble to another from 1868,

Ansgars danske kirke i Brooklyn, N. Y., indviet den 24. Januar 1897«, ifølge graveret
indskrift på det næsten cylindriske korpus. Skænket 1925 af Benedict Nordentoft. †
Vinkander. 1) 184533, af porcelæn, sort, med guldkors. 2) 1887, af sølv, foræret
18949.
Sygekalk, muligvis fra 1840'rne, 9,7 cm høj, på lille, profileret fod, skaft med
indknebne led samt omvendt klokkeformet bæger, indvendig forgyldt. Den formodentlig tilhørende disk, forgyldt, med lille cirkelkors på randen, har under bunden
mesterstempler for B. R. Schou, Århus (Bøje ny udg. 1954, nr. 1539 (to gange) og
1540). Ude af brug. Moderne Sygesæt af tin. †Sygeoblatæske, formodentlig fra
begyndelsen af 1700'rne, cirkulær, 3,2 cm i tvm., vægten 2 lod, med kruset rand og
perlemorsplade som låg, hvori skåret en bispefigur8; under bunden vistnok stempel
for Mikkel Gregersen, Århus (Bøje p. 194) (indb. 1907).
Alterstager. 1) 1500'rnes sidste fjerdedel, to ens, af ret rødligt malm, ganske
svarende til stager i Vester-Vanned (DK Tisted amt p. 274). Blødt hulede pro-
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Fig. 13.
Brabrand. Dåbsfad skænket 1686. Bundfelt med Jesu dåb (p. 1534). – Baptismal dish donated 1686. Inside at the
bottom Christ's baptism.

filled på fod- og lyseskål, konisk skaft. Forneden på foden tre huller til nu forsvundne
ben; 27,7 cm høje. Jernlysetorn. 2) Et par af lyst messing, skænket 19169. 3)
»Syvstage«, skænket 19119. 4) O. 19259, to dobbeltarmede messingstager, med
skjoldbærende løve som midtfigur; på piedestaler ved altret.
†Alterbøger. 1710 nævnes Morten Luthers postil på latin, en alterbog, et ritual,
noget brøstfældigt, et graduale eller ny salmebog in folio22.
Messehagel, 18689, af rødlilla fløjl med dobbelte guldgaloner langs kanterne.
Rygkrucifikset (fig. 12), o. 1725, er overflyttet fra en ældre †hagel. Det er 63,5 cm
højt, i reliefbroderi, udført efter et ofte anvendt forlæg (jfr. bl. a. Garnisons kirke i
Kbh.38), stukket med guld- og sølvtråd samt silke med farven rød
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Fig. 14. Brabrand. Døbefont (p. 1533).

Romanesque baptismal font.

til markering af blodspor, sort til linierne i Golgathahøjen samt gult og grønt til
planten herpå. Nu ude af brug, hos sognepræsten. †Messehagler. 171022 var den
gamle hagel af rødt fløjl. 182639 anskaffedes en ny, identisk med den, der l8628 var af
sort klæde kantet af sølvgaloner og med krucifiks (jfr. ovfr.).
Alterskranke med smedejernsgitter, 1929, efter tegning af H.Lønborg-Jensen;
sortmalet med forgyldning. Rester af en ældre, enkel (†)skranke, antagelig fra 18669,
med drejede træbalustre, ligger på det nye våbenhusloft. Den foregående, omtalt
18628, var »lige, gammeldags og meget simpel«.
Døbefont (fig. 14), romansk, af ret grovkornet granit, kummens rødlig, fodens
snarere blålig, hvilket dog kan stamme fra en tidligere blå eller sort overmaDanmarks Kirker, Århus amt
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ling40. De to dele samlet ved hjælp af et 5—8 cm tykt cementlag. Kummen, ca. 82 cm
i tvm., har en ret lav reliefudsmykning, båndfletning over ranke og nederst spidse
bægerblade; foden prydes af tovstavsarkaderække. Formodentlig fra et værksted, der
har leveret fonte til kirker nær Århus (Mackeprang: Døbefonte p. 336). I det nye kors
nordøsthjørne.
Dåbsfad, 1686, af tin, udfort af Århus-kandestøbermesteren Hans Nielsen
Gotlænder41. Det kraftige fad, 45,2 cm i tvm. og ca. 4,5 cm dybt, er helt dækket af en
graveret udsmykning. I bundfeltet (fig. 13) Jesu dåb omgivet af indskriften : »Os bør
retferdighed at fylde som andre skal til himlen hylde«, samt en bladranke. På den 9,1
cm brede, flade rand et stort, kronet våben for Mar-selis, holdt af stående løver og
flankeret af giverindskrift og årstal: »Constantin von Marselivs — Sopfia Elisabet
Carisivs — 16 — 86«. På randen ses endvidere en ranke med frugter og blomster,
hvorimellem tulipan, nellike, stedmoderblomst og vindrueklase; herunder en toliniet,
versificeret indskrift: »Et døbe fad af tin foræris Brabran kiercke. Gvd lad det naade
bad hos alle døbte vircke / at fødis og dødis er alles vor lycke, men fødis og døbis er
christenheds smycke«. På randen, modsat våbnet, er graveret en bladkartouche
ophængt i ringe og med en palmegren og en mod himlen muntert kvidrende fugl til
hver side. Midt i blomsterornamentet er kunstfærdigt stemplet kvalitetsmærket for
engelsk tin, en kronet rose, i hvis kronering ses kandestøberens initialer »H N S« (fig.
25). Både indskrift og ornamentik er udført med langt større dygtighed end
bundfeltets figurscene, der i øvrigt, ligesom indskriften udenom, nøje svarer til et
samtidigt *dåbsfad fra Søby kirke (Gern hrd.) af samme mester. Under fadets bund, i
midten, ses flere drejede, koncentriske linier samt på randen en pålodning, antagelig
til en øsken beregnet til ophængning, muligvis fra tiden efter 1906, da man ønskede
fadet ophængt på væggen9. Nu anbragt i en bred tinkrave i fontekummen.
Dåbskande af tin, antagelig fra o. 18628, 25,5 cm høj incl. lågkorset. Ganske
svarende til kander i Lisbjerg og Hasle (p. 1414 og 1510) og indvendig i bunden
stemplet med Kbh.s byvåben (ulæseligt årstal) og initialerne C [M] S for Københavnerkandestøberen C. M. Svanberg jun.
Krucifiks, udført af Jørgen Glud, 1974 skænket af Preben Sørensen, Brabrand. I det
nye våbenhus.
Prædikestol (fig. 15), o. 1650, stafferet 1679. Den firefagede stol, der rimeligvis er
fra samme værksted som Åbys forsvundne (p. 1444) og Triges (V.-Lisbjerg hrd.) fra
1653, har i de høje og ret smalle storfelter arkitektonisk opløste arkader med
bruskværk; både i arkadesviklerne og i frisefelterne findes fladsnit, hvori indgår
fantasimasker og blomster. Foran stolens afskårne hjørner står plumpe figurer af (fra
øst) evangelisterne Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, mens figuren nærmest
væggen, ligesom i Trige, er en nøgen kvindeherme,
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Fig. 15. Brabrand. Udsnit af barok prædikestol, stafferet 1679 (p. 1534).
decorated 1679.

Section of Baroque pulpit,

der på skaftet har draperiophæng med stor kvast. Kraftig æggestav og tandsnit under
den fremspringende gesims. Engle- og diadem hoveder pryder hjørnerne på
henholdsvis frise og postament; såvel hængestykker som englehoveder under stolen
er tilføjelser fra 1924 ligesom det cementstøbte fodstykke; 18628 havde stolen endnu
fem englehoveder.
Den samtidige, sekssidede himmel har diamantbosser ved hjørnerne, kraftig,
karnisprofileret tandsnit under gesimsen samt udsavede top- og hængestykker, de
førstnævnte formet som adosserede fantasidyrehoveder. Under hjørnerne
englehoveder, der formodentlig har mistet den nedre del af fjerkraven; topspirene er
tilføjet 1924. På lydhimlens underside er ved profillister dannet et sekskantet
midtfelt, hvorunder duen er ophængt.
Stolen står med en broget staffering i rødt, blåt, grønt og hvidt med lidt forgyldning, på brun baggrund, udført 1924 af Povl Jensen på grundlag af den
oprindelige. I postamentfetterne er afdækket en hvidmalet kursivindskrift: »1679 den
11 Feb. Loed H./ Søren Nielssen Brabrand m/ed sin kierste den(n)e prædikstoel
sta/fere paa egen bekostning«. På lydhimlens frise: »Saa elske(!)
98*
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Gud verden, at han gav sin enbaarne søn« etc. I storfelterne er på brun bund malet en enkel,
høj plante med lange, grønne stængler og blade og varierende gule, røde eller blå blomster.
Denne oprindelige staffering, der ligger direkte på træet uden kridtgrund, fandtes under
mindst to overmalinger (indb.): en overvejende hvid, fra o. 1800, samt en egetræsådring fra
før 1862, dog med bronzerede figurer8, alt atter egetræsmalet 18719. — Før ombygningen ved
det gamle skibs sydøsthjørne, nu i hjørnet mellem »korsfaget« og den middelalderlige vestforlængelse.
Stokværket stammer dels fra 1871—729, dels fra 1923—24. Det ældre sæt, efter tegning af
Walther, opstillet i kirkens gamle del, det yngre, med »renæssancegavle«, i det nye skib. 1970
ændredes ryglænene til en mageligere stilling. Alt brunmalet og stalferet med lidt hvidt og sort
samt hvide, religiøse versal-indskrifter. †Stokværket før 1871 bestod efter al sandsynlighed af
de 37 lukkede stole og een åben, alle med ryglæn, der omtales 18628 og 171022; på mandsstolene (17) fandtes årstallet 1686, på fruentimmerstolene (20) 1662. 1862 var de malet med blå
oliefarve8.
†Præstestol, med årstallet 1686 og Jesumonogram8, blev 18679 fjernet fra sin plads i koret
nord for altret. †Degnestol, omtalt 1710 22 , ønskedes 181639 flyttet op i koret ved altrets
sydside, hvorefter †»sangbænkene« skulle opstilles i skibet på degnestolens plads; fjernet
18679.
†Kirkekiste, 171022 beskrevet som »en stor, gammel, beslået og ubrugelig ege-kiste«, stod
1816 »til vanzir« i koret, hvorfra den foresloges flyttet til skibet39.
Dørfløj42, 1700'rne, samlet af seks egeplanker ved fjer og not, på bagsiden desuden med to
vandrette revler, der ligesom de to gangjern er nyere; udvendige side flammet i diagonaltstillet
rudemønster. Rosetformet nøglehulsbeslag; skydelås i bagsiden. Brunmalet. Til det
oprindelige våbenhus, nu præsteværelse.
Orgelpulpitur, 1923—24, i den nye kirkes nordende. †Pulpitur, i det gamle skibs vestende,
tidligst omtalt 170221, hvorpå var anbragt otte lange †bænke22, antagelig de samme (dog kun
seks), der omtales endnu 18628 som fritstående og med ryglæn. Pulpiturets panelklædte
forside var da inddelt i otte felter. Rester af dette fyrretræspanel, med store, rektangulære
fyldinger og enkle pro-fillister, findes på loftet. Bevarede brudstykker af en giverindskrift og
en præsterække, begge med skriveskrift, kan suppleres fra synsprotokollen: På gesims-frisen,
sortmalet: »[Series pastorum post] Reformationem«43. I fyldingerne, hvidmalet på sort bund,
præsternes numre og navne, de bevarede fyldinger med nr. 12, Peder Nordentoft Thomsen
(1863—1910) og Bartholdy Møller (1911). I postamentet, hvidmalet på blå bund: »[Agtbare
Selveiergaardmand i True, Laurits Jen]sen Kræmmer44, [har,] Gud til ære, ham selv til en
kjærlig Amindelse, [bekostet Kirkens Maling og Prydelse i] Aaret [1841]. Til almeent Gavn
velvillige at være«.
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Fig. 16. Brabrand. Indre, set mod øst. For ombygningen 1924—25. — Interior, looking east. Before
the restoration 1924—25.

To *stolper45 (fig. 23), fra 1600'rnes sidste fjerdedel, har formodentlig hørt til den
del af inventaret, der fornyedes 1662—1686 (jfr. ovfr.). Stolperne, der er 142—147
cm høje, har på den ene side af den fuldkantede, nedre del en relief-skåret ranke
endende i solsikke. Dette fodstykke bærer over et ovalfelt et snoet søjleskaft, der er
afbrudt foroven. Begge stolper, hvis dekoration er spejlvendt i forhold til hinanden, er
ubehandlet på den ene side. Stolpernes udformning og dimensioner tyder på, at de
muligvis har været anvendt som bærestolper for †pulpituret, måske i kirkens
vestende. - Stolperne, som ifølge traditionen skulle stamme fra †True kirke, der
sandsynligvis er nedrevet allerede i 1500'rne (jfr. p. 1548), har formodentlig
oprindelig stået i Brabrand kirke. Herfra er de kommet til gården »Engkjær«, tidligere
fæstegård under Brabrand præstegård, nu »Truegården«, der 1942 er genrejst på
Frilandsmuseet, Lyngby.
Orgel, bygget 1944 af Marcussen & søn, Åbenrå, med genanvendelse af façade fra
1925, tegnet af H. Lønborg-Jensen. 19 stemmer og to transmissioner. To manualer og
pedal. †Orgel anskaffedes 18789. *Orgel, bygget 1893 af Fre-
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Fig. 17. Brabrand. Mindetavle 1551 for biskop Ove Billes gave: alterkalken (p. 1538). — Memorial tablet 1551 for
Bishop Ove Bille's gift of the chalice.

derik Nielsen, Århus, nu i Vissing kirke, Randers amt. †Orgel med 12 stemmer,
anskaffet brugt til kirken 192546 og forsynet med ny façade (jfr. ovfr.).
Salmenummertavler, nye, til ophængningstal.
Præsterækketavle, 19259, femdelt panel over bænkeryglæn; hvidmalede versaler
på brun bund, sort og brun ramme. Formodentlig afskrevet efter ovennævnte
præsterække. På det gamle kors østvæg.
Mindetavle (fig. 17), 1551. »In laude(m) Dei reue(rendus) d(omi)n(u)s AVO /
bilde ep(iscop)us arhu(siensis) calice(m) dedit / eccl(es)ie Brabra(nd) anno d(omi)ni
1.5.5.1.« (»til Guds ære gav den ærværdige herre, Ove Bille, biskop i Århus, en kalk
(jfr. ovfr.) til Brabrand kirke i Herrens år 1551«.). Indskriftens fint udførte minuskier
i ret højt relief (indtil 1 cm over bundfladen) er skåret i een egeplanke, 48 cm høj,
138,5—139 cm lang og 7—8 cm tyk, med en uregelmæssig, 2,5—5 cm bred kant, der
er svagt affaset mod skriftfeltet. Tavlen, der er flækket på langs, er i nyere tid blevet
samlet med et jernbånd for hver ende. Brunmalet, indskriften forgyldt.
166147 var trætavlen indmuret i »altergulvet«, dvs. koret, hvor den 18899 omtales
som indmuret tværs over korets nordvindue48; samme år flyttedes den hen vest for det
genåbnede vindue og anbragtes endelig efter ombygningen under orglet i det nye
skib.
Maleri49 1800'rne, Jesu bøn i Gethsemane, olie på lærred, 120 x 97 cm, i brun
ramme med forgyldt bladliste. I det nye våbenhus.
Lysekroner. Tre skænket af sognepræst P. Nordentoft Thomsen og hustru, en 16lys-krone fra 1912 samt en givet o. 1925 af fhv. forpagter Hansen8.
*Ligbåre, 1700'rne, af fyr, nu 46 cm høj, 80 cm bred og 201 cm lang. Benene, der
støttes af udsavede, profilerede knægte, er afskåret forneden ligesom enderne af de let
profilerede bærestænger. Umalet. Genanvendt som slagtebænk i bryggerset til gården
»Engkjær«50 (jfr. *stolper ovfr.), på Frilandsmuseet.
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Fig. 18. Brabrand. Klokke støbt 1744 af Laurentius Strahlborn, Lybæk (p. 1539). — Bell cast 1744
by Laurentius Strahlborn of Lübeck.

Klokker. 1) (Fig. 18), 1744. Om halsen skriftbånd med reliefversaler: »Anno 1744
Lavrentivs Strahlborn me fvdit Lvbecæ« (»i året 1744 støbte Lorenz Strahlborn mig i
Lybæk«), ledsaget af båndakantusornamenter med vindrueklase, der ligeledes står
som et enkelt ornament midt på korpus; på slagkanten akantusblade. 67 cm i tvm.
Klokken hører formodentlig til de arbejder, der under Lorenz Strahlborns ældre år er
udført under opsyn af sønnen Dietrich51. Klokken hang tidligere mellem to af de
stolper, der bar †spiret8, nu i klokke-stol i tårnet. 2) 1927. Om halsen: »Brabrand
menighed gav mig til sin kirke. De Smithske støberier i Aalborg gjorde mig aar
1927«. På klokkelegemet: »Til ære for Gud jeg synger ud Gudsfredens bud«; 102 cm
i tvm. †Klokke, 1528 indkrævet til kronen, vejede 17 lispund52.
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Fig. 19. Brabrand. Romansk gravsten med optrukne bogstaver (p. 1540). — Romanesque tombstone
with touched-up lettering.

GRAVMINDER
†Epitaf, 1841 omtalt som forfaldent31, blev antagelig året efter24 solgt på auktion8.
Ifølge en mundtlig beretning, noteret i synsprotokollen 1862, var en hel præstefamilie
afbildet; ophængt på kirkens nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 19), romansk, af grovkornet, rødlig granit, 171 x 66 cm og ca.
33 cm tyk ved fodenden, affaset på alle sider. Råde processionskors og de 10—12 cm
høje bogstaver, majuskler og enkelte uncialer, er indhugget: »Hac clavsvs
petra/cvm/xro(Christo) regnet in /ethra« (»gid den, der ligger indesluttet under denne
sten, må herske med Kristus i himlen«). Såvel indskriftens ordlyd som dens versform
(hexameter) synes at tyde på gejstlig medvirken ved fremstillingen53. Indmuret i
skibets sydside ved det sydvestre hjørne lige over syldstenene, hvor den ligeledes
omtales af Resen54.
2) (Fig. 20), 1600'rnes begyndelse, med sekundær indskrift 1691-92. Lys-grå
kalksten, 188 x 109 cm, nedre heraldisk venstre hjørne ødelagt og i øvrigt ret slidt.
Hjørnecirkler med evangelistsymboler, der foran sig holder skrift-bånd. Stenens
kartoucheværk foroven omslutter et skjold, der antagelig har båret ejerens nu udslidte
initialer; herover Jesumonogram. I midtfeltet den opstandne Kristus stående på
graven mellem joniske søjler, hvis baser hviler på kugler. I fodfeltet den sekundære,
fordybede versalindskrift: »Hviler her i Guds agger erlig og trofast dannemand Niels
lensøn Tru, med sin k: hustro« Maren Johanes datter, som levede »it kjerlig
eghteskab« i 46 år (seks sønner og to døtre); begge døde 1690, han 82 år, hun 76 år
gl. Den velhuggede renæssancesten er rimeligvis identisk med den gamle ligsten uden
bogstaver, som 1691/92 solgtes for 9 sl. dlr. fra Århus Vor Frue til Jens Nielsen i
True55, formodentlig en søn af afdøde. Ved ligkapellet56.
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Fig. 20—22. Brabrand. Gravsten. 20. Nr. 2, med sekundær indskrift 1691—92 (p. 1540). 21. Nr. 7, over Peder
Lavesen Yderup og hustru, begge døde 1743 (p. 1542). 22. Brudstykke af barok gravsten, nr. 4 (p. 1542). -Tombstones. 20. No. 2, with secondary inscription 1691—92. 21. No. 7, c. 1743. 22. Fragment of Baroque
tombstone, no. 4.

3) 0. 1625—50, med sekundær indskrift o. 1700. Rødbrun kalksten, 171 x 88 cm,
stærkt forvitret, især fignrfremstillingen i stenens øvre halvdel. Under en rundbuet
dobbeltarkade, i siderne støttet af volutkonsoller, midtfor af et engle-hoved, står et
ægtepar, i trekvartfigur, let vendt mod hinanden. Begge holder
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hænderne foran brystet og har rester af runde kraver. Han bærer kappe, hun
»plisseret« dragt. I stenens øvre hjørner spor af bladornament. Stenens nedre halvdel
rummer den sekundære gravskrift, med fordybede versaler, navnene med store
skønskriftsbogstaver, over »Chresten Chrestensøn sneker«, f. 1683, d. 17D, og hustru
Karen Iensdatter, f. 1686, d. 17D. »Forbandet være den som fløter denne steen og
bøyer retten for den fremmet. Og folket skal sige ammen. 5. mosebog 27. cap. 17 v.«.
Op ad det oprindelige skibs sydmur.
4) O. 1650. Tre brudstykker, hver ca. 50 cm høje, af gravsten af hvid kalksten, ca.
130 cm bred. Inden for en ramme med rester af en religiøs indskrift med fordybede
versaler har stenen hjørnecirkler med de siddende evangelister og deres tegn,
forneden Lukas og Johannes, foroven kun delvis bevaret. Under et trepasformet
bueslag båret af bruskbarokke volutkonsoller ses den opstandne Kristus med
sejrsfanen stående på graven, flankeret af to romerske soldater. Herunder et stort,
ovalt skriftfelt, af hvis versalindskrift nu kun kan læses ». .66 aar. . hustru Karen . .«.
Nederst på stenen ovalfelt med sejlbåd (fig. 22). Op ad tårnets nordmur.
5) O. 1717. Tommes Iacobsøn, f. i True, boede og døde her i Brabrand 1710 i sit
61. år, og hustru Maren Lauridtz Datter, f. »her i byen«, d. 1717 i sit 66. år; i 31 års
ægteskab velsignet med otte børn, tre sønner og fem døtre. Herunder kursiverede
initialer »R.E.S.B.« og »K.S.D.B.«. Trapezformet, grågul kalksten, 158 x 102—92
cm, med gravskrift, fordybede versaler, der dækker hovedparten af stenens flade.
Ornamentikken over og under indskriften er af en art, der hyppigt forekommer i
kirkerne i Århus og omegn (jfr. bl.a. S. Oluf p. l342f. og Lisbjerg p. 1419). Det er
forsænkede, ovale hjørnefelter med barokblomster og tilhørende bibelsteder, i venstre
nedre hjørne dog med en meningsløs henvisning til Esa. 40,31 i stedet for 40,6.
Mellem de øvre ovaler Jesumonogram udført med store skønskriftsbogstaver, mellem
de nedre rektangulært felt med øvre, konsolbåren fladbue, hvorunder timeglas og
kranium over knogler. Ved ligkapellet56.
6) O. 1730. Las Jensøn, f. i Hasle 1659, boede i Aarhuus i 29 år, d. i Giellerup
1730 i sit 71. år. Rødbrun kalksten, 129 x 54 cm, de nedre hjørner beskadiget, i øvrigt
stærkt slidt, forårsaget af anvendelsen som tærskelsten. Gravskrift med fordybede
versaler57. I hjørnerne rosetter, mellem de øvre Jesumonogram, udført med store,
fordybede skønskriftsbogstaver, mellem de nedre kranium over korslagte knogler.
Foran det gamle våbenhus.
7) (Fig. 21), o. 1743. Peder Lave Søn Yderup, f. i True i Brabren(!) sogn l697(!), d.
1743, og hustru Cesel Mads Datter, f. i Gieding 1685. Han døde i Yderup 1743 i sit
65. år, hun samme år og sted i sit 57. år. I 32 års ægteskab fik de fire sønner og fire
døtre, af hvilke de fire døde før forældrene. — <»Mas Peder Søn Anne Tomes Datter
Ao. 1740«>. Under dobbeltarkade en naiv frem-
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Fig. 23. Brabrand. *Pulpitursøjlc(?) indmuret i gården »Engkjær«, nu Truegården, Frilandsmuseet. Tegning 1925,
1:20, af Søren Knudsen (p. 1537). Column of pew gallery(?) re-used in a farm-house,
now in the »Frilandsmuseum« at Sorgenfri.

stilling af et ægtepar, svarende til sten i Trige (V.-Lisbjerg hrd.); nederst dødssymboler. Indskriften står med indhuggede versaler, tilføjelsen med kursiv. Op ad det
oprindelige skibs sydmur.
† Gravsten solgtes 1739 for 3 rdl. til »mad. sal. Poul Sørensøns«, til Brabrand
kirkegård, fra Århus Vor Frue kirke58.
En †åben begravelse, under vestforlængelsen, blev opfyldt 184417.
Kirkegårdsmonument, med indfældet portrætmedaillon, af kornet Alf Tolboe
Jensen, død i frihedskampen 29.12.1943. Hejst af hans garnisonskammerater.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præsteark.: 1808—47. Brabrand og Kasted Libri datici (C 365a—16—17). 1781—1848. Div.
dokumenter (C 365a—20). - Marselisborg godsarkiv: 1778—1800. Rgsk.ssager (G 322—3). — Ved
embedet: Synsprotokol l862ff. — Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed p. 37—39 samt forkortelser p. 42—44.
Nationalmuseet: K. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1866, 95. — Indberetninger ved
sognepræst H. Bloch 1. marts 1856 (romansk gravsten, med tegning heraf, noter om bygning), Magnus
Petersen 1889 (korets nordvindue, tavle 1551, døbefont), Chr. Axel Jensen 1907 (noter om altersølv og
prædikestol) og 1924 (romanske †kalkmalerier, vin-duesmonolit, bygningsnoter), Kristian Due 1919
(prædikestol), Povl Jensen 1923 (forundersøgelse af prædikestol, altertavle), C. M. Smidt og E. Rothe
1924 (†kalkmalerier), Hugo Johannsen 1968 (gravminder) og Vibeke Michelsen 1968 (inventar).
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Notebøger i NM: Søren Abildgaard V, 1770, 1(58 (trætavle, romansk gravsten); N. L. Høyen XV,
1833, 16 (bygningsnoter, altertavle, tegninger af døbefont og romansk gravsten); Henry Petersen I, 1890,
143 (trætavle, font, romansk gravsten); C. M. Smidt LXXI, 1920, 24f. (bygning) og LXXXVIII, 1924, 1
f. (kalkmaleri, romansk vindue, tegning); Povl Jensen VI, 1924—25, 1—8, og XIX (istandsæt, af
altertavle og prædikestol).
Opmålinger og tegninger. LA Vib. H. Lønborg-Jensen 1919—25 (ombygning) (664/ 671—14). —
NM. H. Lønborg-Jensen 1923 (ombygning); Jørgen og Kaj Schmidt 1967— 69 (udvidelse). — JB.
Løffler 1877 (romansk gravsten), Magnus Petersen 1889 (korets nordmur med korbuekragsten, romansk
vindue, alterkalkens fod, font, tavle 1551), Peter Holm og Søren Knudsen 1925 (*pulpitursøjler(?)).
Litteratur: A. Bartholdy Møller: Erindringer fra en 4Oårig præstegerning i Aarhus stift. Fra Kirkehus
og Skolestue i Aarhus S t i f t I, Aarhus 1936, 76—77. August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev Sognes
Historie I-VII, Brabrand 1937—55; samme: Brabrand og Aarslev Sognes Historie, Brabrand 1962. Povl
Rasmussen: Fra de gamle Tingbøger (1707 og 1710), i August F. Schmidt: Brabrand etc. VI, 1950, 7—
8. MeddÅSt. X, 1972, 34—36.
Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, inventar og gravminder ved Vibeke
Michelsen, orgel ved Ole Olesen.
1

ActaPont., nr. 1655 (6. maj 1432). 2 Århus domkapitels jordebøger I, udg. af P. Rasmussen 1972, 74;
vedr. visitationsretten, se p. 1367. 3 Kronens skøder II, 247; jfr. Skejby, p. 1369. 4 Jfr. ØJyHjemst. 1946,
32 f. 5 Jfr. p. 1366, ang. friherrernes privilegier. 6 LA Vib. Århus bispeark. Kirkernes istandsættelse m.m.
1804—23 (C-1151). 7 LA Vib. Århus stiftamts ark. Skiftekommissionsprot. i baron Güldencrones bo
1825—29, 26 ff. (B 6—916); Hasle m.fl. herreders ark. Skøde- og panteprot. 1825—28, fol. 742 (B 58Sp 10). 8 Synsprotokollens kirkebeskrivelse 1862. 9 Synsprot. 10 Note 9; jfr. Aug. F. Schmidt 1962, 10506. 11 Aug. F. Schmidt VII, 19 og samme 1962, 89. 12 Vore kirkegårde, 1931—32, 4—7; Aug. F.
Schmidt 1962, 92. 13 Indb. Chr. Axel Jensen 1924. 14 Jfr. F. Uldall, ÅrbOldkHist. 1894, 333 og 236, hvor
det oplyses, at i et af kirkens vinduer er fundet rester af træramme; V. Koch, i samme, 1898, 63. En
overligger med lysningsbredde 50 cm blev 1924 udtaget af indersiden af skibets nordmur, indb. Chr.
Axel Jensen 1924. 15 Ved samme lejlighed forsvandt den tilmurede nordportal, der ifølge Uldall 1866
havde lignende form. I sin indb. 1924 nævner Chr. Axel Jensen imidlertid 18 cm høje kragsten. 18 Aug.
F. Schmidt VII, 19 og 44. 17 LA Vib. Provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807 54. Synsprot. for
kirker og præstegårde (C 24— 5). 18 Note 9; Uldall 1866 skriver, at »Aarstallene paa Stolestaderne kunne
ogsaa henvise til at denne Formodning nok kan have sin Rimelighed«. 19 BA. DaKanc. Koncepter og
indlæg til sjællandske registre 1701, nr. 73. 20 Afbildet f.eks. Aug. F. Schmidt II, 13. 21 LA Vib. Århus
bispeark. Kirkesyn 1700—02 (C 3—1166). 22 Aug. F. Schmidt VI, 7—8. 23 Aug. F. Schmidt VII, 44. 24
LA Vib. Århus bispeark. Hasle hrd. Brabrand-Kasted 1686—1844 (C 3—586). 25 Aug. F. Schmidt VI, 7
og 11. 26 LA Vib. Århus bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1830—35 (C 3—1177) og Brabrand
præsteark. Brabrand-Kasted. Liber daticus til 1847. 27 MeddÅSt. X, 1972, 34—36; j. nr. 525/69 i NMs
arkiv. 28 Jfr. kirkerne i Tulstrup (Gern hrd.), Ølsted (V. Lisbjerg hrd.) og Ov-sted (Voer hrd.). 29 Kladde
til indb. i notebog VI, 1—8 og XIX. 30 Det har måske som motiv haft »en korsfæstet Kristusfigur«, idet
en tidligere tavle med en sådan »aftegning« forgæves var eftersøgt på våbenhusloftet, hvor den ifølge
synsprot. (note 9) skulle have været opbevaret. 31 LA Vib. Århus bispeark. Forsk. indb. 1838—46 (G
3.1515). 32 Jfr. Høyens notebog XV, 1833,16. Gebauer var på dette tidspunkt tegnelærer i Århus. 1831
malede han et billede af Brabrand so (jfr. p. 1524) og har formodentlig samtidigt besøgt præstefamilien i
Brabrand; jfr. note 20 og Aug. F. Schmidt III, 67ff. 33 LA Vib. Brabrand præsteark. 1781 1848. Div. dok.
34
Synet (note 9) godkendte 1891 en skitse hertil af kunstneren, hvis arbejde udstilledes på
Charlottenborg, før det 1895 ophængtes.
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Fig. 24. Brabrand 1:10000. Målt 1816 af J. R. Møller;
udstykninger medtaget til 1860. — Map of the village 1816.

Altertavlerammen malet af samme; jfr. Aug. F. Schmidt II, 25 og III, 74f. 35 Jfr. Hans Pedersen Horsens:
Catalogus fol. 19 r. (Østjysk Hjemstavn 11. årg. 1946, 33): 1551 gav biskop Ove Bille en fin, forgyldt
kalk til evig besiddelse ved kirkens præst, Philip de Prato. 36 1710 (note 22) var kalk og disk forgyldte,
1864 (note 9) fik kalken indv. forgyldning samt på en 1 tomme bred rand foroven. 37 Barneansigterne
sjældent forekommende, jfr. dog kalken i Store Arden, Ålborg amt, fra 1569. 38 DK Kbh. By III, 241. 39
LA Vib. Brabrand præsteark. Liber daticus til 1847. 40 Ifølge Magnus Petersens indb. 1886. 41 Jfr. Århus
domkirke p. 921, muret begravelse nr. 2; mesterstemplet verificeret af Povl Halkjær Kristensen, NM. HNG var mester 1682—1717. 42 En anden dørfløj, flammet i sparremønster, anbragt i det såkaldte
enkesæde, sagdes at stamme fra kirken; Aug. F. Schmidt I I , 88. 43 I Hasle herredsbog 1661 (LA Vib.
Århus bispeark. (C 3—1083) omtales de tre første præster efter reformationen, hr. Mogens, Hr. Jens og
hr. Niels Morsing; jfr. note 4. 44 Det bevarede navn står med forgyldt fraktur, hvilket tyder på, at hele
indskriften er senere opmalet. 45 Stolperne, i folkemunde kaldet »Englene i Engkjær«, og som mentes at
beskytte mod ildebrand, er omtalt og aftegnet i breve 1912—14 (i NM) fra Søren Knudsen, Brabrand og
Peter Holm, Århus; sidstnævnte beretter desuden, at man ved gårdens reparation o. 1890 fjernede en
stolpe med »et engle-hoved mellem to vinger«. Ved genanvendelsen er søjlerne afskåret foroven og den
ene stolpe tillige råt afhugget i den ene side. De findes opstillet i en bindingsværksvæg mellem hønsehus
og henholdsvis herberg og foderlo i gårdens staldlænge. Jfr. Aug. F. Schmidt II, 46 og Bjarne Stoklund:
Truegården. Faglig læsning. 33. årg. Ny serie nr. 32, 2. udg. 1965. 46 A. C. Zachariasen: Fortegn. over
leverede orgler (i Den danske Orgelregistrants arkiv). Orglet var skænket af gårdejer Jens Holm og
hustru, Gjellerup (Aug. F. Schmidt II, 27). 17 Hasle herredsbog 1661 ( n o t e 43); jfr. Resen p. 117, der
fejlagtigt har placeringen »på altret«, saml Erich Pontoppidan: Danske Atlas IV, 1768, 113. 48 Magnus
Petersens indb. og tegning i NM, jfr. korrespondance i NM. 49 Maleriet købt på auktion
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og skænket af tandlæge Per Kjærholm, Århus (Aug. F. Schmidt II, 27). 50 Meddelt af Peter
Holm i brev af 7. febr. 1914 (NM); jfr. note 45. 51 Theodor Hach: Lübecker Glockenkunde,
Lübeck 1913, 252. 52 RA. Reg. 108A, nr. 21. Fortegn, over indkrævede klokker 1528—29. 53
Poul Rasmussen har (note 4) påpeget det beslægtede ordvalg på den her nævnte sten og den
over biskop Ro Mogensen, død 1423, i Århus domkirke (jfr. p. 756, nr. 5). 54 P. 117, med
(ubehjælpsom) aftegning; tegning desuden i brev fra pastor H. Bloch 1. marts 1856 (NM). 55
LA Vib. Århus Vor Frue, kirkeinsp.ark. Rgsk. 1656—93 (C 618—2). 56 Vedr. tidligere
placering, se Aug. F. Schmidt II. 33. 57 Læsningen suppleret efter JYSaml. 3. rk. V I , 394. 58
LA Vib. Århus Vor Frue, kirkeinsp.ark. Rgsk. 1725—86 (C 618—4).

V. M.1968

Fig. 25. Brabrand. Stempel for Århusgørtleren Hans Nielsen Gotlænder, på dåbsfad 1686 (p. 1534). — Mark of the
Århus brass moulder Hans Nielsen (Gotlænder on the baptismal dish 1686.

SUMMARY
What was the village of Brabrand lying a few miles west of Århus has developed into a
suburb over the past few decades. This change and the increase in the population have
substantially left their mark on the church (dedicated to St. Martin) as this has been altered
and enlarged so many times that only with difficulty is it possible to detect the remains of the
original building. As the cross-hatched area in the ground-plan (fig. 4) shows, the chancel and
the east part of the nave are all that is preserved of the first stone-built church on the site. This
section of the building, which may well date back to the latter half of the 12th century, is built
of rough and split granite bould-
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ers (fig. 6). A couple of original windows are still to be found in the chancel (cf. fig. 4) and
there are moulded imposts in the chancel arch (p. 1368, fig. 4). The relatively solid brick
masonry at the west end of the earlier part of the church seems to indicate that a tower, which
has since disappeared, was added to the nave in the Late Middle Ages. A porch, of which a
few remains may have been included in the present extension for the altar, possibly dates from
the same period. Formerly a wooden spire rose above the west end of the church (cf. fig. 1),
but was replaced 1880 by the present tower in its Neo-Romanesque style. 1924—25 the
church was thoroughly rebuilt and to the north side of the nave was added a large extension
two bays long with a porch. This change involved a 90° turn in the orientation of the church,
since the altar was set up in an annex on the south side of the original nave. A further
extension was undertaken 1969—70.
Every wall in the chancel shows traces of murals, but it was on the north wall that a fairly
large fragment (fig. 7), since covered once more with whitewash, was found with a figured
scene within a banded frame. This has been interpreted by some as Sam-son tearing down the
gate of the city of Gaza, by others as Moses coming down the mountain with the Tablets of
the Law.
The furniture was both restored and added to when a considerable rebuilding programme
took place in 1924—25. This involved particularly the altarpiece which had been decorated by
Per glarmester (»glazier«) in 1595 and is related to a group of altar-pieces found around Veng
(Hjelmslev district). A former altarpiece painting was produced by the animal painter C. D.
Gebauer (cf. p. 1324). The chalice (fig. 11) was donated 1551 by Bishop Ove Bille (1520—
36), as indicated by a tablet inscribed in Latin (fig. 17). A cross embroidered in gold and silver
is preserved from the back of a chasuble, now disappeared, dating back to c. 1725 (fig. 12).
The pewter dish of the granite Romanesque baptismal font (fig. 13) was made 1686 by Hans
Nielsen Gotlænder, who worked in Århus, and donated to the church by the patron, Constantin
von Marselis, and his wife Sofia Elisabeth Carisius (cf. p. 859ff). The pulpit (fig. 15) from c.
1650 is from the same workshop as the pulpits in Åby (p. 1444) and Trige. The bell (fig. 18)
was cast 1744 by Lorenz Strahlborn of Lübeck. Of the tombstones a Romanesque granite
stone (fig. 19) is of special interest with its Latin inscription.

GJELLERUP KIRKE
Midlertidig kirkesal i bycentret indviet 1973. Kirken, tegnet af Knud Blach Petersen,
indviet 6. juni 1976; på samme dag oprettedes ifølge kgl. resolution af 27. november 1975
Gjellerup kirkedistrikt omfattende den østlige del af Brabrand sogn. Gjellerup sogn etableret
ved kgl. resolution af 26. februar 1977.
Litteratur: MeddÅSt. XII, 1974, 52—53; XIV, 1976, 16 og 41 44; XV, 1977, 45—49;
Arkitektur XXI, 1977, 242—48.
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†TRUE KIRKE
HASLE HERRED
Kirken var en af dem, til hvilke ærkedegnen havde visitationsret1. Sognet omtales 15482 og en præst
15503; i et brev 1555, hvorved Johannes de Prato forlenes med et kannikedømme i Århus domkirke og
Brabrand præstekald, nævnes Brabrand kirke og True præstegård4. Muligvis var True kirke nedlagt på
dette tidspunkt og sognet indlemmet i Brabrand. De afgifter af True sogn, der tilkom ærkedegnen og
kongen, svaredes efter nedlæggelsen af Brabrand kirke5. Kirken i True lå på vestsiden af den trapezformede byplads, på det areal ved gadekæret, hvor skolen senere blev bygget6.

†Klokke, der vejede eet skippund og eet lispund, var mellem de klokker, der
1528—297 afleveredes til kongen.
K I L D E R OG H E N V I S N I N G E R
1

Århus domkapitels jordeboger I, udg. af Poul Rasmussen 1972, 74. Vedr. visitations-retten jfr. p.
1367. 2 DaKancReg., 388. 3 DaKancReg., 461. 4 KancBrevb. 1551— 56, 385; jfr. 7. januar 1552 (p.
110). 51661 anføres et kirkelam fra True, Kronens skøder II, 81. 6 August E. Schmidt: Brabrand og
Årslev Sognes Historie II, 43ff.; jfr. bind V, 55f. og F. Hastrup, Danske Landsbytyper, Århus 1964,163.
Et hus i True, der blev nedbrudt 1848, kaldtes kirkeladen. August F. Schmidt, op. cit. II, 46. 7 BA. Beg.
108 A, nr. 21. Fortegnelse over indkrævede klokker. 1528—29.

Fig. 1. True. Landsbyplan 1:10000. Kopi af original 1 kort,
målt 1783 af Torm. -- Map of the village 1783.

Fig. 1. Sdr. Årslev. Kirken set fra sydøst. — The church seen from south-east.

N.E. 1967

SØNDER ÅRSLEV KIRKE
HASLE HERRED

K

irken var inkorporeret i præbendet af samme navn, der var et bordpræbende og således hørte til
domkapitlets ældste1. Ved skøde af 11. december 1686 afstod kongen kirken til Otte Bielke til
Kærbygård2, som 25. februar 1691 overdrog den til proviantforvalter Christen Wegerslev3. 1. november
1693 solgte denne kirken til sognepræsten i Hasle, Hans Lundgaard, hvis datter og svigersønnen Bertel
Mygind 16. maj 1711 solgte den til amtmand Jørgen Grabow. Dennes enke, Lucie Hedevig Lewetzau til
Urup, afhændede 16. august 1731 kirken til sognets præst, Knud Andersen Toustrup. Dødsboet efter nevøen og eftermanden Anders Pedersen Toustrup solgte på auktion 29. maj 1758 kirken til grev Christen
Frijs4. Årslev kirke fulgte derefter Frijsenborg indtil 1818, da den ved skøde af 31. juli overgik til Thøger
Lassen Althalt til Lyngbygård5. På auktion 1826 solgte dødsboet kirken til prokurator Jørgen Nielsen i
Århus, som 21. december samme år gav sognets hartkornsbesiddere skøde på kirken6. Overgang til
selveje 1. december 1912. Ved kgl. resolution 12. maj 1873 blev Årslev anneks til Brabrand.

Kirken er bygget på en bakketop i højlandet, der sydpå skråner jævnt ned i den
brede, øst-vest-gående dal, som gennemstrømmes af Århus å. Placeringen
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 2. Sdr. Årslev. Plan 1:300, målt af TF og KdeFL 1969. - Ground-plan 1:300. Fig. 3. Sdr.
Årslev. Snit 1:150, målt af TF og KdeFL 1969. - Cross-section 1:150.

er central i landbyen, hvor landevejen mellem Århus og Silkeborg tidligere snoede sig rundt
om kirkegården (jfr. fig. 16). Ved vejudvidelser og -udretninger 1934 og 19587 er forsvundet
betydelige dele af kirkegårdsarealet, der imidlertid 18918, 1934 og 19409 var forøget mod vest
og nord efter nedrivning af adskillige huse. Udvidelsen på nordsiden er langt den mest
omfattende og har medført, at kirken, der tidligere lå ved kirkegårdens nordskel, nu ligger nær
midten af området. Arealets hegning udgøres af kløvstensmure mod vejen og på de to sider,
hvor der er gennemført udvidelser, mens der mod øst ligger stendige. I tiden mellem den
ældste omtale 1631—3210 og udførelsen af sydsidens første kløvstensmur 191511 har
kirkegården været omgivet af markstensdiger, der jævnligt meldes omsatte og reparerede. Der
er indkørselsporte, i form af murede, hvidkalkede piller med jerngitterfløje, sydligst i både
øst- og vestsiderne, etableret henholdsvis 1871 og 18928. Den ældre hovedindgang, omtalt
1664— 6510 som meget høj, sad i vest og synes at have været en †muret portal med port og
låge; 1667—6810 blev den kalket, og 1683—84 skulle tagets hulsten udbedres. Udenfor var
indtil 1915 byens brønd9. I vestre såvel som østre indgang var der †kirkeriste, som repareredes
164210 og 1683—8412. Ligkapel ved østre port er opført 188711; redskabshus, nordvest for
kirken, rejst omkring 1920 på et areal, hvor der tidligere var præstebegravelser13.
Kirkegårdens beplantning udgøres af lindetræer langs sydskellet, en elm og en lind, samt
buske og småtræer langs de øvrige sider. 191111 lagdes pikstensfortov omkring kirken.
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Fig. 4. Sdr. Årslev. Skitse af kirkens søndre langside 1881, ved V. Th. Walther, der gør opmærksom på, at
proportionerne ikke er rigtige.
Sketch of the south side of the church 1881, by V. Th. Walther.

Kirken består af romansk kor og skib, senmiddelalderlig vestforlængelse og våbenhus samt
et tårn fra 1882. Orienteringen har afvigelse mod syd.
Det næsten kvadratiske kor og skibet er opført af rå og kløvet granit med kvadersatte
hjørner14. Af oprindelige enkeltheder står den rundbuede nord-portal tilmuret som udvendig
niche med monolite karmsten og profilerede krag-bånd (p. 1368, fig. 8 C). Syddøren, hvor
Uldall 1866 iagttog »et Par simple profilerede Gesimsstene«, er siden udvidet og ændret i
formen. Af de oprindelige vinduesåbninger, der var smigede og rundbuede med monolite
overliggere15, er en bevaret som en udvendig, 115 cm høj og 59 cm bred niche på skibets
nord-façade, og en skimtes udvendigt på samme side af koret.
Ændringer og tilføjelser. I sengotisk tid er koret og skibet blevet overdækket med ret
kuplede krydshvælv, båret på falsede hjørne- og vægpiller, hvor et rundet skifte markerer
vederlag; muligvis er korets overhvælvning foretaget forst. Samtidig med hvælvslagningen
forhøjedes skibet med munkestensmur-værk ca. en meter, hvorved den ret lave kirke opnåede
sit nuværende, høje rum (jfr. fig. 3). Skibets østre hjørnepiller lader formode, at der på
overhvælv-ningstidspunktet var opstillet sidealtre ved triumf væggen; korbuen er formentlig
udvidet i forbindelse med arbejderne i skibet.
I samme periode er skibet øget med en vestforlængelse, der er muret af munkesten i
overvejende munkeforbandt og i murværket indeholder enkelte marksten og hjørnekæderne
fra den ældre gavl. Det korte fag overdækkes med krydshvælv, der i vest hviler på forlæg i
væggen. Muligvis samhørende med for-længelsen var et lille, senmiddelalderligt †styltetårn
med kamtakkede gavle i syd og nord (fig. 4), som stod ved skibets vestgavl indtil opførelsen
af det nu99*
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Fig. 5. Sdr. Årslev. Indre, set mod vest. Interior looking west.

værende tårn. Søndre taggavl var dekoreret med to skråtstillede skjoldblændinger, og 1683—8412 nævnes hulsten på taget.
Våbenhuset, der er lidt skævt placeret foran skibets syddør, må ud fra slægtskabet med lignende blændingsgavle i Århus (p. 222 og 1061) være tilføjet i
sidste halvdel af 1400-tallet. Den relativt store bygning er på en syld af marksten rejst af munkesten i munkeforbandt; langmurene afsluttes med to successivt udkragede skifter, og den kamtakkede taggavl prydes med fem foroven
tvedelt spidsbuede højblændinger (fig. 4). I centralblændingen sidder en cirkelblænding og i hver af de flankerende blændinger en skråtstillet skjoldblænding. Den spidsbuede portal er en udvidelse af den oprindelige; 186216
havde huset kun eet vindue.
Måske under indtryk af tårnbyggeriet i Brabrand (p. 1524) rejstes 1882-83
efter tegning af Vilhelm Puck det nuværende tårn, hvis udformning V. Th.
Walther havde anset for fremmed for kirken17. Murermester Robdrup havde
opførelsen i entreprise; 1895 kalkedes tårnet for at passe til den øvrige kirke,
hvis hvidtning første gang nævnes 1640—4110.
Bortset fra ommuring af tårnets »tindinger« 1683—8412 omtales i tiden efter
reformationen ingen større bygningsarbejder, før skibets og korets østgavle
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Fig. 6. Sdr. Årslev. Indre, set mod øst. — Interior looking east.
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18668 udførtes »i takket form i lighed med våbenhusgavlen«; et par år efter afløstes to
ankerbjælker af jernbånd8.
1647—4810 anføres udgifter til et vindue; 186216 var der i skibet to fag smårudede
trævinduer, i koret eet. 186911 indsattes to jernvinduer, og 189916 udførtes et lignende østligt i
skibets nordside.
Den første efterretning om gulvene er fra 1683—8412 og meddeler, at der indkøbtes seks
læs kampesten at lægge i våbenhuset; 176318 ønskedes mursten til reparation af gulvet; endnu
185319 lå der brosten i skibets vestre ende. Ligesom i 186216 ligger der i dag trægulv i koret,
mens skibets gule mursten (formentlig ved den af Vilhelm Puck ledede, indvendige
istandsættelse 18738) er afløst af teglfliser i midtergangen og træ i vestenden og under
stolestaderne; også i våbenhuset er der vekslende grågule og røde teglfliser.
Opvarmning er siden 18928 foregået ved en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne; efter
fornyelser og ændringer installeredes elektriske radiatorer 194920.
Kirken står i dag hvidkalket, bortset fra hjørnekæderne, og teglhængt med undtagelse af
tårnets skiferklædte spir. På koret var der blytag indtil 1679— 8010, da det efter en reparation
kun strakte til sydsiden.
Tagværkerne har i skibet to lag hanebånd og indeholder betydelige partier
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Fig. 7. Sdr. Årslev. Alterbordsforside, tilskrevet Morten snedker (p. 1554). — Front of altar,
ascribed to Morten snedker (»joiner«).

af ældre egespær og -bånd. Nedre hanebånd har sømspor og er antagelig genanvendte
loftsbjælker.
Glasmaleri, sædemanden, signeret »Elias Ølsgaard P. M. Sørensen 1920«, i østre
vindue i skibets sydside.
INVENTAR
Oversigt. Mellem kirkens beskedne inventar, hovedsageligt stammende fra tiden omkring
restaureringen i 1870'erne, kan fremhæves det af alterklædet skjulte alterbords-panel og den enkle
prædikestol, begge sandsynligvis udfort af en lokal håndværker i 1600'rnes begyndelse.

Alterbordet består af sammenstykket panelværk. 1860 flyttedes et †bord ud fra
østvæggen. Ved en brand 1874 led træværket en del skade, dog bevaredes forsiden af
panelet, hvis rammeværk repareredes året efter16. Alterbordsforsiden (fig. 7) er et
landligt renæssancearbejde fra o. 1600, af fyr, udført af prædikestolens mester,
sandsynligvis Morten Snedker (jfr. ndf.). Fyldingernes høje arkader er prydet med
neglesnit samt med rosetter i buesviklerne. Ingen farve-spor.
†Sidealterbord, jfr. p. 1551.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og latinsk kors midtpå.
186216 var kun bordets sider betrukket med rødt bomuldsfløjl. Til et †alterklæde
indkøbtes 1648/4910 12 alen lærred og 10 alen kniplinger.
Altertavlen er et maleri, Jesus og den bodfærdige kvinde, signeret »A. Dorph

1555

SØNDER ÅRSLEV KIRKE

N.E. 1967

Fig. 8. Sdr. Årslev. Prædikestol, tilskrevet Morten snedker (p. 1558).
snedker (»joiner«).

Pulpit, ascribed to Morten

1875« og skænket af møller A. S. Weis, Århus mølle, der ejede Årslev skovgård21.
Maleriet er udført med olie på lærred og indsat i en portalformet ramme afsluttet af
trekantgavl. Rammens pilastre er sort-hvid-marmoreret, i øvrigt grå med lidt
forgyldning, således Jesumonogram mellem A og Ω.
Den tidligere †altertavle var malet af Jens Chr. Bøgh, Århus (1816—78), og
forestillede Kristus på korset mellem de to kvinder; det bar en indskrift fra Matthæus
11,2816. Tavlen, der beskadigedes ved branden 187422, blev tre år efter solgt for 3
mk.11.
Altersølv. Kalk (fig. 10), o. 1600, med nyere bæger, 16,5 cm høj. Den pyramideformede, sekssidede fod har på standkanten et velkendt renæssancemotiv, rude
mellem dobbeltstreger; sekskantet skaft med knop, midtdelt af påloddet, snoet stav.
På knoppens overside graverede spidsblade, hvoraf de lire omslutter lille firblad. Det
nyere bæger, hvis forgyldning tidligst omtales fornyet 186416, har påloddet halvlåg
med tud. På fodpladen et utydeligt stempel, måske et bo-
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Fig. 9-10. Sdr. Årslev. 9. Alterstage (p. 1556). 10. Alterkalk (p. 1555). -

9. Candlestick. 10. Chalice.

mærke. Disk, formodentlig samtidig med alterbægeret, 12,4 cm i tvm., flad og glat
med cirkelkors på randen.
†Oblatæske, 186316, af kgl. porcelæn. Alterkande, 184419, af vanlig type fra den
kgl. porcelænsfabrik (jfr. Skejby, fig. 17). † Vinflaske af tin, omstøbt 1676/7710.
Alterstager. 1) (Fig. 9), af gotisk type svarende til S. Alslevs (DK. Maribo p.
1399), der har graveret årstal 1564. De kun 24 cm høje stager med ret flade,
karnisformede fod- og lyseskåle, har tre fødder med dyrepoter. Jernlysetorn23. 2)
Syvarmet stage, 1912 skænket af pastor A. Bartholdy Møller24. 3) To barokke kopier
med versalindskrift: »Skænket Aarslev kirke aar 1913« af fabrikant P. Mogensen og
udført af gørtler Erstad-Pedersen25.
†Lygte til at hente ild i til »optænding« af lysene i kirken, anskaffet 1676/7710.
†Alterbøger. 1663/64 erhvervedes en dansk bibel. 1681/82 opregnes i inventariet
forskellige andre bøger: 1 ordinance, 1 passional og 1 gradual10.
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Fig. 11. Sdr. Årslev. Dåbsfad (p. 1557). — Baptismal dish.
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Messehagel, 194416, af rødt fløjl kantet af guldgaloner og med tilsvarende, ret
bredt, latinsk kors. Ophængt bag altret. †Messehagel var 1683/84 af rødt fløjl, med
rygkors af uægte sølv- og guldkniplinger12. En tilsvarende, med et sølvkors, omtalt
186216, erstattedes 1874 af en ny11.
Alterskranke, formodentlig fra o. 186016, med drejede, nu gråmalede balustre,
anbragt i bue fra nord- til sydvæg; 1914 flyttedes lågerne ud til siderne16.
Døbefont (fig. 12), romansk, af granit, kummen, 76 cm i tvm., af ret grovkornet,
rødlig granit, foden26, med kraftige hjørnekløer, af mere finkornet, grålig. Cementeret
afløbshul. Kun 77,5 cm høj, over lille træpiedestal. 186216 var fonten hvidtet. I
skibets nordøsthjørne, tidligere under korbuen.
Dåbsfad (fig. 11), o. 1550, af messing, sydtysk arbejde; 39,7 cm i tvm. I bundfeltet relief af syndefaldet, hvor Adam og Eva er omgivet af planter med liljeformede blade. Udenom en bort med (uforståelig) minuskelremse på syv bogstaver,
anvendt seks gange27. På randen stemplede småblade og kors. Fadet er
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Fig. 12. Sdr. Årslev. Romansk døbefont (p. 1557). — Romanesque baptismal font.

anbragt i en messingkrans, fæstnet til en fyrretræsramme, begge dele anskaffet
186416. 1683/8412 og 170228 stod fonten uden bækken, der første gang omtales i
regnskaberne for 182929.
Dåbskande af messing, 1938, udført af »Erstad« (jfr. ovfr.). †Tinkande anskaffedes
186216.
†Fontelåg(?). 1648/4910 bekostedes et »dække« over fonten.
Prædikestol (fig. 8), fra 1600'rnes første tiår, formodentlig udført af Morten
snedker, der har leveret stolen i Skovby (Framlev hrd.)30 samt flere i samme herred.
Den består af fire fag med rammeværk i eg samt fyldinger og under-baldakin af fyr.
Storfelternes arkader svarer stort set til alterbordspanelets, af samme mester; de
adskilles af smalle lister med kraftige, dobbelte neglesnit, foran hvilke står glatte
søjler med korintiserende kapitæler. Frisefelterne er glatte, med (nyere?) midtdelt
brædt, hvorimod postamentet smykkes af karve-snitsudskæringer, rosetter mellem
skiftevis hjerteformet figur og akantusblade. De tre midterste frisefremspring har
påsatte englehoveder, de to ydre derimod bosser, der ligeledes pryder
postamentfremspringenes sider, mens forsiderne har akantusblad. Lave
kartonchehængestykker. Den listedelte underbaldakin har udsavede volutbøjler.
Nyere trappe. Nystafferet af Povl Jensen efter istandsættelse 192631, hovedsagelig
med gråt samt blåt i fyldingsfelterne og gylden friseindskrift på sort bund: »Brændte
ikke vort Hierte« etc. Luc. 24, og »Herrens ord bliver evindelig!« Under en
egetræsmaling fra o. 187216 fandtes ved
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Christiansen & Schjønning 1910

Fig. 13. Sdr. Årslev. †Klokke 1774, omstøbt 1910 (p. 1560). — Bell 1774.

restaureringen blot »en tarvelig snedkerstaffering«, sorte fyldinger og søjler og
mørkebrun farve på det øvrige32.
Stoleværk, 1872—3, svarende til Brabrands, udført af snedker H. Pedersen,
Brabrand11. Grå- øg sortmalet. Det tidligere †stoleværk bestod af 28 stole, 14 stader
til hver side, lukkede, forsynet med ryglæn og blåmalede16. En †degne-stol omtales
1636—38, da den »omsattes«, fordi den var for stor10. 176318 anskaffedes en ny.
1839—4019 udførtes ny †præste- og degnestole, der maledes blå. I forbindelse med
altrets udflytning 1860 fjernedes de to stole, der da stod på hver side af altret16.
Præsten fik i stedet en lænestol bag altret, udskiftet 190711 og 196516. Øverste
»mandfolkestol« i skibet indrettedes til degnepult, fornyet med det øvrige stoleværk
1872—38; nu anbragt i våbenhuset.
†Kiste til messeklæderne, nævnt i inventariet 1681/8210.
Orgel, bygget 1967 af Th. Frobenius & sønner, Kgs. Lyngby. 10 stemmer, to
maualer og pedal. Typeorgel »Hørve«. †Orgel, bygget 1911 af A. C. Zachariasen,
Århus, ombygget 1948 af samme. Tre stemmer33.
Salmenummertavler, nye, hvide, til sorte ophængningstal.
Lysekroner, o. 1900, barokke kopier, to større ophængt i skibet34, en mindre i
våbenhuset. En lysearm, til to lys, med frontskjold, stammer antagelig fra samme tid.
På skibets nordvæg, vestligst.
Klokke, »omstøbt 1910 af Christiansen & Schjønning Aabyhøi pr. Aarhus«; ca. 70
cm i tvm. Reliefversaler på slagkanten, på klokkelegemet en giverind-
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skrift overført fra den omstøbte klokke (se ndf.). Omhængt 1964. †Klokker. En klokke, der
med »sin jernfang« (ophængning af jern) vejede 1/2 skippund og 9 1/2 lispund, nævnes
1528/2935 blandt de til kronen indkrævede klokker. 1631/ 32 gav nogle sognefolk penge til
hjælp til klokkens omstøbning i Århus. 1674/75 var den faldet ned og måtte atter omstøbes;
klokkestøberen hentedes i Århus10. Den 1910 omstøbte †klokke (fig. 13), der vejede ca. 450
pund36, havde under en halsbort med plante-og palmetmotiver, en indskrift med reliefversaler:
»Anno 1774. Bekosted af det høi grewelig herskab til Frijssenborg«. Intet støber-navn eller mærke37. Klokken hang indtil 1882 i det nedbrudte tårns åbning på vestsiden16.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 15). O. 1737. Andreas Knudsøn Thoustrop, »før Medtiener til
Schanderborg 20 aar, Siden Sogne Præst til Aarslev og Tiilst 2D aar«, død □38. og hans »dyde
fulde Kiæreste (i) 46 aar«, Else Jørgens Daatter Seidelin, død 21. nov. 1737 i sit 68. år. Med
hende avlede han syv børn, to sønner og fem døtre: 1) Hr. Jørgen Andersøn Seidelin til
Wonset. 2) Ide Ander D., hr. Hans Kiærgaards. 3) Eddel Anders D., hr. Otthe Lyhmes. 4)
Ritze Anders D., sr. Peder Jørgensøns. 5) Elisabet Anders D., sr. Togger Christensøn(!). 6)
Sophie Anders D., sr. Christen Meylings. 7) Hr. Knud Thoustrup, sognepræst efter sin fader.
»Befriet med Jomfru Cathrine Elisabet Harlev«. Herefter gravvers.
Sortgrå kalksten, 158 x 109 cm, med fordybet kursiv i indskrifterne, hvis
skriftstedhenvisninger ligesom hele billedforlægget svarer til liere sten i omegnen, bl.a. i S.
Olai, nr. 7 (p. 1343) og Lisbjerg nr. 5 (p. 1420). Den velhuggede sten har dog flere detaljer
end de nævnte, såsom evangelisttegn også i de øvre hjørnefelter, bladvolutter i
opstandelsesfeltet samt en anden udformning af det nedre midtfelt, hvor et
sæbebobleblæsende englebarn sidder på et kranium mellem vingede timeglas. Stenen er
stafferet, ligesom 188716, da man ønskede den opmalet. Der er forgyldning på bogstaver,
blomsterkrans og detaljer, i øvrigt gule, brune og grønne farver på ligurer og planter, på blå
baggrund. Sort maling ved skriftfeltets rand tyder på, at gravskriften tidligere har stået på sort
baggrund. Indsat i korets nordmur, hvor den ligeledes er omtalt 186216.
2) (Fig. 14). O. 1781. Thomas Lillelund, fordum sognepræst for Aarslev og Tiilst
menigheder, død 15. juni 1781 i sit 70. år, og hans første hustru, Ingeborg Kierstine Wedege,
død efter 38 års ægteskab 10. aug. 1775 i sit 67. år38. Rødbrun, kvadratisk kalkstensflise, 45
cm, med fordybet kursiv og enkelte store skønskriftsbogstaver. Smal, riflet kantbort og i
hjørnerne lille rokokoor-
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nament, delvis afslået i den ene side. Indskriften sortmalet. Indmuret i våbenhusets
nordvæg.
3) O. 1854. Rasmus Winther Assens, sognepræst i Aarslev og Tiilst, f. 1746, d.
18[19], og hustru Ovidia Sophie Hedevig, født Friis, f. 1763, d. 1821, og deres søn
Willads Kasbjerg(!) Assens, sognepræst i Aarslev og Tiilst, f. 1785, d. 1854, og
hustru Ane Elisabeth Kirstine, født Knudsen, f. 1797, d. 183539. Rødbrun sandsten,
160 x 93 cm, med fordybet skriveskrift, der dækker fladen inden for en smal kantfals.
Oprindelig på kirkegården nord for tårnet på et jordstykke tilhørende præstegården,
siden 1924 op ad våbenhusets vestmur16.
4) O. 1928, delvis fornyet 194440. Maleren Jens Hansen-Aarslev, f. 26. jan. 1847,
d. 9. okt. 1928. Poleret granitsten med påsatte bronzebogstaver. På kirkegårdens
nordvesthjørne, 1944 flyttet hertil fra indgangen i sydøst.
†Ligtræer ønskedes 1834 bortskaffet, da de var gamle, forrådnede og »til van-zir«
på kirkegården19.
†Begravelser i koret og skibets vestende blev opfyldt o. 184519.
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Fig. 14. Sdr. Årslev. Gravflise nr. 2, over sognepræst Thomas Lillelund, d. 1781, og hustru Ingeborg Kierstine
Wedege, d. 1775 (p. 1560). - Memorial slab no. 2 for the minister Thomas Lillelund, d. 1781,
and his wife, d. 1775.
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K I L D E R OG HENVISNINGER
La Vib. Kirkeinsp. ark.: 1615—83. Regnskabsbog (C KRR-544). — 1865—1928. Kirkeregnskabsbog
(C KRR-545). — Godsark.: Friisenborg. 1731 og 1760. Skode på Sdr. Årslev og Tilst kirker (G 341—
54). — Friisenborg godsark.: Skifte 1763 (nr. 143). — Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. — Se i
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed p. 37 39 saml forkortelser
p. 42—44.
Nationalmuseet. F. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1866, 97 (ms). — Notebøger: N. L. Høyen
XV, 1833, 17, Povl Jensen VII, 1926, 33 (istandsæt. af prædikestol). Indberetninger ved Vibeke
Michelsen 1968 (inventar) og Hugo Johannsen 1968 (gravminder). — Fyldige udskrifter af de
gennemgåede arkivalier findes i NM.s 2. afd.
Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1977, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen
1977. Orgel ved Ole Olesen 1977.
Opmålinger og tegninger. LA Vib. Plan med varmeanlæg 1925 (664/672—1). NM V. Th. Walther
1881 (Façader og detaljer). Kunstakademiets saml. arkitekturtegn. Olaf Hoeck og Knud Rohbrandt 1941
(plan, s n i t og opstalter).
Litteratur. August F. Schmidt: Brabrand og Årslev Sognes Historie I—VII, 1937—55. Samme:
Brabrand og Årslev Sognes Historie. Brabrand 1962.

1

Inkorporationsbrevet er ikke bevaret. Århus domkapitels jordebøger I, udg. af Poul Rasmussen
1972, 87. a Kronens skoder II, 587. 3 LA Vib. Århus bispeark. Adkomster på kirkernes jura patronatus
1615—1712 (C 3—1152). 4 LA Vib. Frijsenborg godsark. Skøder på Årslev og Tilst kirker 1731—60 (G
341—54). 5 LA Vib. Hasle m.fl. hrd. Skøde- og panteprot. 1817 19, fol. 306 (B 58—SP 6). 6 LA Vib.
Hasle m.fl. hrd. Skøde-og panteprot. 1825 28, fol. 501 v og 503- 17 (B 58 SP 10). 7 Aug. F. Schmidt
1962, 97. 8 LA Vib. Kirkergsk. for landsogne. Årslev 1865 1928; Synsprotokol 1862 ff. 9 Aug. F.
Schmidt II, 39; samme 1962, 96—97. 10 LA Vib. Sønder Årslev kirkeinsp. ark. Rgsk. 1615—83. ll LA
Vib. Kirkergsk. for landsogne. Årslev 1865—1928. 12 RA. Rtk.s rev. regsk. Århus stifts kirkergsk.
1680—94. 13 Aug. F. Schmidt II, 39 og 80ff; Synsprot. 14 Jfr. F. Udall i ÅrbOldkHist. 1896, 232. l5 En
overligger med 56 cm bred åbning er indmuret i våbenhusets sydmur. Jfr. F. Udall i ÅrbOldkHist. 1894,
303. 16 Synsprot. 17 Note 8; Walther i indstilling til kirkeministeriet 1881, LA Vib. Bygn. insp. Århus.
Forsk. kirker 1850—1905 Aa—D (B 239-120). 18 Frijsenborg godsarkiv. Skifte 1763 (nr. 143). 19 LA
Vib. Provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. for kirker og præstegårde (C 24—5).
20
Aug. F. Schmidt VII, 62. 21 Aug. F. Schmidt III, 46. 22 Branden var forårsaget af, at degnen glemte at
slukke alterlysene efter et bryllup; jfr. Aug. F. Schmidt I I , 36. 23 Stagerne repareret 1869/70 (note 11). 24
Aug. F. Schmidt II, 36. 25 Samme V, 173. 26 Foden svarer til »Randerstypens«, Mackeprang: Døbefonte
p. 223ff. 27 Jfr. Helge Kjellin: Ornerade mässingfat och deres inskrifter, i Kyrklig Konst i Skåne, ved
Otto Rydbeck och Ewert Wrangel, Lund 1921, p. 220ff. med fig. 11. 28 LA Vib. Århus bispeark.:
Kirkesyn 1700—02 (C3—1166, 75). 29 LA Vib. Århus bispeark. Synsprotokol for kirker m.m. (C 30 B—
3). 30 Indb. af Povl Jensen. 31 Aug. F. Schmidt V, 173: på fabrikant P. Mogensens bekostning. 32 Korrespondance 1926 mellem Povl Jensen og NM (NM). 33 A. C. Zachariasens trykte værk-fortegnelse (i
Den danske Orgelregistrants arkiv); jfr. Aug. F. Schmidt II, 38. 34 Nævnt i inventariet for 1912 (note 16).
35
RA. 108 A. Rgsk. ældre end 1559. Nr. 21. Liste over indkrævede klokker 1528/29. 36 Brev af 10. maj
1910 fra klokkestøberen til NM. 37 Tilføjelse til NM.s eks. af C. Nyrop: Om Danmarks Kirkeklokker og
deres Støbere, 1882, 166. 38 Vedr. personalia jfr. Aug. F. Schmidt I I , 66ff. — A. K. Thoustrup døde
39
1750.
Jfr. Aug. F. Schmidt II, 77ff. 40 Samme V, 150f.
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Fig. 15. Sdr. Årslev. Gravsten nr. 1, o. 1737, over sognepræst Andr. Knudsen Thoustrup med hustru og børn (p.
1560). — Tombstone no. 1, c. 1737, for the minister Andr. Knudsen Thoustrup and family.

SUMMARY
The church in the village of Årslev about ten miles west of Århus consisted originally of the
existing chancel and nave and was probably built in the latter half of the 12th century. The
walls are built of rough and split granite boulders and the corners of the building are made of
ashlar. Both one of the nave's original round-arched windows and the north doorway are
preserved, but have been walled up. In the doorway mentioned, the sides of which are of
monolithic jambs, there are moulded imposts (p. 1368, fig. 8c). Some time during the Late
Middle Ages in the period from the middle of the 15th century and up to the Reformation in
1536 the church was given cross-vaulting of the usual type and extended towards the west.
Maybe a tower, since disappeared, belonged to this stage. It was of the type open on the west
side and known as a stilted tower. This form is fairly common in the Århus diocese. After the
nave was lengthened a porch two stories high was erected in front of the south entrance door.
This was also
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very characteristic in the diocese. The gable of the building (fig. 4) is related to gables in
Århus (p. 295, fig. 146 and p. 1061, fig. 46). The church was restored 1882—83 and given its
Neo-Romanesque tower which corresponds to that of the neighbouring church in Brabrand (p.
1521, fig. 3).
Of the church's modest furniture, mainly obtained after a restoration of the interior c. 1870,
the altar panel (fig. 7) and the pulpit (fig. 8) must be mentioned. They were probably supplied
by a local master, Morten Snedker (»joiner«), who is known especially from the nearby
Framlev district. The granite baptismal font (fig. 12) is Romanesque and its basin one of the
fairly common South German type from c. 1550. A bell (fig. 13) from 1774, now recast, was
made by an unknown bell-founder to the order of the patron who owned the manor of
Frijsenborg. The tombstone for a minister (fig. 15) from c. 1737 was carved in the sculptural
style often used in the surrounding district (p. 1343, no. 7, p. 1420, no. 5).

Fig. 16. Sdr. Årslev 1:10000. Målt af Westerholt, kopieret
1811. Nye udstykninger medtaget indtil 18(52. — Map of the
village 1811.

Fig. 1. Tilst. Kirken set fra syd. — The church seen from south.

TILST KIRKE
HASLE HERRED
Kirken, der muligvis var viet til Jomfru Maria (jfr. † klokkeindskrift), var ifølge Århus domkapitels
jordebog fra begyndelsen af 1300-tallet inkorporeret i kannikebordet1. Ved dettes udstykning 1427
indlemmedes den i præbendet Årslev2 og fulgte med Årslev kirke 1686, da kongen afstod denne til Otte
Bielke til Kærbygård, og 1691, da Bielke solgte begge kirker til Christen Wegerslev, jfr. den historiske
indledning til Årslev kirke (p. 1549). 1711 overdrog Wegerslev Tilst kirke til Jørgen Grabow3, som i
forvejen ejede den i Årslev. De to kirker fulgtes derefter påny, indtil Tilst kirke ved auktionen efter
Anders Pedersen Toustrup 1758 købtes af sognepræsten Thomas Lillelund. Allerede 28. april to år
senere solgte denne kirken til Grev Christen Frijs4. 15. februar 18095 fik sognets hartkornsbesiddere
skøde på Tilst kirke, der 1. januar 1912 overgik til selveje.
Indtil 1873 var sognet anneks til Årslev.

Kirken ligger på en bakketop i den nordvestre del af landsbyen, hvor en
forstadsudvikling siden 1960'erne fortrænger den ældre bebyggelse og afsætter en
kraftig vækst ud over de omgivende marker. Kirkegården, der er udvidet mod nord
19256 og mod øst 19747, hegnes af hække og nyere kløvstensmure; nær det sydøstre
hjørne sidder en billedsten med indridset, antagelig romansk dyrefigur8 (fig. 15,2).
Den ældre hegning har overalt været markstensdiger, hvori der var tre indgange, hvis
placering har svaret til den eksisterende ordDanmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 2. Tilst. Kirken set fra nordnordøst. — The church seen from north-north-east.

N.E.1967

ning: køreadgange vestligt i nordsiden og sydligt i østsiden foruden en fodgængerlåge
vestligt i sydmuren. De nuværende jerngitterlåger er nye; tidligere var der
trætremmelåger båret af egestolper, som i øst 18329 afløstes af »stenpæle«. I
kirkegårdens nordvestre hjørne står et nyromansk, skifertækket ligkapel, der ifølge
tavle over den rundbuede portal i østgavlen er »Skænket af Jens Sørensen (Bødker) i
Tilst. Opført i Aaret 1901«. Efter indretning 1975 af toiletter i bagsiden kalkedes
huset hvidt10.
Kirken består af kor og skib fra sidste halvdel af 1100-tallet samt to sengotiske
tilbygninger: et sekundært forhøjet våbenhus foran syddøren og et tårn i vest.
Orienteringen har afvigelse mod syd.
De romanske bygningsafsnit er opført af rå og kløvet kamp, mens der ved åbninger
og hjørner er anvendt kvadre, som siden 1882 har stået afrensede6; en kvader på
korets sydøstre hjørne er på sin sydside behugget med skakbræt-mønster (jfr.
sydportal). Korets syld træder sokkellignende frem over terræn. Af oprindelige
enkeltheder er både i kor og skib bevaret to rundbuede, smigede vinduer; begge
skibets har krum monolitoverligger; ved hvert af korets, i ny tid11 genåbnede vinduer
er stik af tre kilesten. I disse åbninger er sålbænkene udført med en særlig kvader,
hvor hjørnerne mellem bund og smige er svagt rundede12. Begge portaler, der ikke
sidder over for hinanden, er bevaret; den simple nordre, der har kvadersatte hjørner,
profilerede kragbånd (p. 1368, fig. 3 c) og glat tympanon under stikket, er tilmuret og
står som en udvendig, 197 cm høj niche. Den rigere udformede sydportal (fig. 5) er
stadig i brug; hjørnerne
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Fig. 3. Tilst. Tværsnit 1:150. Målt og tegnet af TF og KdeFL 1969. — Cross-section 1:150. Fig. 4. Tilst.
Plan 1:300. Målt og tegnet af TF og KdeFL 1969. — Ground-plan 1:300.

er opbygget med meget store kvadre, hvoraf en i østsiden er dekoreret med skaktavl
(jfr. hjørnekæde på koret); profileringen af de to kragbånd er indbyrdes lidt afvigende
(p. 1368,fig. 3b). I den ydre fals står et par trekvartsøjler med terningkapitæler. Det
vestre søjleskaft er udtalt konisk13; en vulst indrammer den glatte tympanon, der er
dekoreret med et halvrundt, forsænket felt.
I den bevarede, rundbuede koråbning sidder de uens profilerede kragbånd (p. 1368,
fig. 3a) ikke i samme højde14. Den oprindelige kirke har haft træloft,
100*
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Fig. 5. Tilst. Sydportal (p. 1566). — South doorway.

N.E.1967

hvis brædder har været sømmet på undersiden af bjælkerne, der har ligget på
murkronen.
Blandt ændringer og tilføjelser er gennembrydning af et cirkulært og smiget, nu
tilmuret vindue i skibets vestgavl formentlig det tidligst udførte15. Omkring midten af
1400-tallet (jfr. kalkmalerier16) er i hele kirken indbygget gængse krydshvælv; eet fag
i det langstrakt rektangulære kor, tre, adskilt ved falsede gjordbuer, i skibet. De
falsede væg- og hjørnepiller har kragbånd af et rundet skifte; korets vestre pillepar har
herover yderligere et hulkantet skifte. Det er formentlig ved denne lejlighed, at der i
hvert af skibets fag placeredes en træk-bjælke, hvoraf de oversavede ender stadig er
på plads.
Formentlig i sidste del af 1400-tallet er der foran skibets syddør rejst et våbenhus,
hvis gavl har haft ni kamtakker. Det er utvivlsomt endnu i middelalderen, at den
relativt beskedne bygning er blevet forhøjet (munkesten i munkeforbandt med
ryggede fuger), og denne gang kronedes gavlen med syv kam-
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Fig. 6. Tilst. Udsnit af våbenhusgavl (p. 1569). — Section of porch gable.
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takker, og den fik en dekoration af savskifter samt to lysglugger. En tredie, mindre forhøjelse,
som ligeledes aflæses på gavlen (fig. 6), kan være fra nyere tid. De eksisterende kamtakker og
måske tillige et cirkulært vindue over portalen samt dennes nuværende, ændrede form, er
udført 18656. Våbenhuset, der 1681—8217 kalkedes indvendig, har i hver langmur vist haft to
små vinduer; et blåmalet træloft, der nævnes 1862, afløstes 18796 af det nuværende kassetteloft.
Det lidt skæve tårn ved skibets vestgavl er kirkens yngste tilføjelse og antagelig opført i
årtierne før reformationen. På en syld af marksten, der på alle sider træder frem over
jordsmonnet, er det bygget af munkesten i munke-forbandt med indtrykkede lejefuger og sine
steder ridsede lodfuger. I øverste etage af det tre stokværk høje tårn, hvis murkrone er i niveau
med skibets tagryg, står mellem syd- og nordmuren et halvanden sten højt, svagt spidsbuet
stik, der bærer østmuren. Som adskillige andre steder på Århusegnen står tårn-rummet ikke i
åben forbindelse med kirken; adgangen til tårnet sker ad en til begge sider falset, fladbuet
døråbning østligt i sydmuren. I andet stokværk sidder falsede åbninger, der indvendig er
spidsbuede, men udvendig, særlig mod syd og vest, er nærmest rundbuede. Det øverste
stokværk har mod vest en rundbuet åbning, hvis form er resultat af ændringer i ny tid.
Omkring 18706 blev de nuværende, nord-sydvendte, murede gavle med kamtakker opsat som
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Fig. 7. Tilst. Indre set mod øst. — Interior looking east.
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afløsning for trægavle »med gesimsbrædt«, formentlig dem, hvortil 18289 købtes
tjære og brunrødt. I 1680'erne17 nævnes et blytækket †spir, antagelig af træ, hvori
klokken hang. 176318 behøvede tårnet en omfattende reparation, og 182219 modtog
sogneboerne fra kancelliet afslag på ansøgning om tilladelse til at rive det ned.
Kvisten på tagets østside fik 18646 ny lem, og 1965 og 19716 blev etageadskillelserne
udskiftet.
Stræbepille af munkesten, vestligst på skibets nordside, nævnes første gang 18626.
I tiden efter reformationen omtales kun ordinær vedligeholdelse eller ikke nærmere
specificerede reparationer. Efter Frijsenborgs erhvervelse af kirken konstaterede et
syn 1763 bygningens slette tilstand og foreslog istandsættelser, bl.a. af tårnet, som
ovenfor nævnt. 18319 gennemførtes en reparation, og måske også en 18479.
Korgavlen forsynedes 18626 med kamtakker, og da våbenhuset nogle år efter skulle
have sine, ønskedes de udformet med bryn; i de samme år blev skibets to trækbjælker
udskiftet med jernstænger. Ved midten af 1870'erne6 fik også skibets østgavl
kamtakker, og en kam muredes på vestgavlens sydside, hvor vandbrættet var itu.
182220 ønskede synet nye vinduer; 1862 havde skibet tre smårudede trævinduer, der
1868 skulle er-
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Fig. 8. Tilst. Indre, set mod vest. — Interior looking west.
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stattes af jernrammer21, svarende til det, der allerede sad i koret6. Våbenhusets
jernvindue er fra samme periode.
Kor og skib var i 1600'rne blyhængt, hvilket muligvis også gjaldt våbenhuset, hvis
tag 170222 blev lagt med tegl. Løse vingeteglsten, nu på kirkens loft, er stemplet med
henholdsvis fisk og »HHK« (fig. 15, 3)22a. Tagværkerne er nyere, af fyr, og
indeholder adskillige ældre stykker egetømmer. Gulvene er nu overalt af tegl: i koret
gule sten på kant; i midtgangen mønsterlagte røde og gule sten samt enkelte sorte, i
stolene gule sten på fladen, i våbenhuset gule sten på kant. Siden 1862, da der var
trægulv i koret og ni gravsten i »hvide mursten« i gangen, er gulvene oprettet og
materialet ændret adskillige gange.
Opvarmning ønskedes 18966 ved hjælp af kakkelovn i skibets nordøstre hjørne;
adskillige senere udskiftninger og fornyelser.
Vindfløj, formet som hane, på hver af tårnets gavle, fornyet 19236.
Kirken står efter hovedistandsættelse 1959—60 ved Aksel Skov og Aage
Kristensen hvidkalket og teglhængt med undtagelse af tårnet, der siden ældste omtale
1680—8117 har haft tag af bly.
Fra et †glasmaleri, fra 1200'rne, i korets nordvindue, er 1927 fundet et lille
*glasstykke23 (hg. 15, 4), 2,7 cm langt, 2,2 bredt og 3,0—4,4 mm tykt. Alle fire
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Fig. 9. Tilst. Kalkmalerier på nordvæggen i skibets østfag. Scener fra Kristi lidelseshistorie
over
»dragning« af væggen (p. 1576). - - Murals on north wall in east bay of nave. Scenes from the Passion.

sider af stykket er tildannet med krøsel, hvilket viser, at det har udgjort en hel »rude«.
På det klare, grønne glas er med rødbrunt malet den nederste del af en højrefod. I
Nationalmuseet (inv. nr. D 11121).
KALKMALERIER
I kor og skib er 1873, 1927 og 1935 afdækket sengotiske kalkmalerier, der 1959
blev genrestaureret i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse24. Dekorationerne,
fra o. 1450—75 (jfr. bispevåben), er formentlig udført kort efter hvælvslagningen, af
malere der har været virksomme i andre af egnens kirker (jfr. bomærker).
Hvælvudsmykningen er af samme enkle, lette type som i domkirkens skib og i flere
af de nærliggende landsbykirker (Lisbjerg, Søften). Farverne er de vanlige grå og
brunrøde. Ribberne i koret er helt dækket med farve (skiftevis grå og rødbrun), mens
de i skibets to vestre fag er afstribede på langs med samme farver og i østfaget har
siksakmønster. Denne dekoration er også an-
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Fig. 10 -11. Tilst. Kalkmalerier. 10. Narrefigur på hvælvpille i skibets sydside. 11.
Mandshoved i korets sydvestre kappe (p. 1573 ff). — Murals.10. Figure of jester on abutment on south side of
nave. 11. Head of man in south-west severy of chancel.

vendt på skibets hvælvpiller og på korets skjoldbuer, hvorimod undersiden
på de tilsvarende buer i skibet blot har sparrer. Ribberne ledsages af krydsende
rundbuer, der ligesom de primitivt tegnede tovstave over skjold- og gjordbuer
stedvis løber ud fra spygatter i hvælvkapperne, i korets sydvestre kappe fra
munden på et mandshoved25 (fig. 11). Langs skjoldbuerne i skibets nordside
er malet krabbeblade, der i liere tilfælde går hen over tovstave og krydsbuer.
I hvælvkappen over triumfbuen ses biskop Jens Iversen Langes våben (1449—
82) ved siden af planteprydet lilje samt et majuskel-A26, svarende til et i Lisbjerg (p. 1393). I samme hvælvs sydkappe findes et bomærke27, i korets sydkappe et andet (fig. 15, 1), der ligeledes træffes bl.a. i Lisbjerg. Over buetoppene er dekoreret med spinkle træer eller blomsterbuketter, undertiden i
vase. I østkappen i skibets vestre fag er et træ flankeret af enhjørning og hjort,
i sydkappen er malet en lille hest og i nord- og vestkapperne rosetter.
Vægdekorationen i kor og skib er stort set samtidig med hvælvudsmykningen
og er udformet med hensyntagen til piller og buer. På den nedre del af kirkens
vægge (med undtagelse af korets østvæg og triumfmuren) har været malet en
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Fig. 12. Tilst. Skitse af kirkens nordvæg 1:200, tegnet af KdeFL, visende kalkmaleriernes placering. A-B. Kor:
Apostelrække (p. 1574). 1-18. Skib: Kristi lidelseshistorie (p. 1575). — Sketch of the north wall 1:200, showing
position of murals. A-B. Chancel: frieze of Apostles. 1-18. Nave: The Passion.

tæppeimitation, en »dragning«, hvorover der i koret og på skibets nord- og vestvæg
var udført figurrige scener. På sydvæggen er ikke fundet spor heraf. I modsætning til
hvælvudmalingen, der ved restaureringen kun krævede let udbedring, viste
vægdekorationen sig meget fragmentarisk bevaret; dele af figurerne, særlig i koret og
i skibets østfag, kunne udfyldes med farve, mens andre måtte efterlades hvide.
Koret. Nord- og sydvæggen har været dekoreret med en apostelfrise28, hvoraf kun
seks figurer på nordvæggen er bevaret (fig. 12). Her står tre apostle på hver side af
vinduet, forneden og til siderne afgrænset af spinkle rankeslyng. Ind mod vinduet og
foroven indrammes figurerne af et kraftigt, rødbrunt bånd, hvorover en buefrise med
hjerteblade. Over vinduets båndindramning (med tværstreger, jfr. skibet) er et defekt
ornament. Spor af ranker fandtes i vin-dueslysningen. Af dragningen på både nordog sydvæggen fandtes 1927 kun svage spor, der overkalkedes sammen med de få
rester af sydsidens frise. Af nordsidens seks apostle kan identificeres Bartholomæus
med lang kniv, Johannes med kalk og Andreas med sit kors (fig. 13). Øst for vinduet
Jakob den ældre med vandringsstav og (summarisk gengivet) muslingeskal; herefter
muligvis Jakob den yngre med deformeret kølle(?), der ligesom den sidste figur for
størstedelen er nymalet. Figurerne, der er nært beslægtet med en apostel-frise i
Vedslet (Voer hrd.) og muligvis udført af samme mester, er langagtige og iklædt lige
nedfaldende dragter, hvis farver veksler mellem blågrønt og rødbrunt; glorierne er
okkerfarvede, og til pletterne på kinderne og på Bartholomæus' kniv er antagelig
anvendt mønje.
Skibet. På nordvæggen er under skjoldbuerne malet en fremstilling af Kristi
lidelseshistorie29 i arkitektonisk indramning i to stokværk30. Dragningen nedenunder
er malet i farverne: hvidt, okker, hvidt og grønt med forskelligtfarvede skyggestriber
og overfald. Tæpperne er ophængt i ringe omkring en gul stang, der forløber i
fortsættelse af hvælvpillernes kragbånd. Over tæpperne ses væggens malede
beklædning af rødbrunt panel. Midtfaget har over dragningen, ligesom
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Fig. 13—14. Tilst. Kalkmalerier. 13. Tre apostle fra frise på korets nordvæg (p. 1574). 14. Scener
fra Kristi levned på hver side af norddøren i skibets vestfag (p. 1575). — Murals. 13. Three Apostles
from the frieze on north wall of chancel. 14. Scenes from Christ's life in west bay of nave.

tidligere i koret, en rødmalet bølgeranke, der midtpå synes at samle sig om et
indvielseskors med usædvanlig, rundtakket cirkelramme; lignende kors er placeret på
tilsvarende sted på østfagets nordvæg og på midtfagets sydvæg.
Passionsfrisen har en forenklet, arkitektonisk indramning, lidt afvigende i de tre
fag, svarende til Vedslets og Jetsmarks (Hjørring amt), med røde og grønne arkader
mellem grå tårne, der har røde spidstage og prydes med »vin-duesblændinger«;
rosetter i rammekrydsningerne.
Frisens begivenhedsforløb indledes i vest (jfr. fig. 12). I vestfaget er de to nedre
scener adskilt af den da ibrugværende kvindedør, der over buen er smykket med
ranker (fig. 14). 1) Nadveren. Apostlene placeret i række på hver side af Jesus, der
sidder med Johannes på skødet. Judas står foran bordet med palmegren i hånden. Tre
apostle i højre side er gået tabt. 2) Formodentlig Jesu bøn i Gethsemane. Små
fragmenter af gloriesmykket hoved, kjortler og gærdet omkring haven. 3)
Formodentlig Judaskysset. På et jordsmon ses rester af ben og fødder og en kjortel. 4)
Kristus for ypperstepræsten. Kristus føres med bundne hænder af to soldater (kun
svage rester af overkroppene) for den gulklædte ypperstepræst, der sidder på en
kubeformet tronstol.
I midtfaget (jfr. fig. 7) er øvre rækkes yderfelter udfyldt af rødt rankeslyng. 5)
Formodentlig hudstrygningen. Kun Kristi hoved, med glorie, ses mellem to andre
ansigter samt rester af en ferle(?). 6) Tornekroningen. Kristus, i rød kjortel, sidder på
en tronstol, to bødler presser ved hjælp af stave tornekronen ned over hans hoved. 7)
Jesus for Herodes. Denne sidder, med scepter i hånden, på en gul tronstol. Kristus,
med sammenbundne hænder, føres frem mellem to
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Fig. 15. Tilst. 1. Kalkmalede bomærker på skibets hvælv (p. 1573). 2. Okse, indridset på sten i kirke-gårdsmuren (p.
1565). 3. Stemplede tagsten 1:5 (p. 1571). 4. Fragment af glasmaleri 1:1, tegnet af Birgit Als Hansen (p. 1571). 5.
Egeramme fra korets nordvindue 1:10, tegnet af Aksel Skov (jfr. p. 1589, note 11). KdeFL 1978. — 1. Fresco
cyphers on vaulting of nave. 2. Ox, incised in stone on churchyard wall. 3. Stamped roofing tiles 1:5. 4. Fragment of
stained glass 1:1. 5. Oak frame from north window
of chancel 1:10.

soldater, kun svagt bevarede i stregtegning. 8) Korsegangen. Kun nedre og vestre
parti bevaret af Kristus, i rødbrun kappe, bærende korset. Ved siden grønklædt,
sørgende Maria og bagved rester af en lille person i grøn- og rødstribet dragt. 9)
Lodkastningen om Jesu klæder. Fire soldater, (de tres ansigter suppleret) med tvedelte
dragter i grønt og rødt, omkring den rødbrune kjortel. 10) Bespottelsen. På en rødbrun
forhøjning sidder den nøgne, blodplettede Kristus; to personer, klædt som de
foregående, står ved siden af. Alle hoveder og ben tilføjet.
I østfaget (fig. 9) ses den sædvanlige ranke øverst. Felterne lige herunder var
stærkt læderet, og kun lidt af de to midterste scener kunne fremdrages; i
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de øvrige var hovedparten af ansigtsdetaljerne forsvundne. 11) Jesus nagles til korset.
På det okkerfarvede jordsmon med grønne græstotter ligger Kristus udbredt på
korset; seks soldater, klædt i grønt og rødt, ses rundtom. 12) Jesus på korset. Til den
ene side herfor støttes Maria af to kvinder, alle grønklædte til den anden side tre
mænd, den ene i harnisk, de andre i rød- og gulstribede dragter. 13) Nedtagelsen af
korset. Kristus løftes ned af en mand i rød- og gul-stribet dragt, mens Maria, med
sammenlagte hænder foran brystet, ser på; til den anden side to mænd, hvoraf den ene
er fornemt klædt i grøn dragt med skindbræmme. 14) Gravlæggelsen.
Kristusskikkelsen (i hovedsagen bevaret) ligger på en gråmalet sarkofag, med
blændinger som på rammeværket. 15) ? 16) Opstandelsen. En fragmentarisk bevaret
Kristus med sejrsfanen står op af graven; ved siden heraf sidder en soldat i rustning.
17) Kristus som urtegårds-mand. Kristus, med naglegab i fødderne, synes at holde en
spade ved sin højre side. Nogle ansigter er antydet til højre herfor. 18)?
På vestsiden af vestre vægpille i syd er tegnet en vrængende narrefigur (fig. 10), i
gul dragt og med kølle.
En †dekoration af korbuen og korhvælvet blev 1873 udført af maler Lyders,
Århus31. 1915 overmaledes hvælv og vægge med lys limfarve, mens »borterne på
buer og grater« bibeholdtes6.

INVENTAR
Oversigt. De sengotiske kalkmalerier på kirkens nordvægge er det, der først og fremmest fanger
opmærksomheden i kirkerummet. Fra en senere tid er det især stoleværket, delvis fra 1584, der med de
lange rækker af lukkede stole skaber en helhed sammen med den barokke prædikestol og altertavle —
trods visse ændringer ved restaureringer i nyere tid.

Alterbord, nymuret 1959 og beklædt med brædder, hvorpå fastsømmet, rødt fløjl.
Det middelalderlige †alterbord, sat af kun let afbanede frådsten32, blev 18626
behugget på bagsiden for at skaffe plads til en gang bag altret33. Af †alterbordspanel, 18626, er bevaret profileret gesims med tandsnit.
†Alterklæder. 1842 anskaffedes et rødt fløjsklæde med røde frynser9; 1862 var
klædet af sort silkefløjl kantet med sølvgaloner. De følgende alterklæder var af rødt
fløjl6.
Altertavle (fig. 16), o. 1650, i bruskbarok, med malet årstal 168?, suppleret 1927.
Storstykket tredeles af kraftige, korintiske søjler, hvis prydbælter, ligesom fodstykket,
har bruskede engle (fig. 18). I portalfeltet indrammer brusk-værk med englehermer
det lavtsiddende, skårne relief af nadveren (fig. 16— 17), udført efter et stik34 af et
medlem af en kendt kobberstikkerfamilie, Magdalena de Passe (1600—1638). I de
smalle sidefelter står dydefigurerne
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Fig. 16. Tilst. Altertavle, bruskbarok, stafferet i 1680'erne (p. 1577). — Altarpiece, Oricular Style,
decorated in the 1680's.

Håbet, med anker, og Troen, med kors. De kraftige, bruskede storvinger, der i
midtovalen har småfigurer med henholdsvis kugle og krans, afsluttes af vingede
havfruehermer. Foran topstykkets hammerfelt hænger den korsfæstede mellem
sidefelternes påklædte hermefigurer, hvis skafter bærer store fantasi-masker. Foran de
bruskede vinger står kraftige putti, der har mistet deres attributter.
Ved restaureringen, under Povl Jensen, tilføjedes det øvre, halvrunde felt og de to
topspir, en del bruskornamenter på nordre storvinge og fodstykke35, ligesom
midtfeltet fik ny bagklædning36. Under to overmalinger fandtes spor af den
oprindelige staffering, der genopmaledes. Ifølge initialer og våbner i fodstyk-
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Fig. 17—18. Tilst. Altertavledetaljer. 17. Nadverscene fra midtfeltet. 18. Prydbælte fra storsøjle (p. 1577). —
Details of altarpiece. 17. Scene of the Last Supper from middle panel. 18. Ornamental
band from column.

kets sidefelter: »O B — Anno« og »BR K — 168—«, skyldes stafferingen kirkeejeren Otte Bielke til Kærbygård og hans hustru Beate Rosenkrantz (jfr. den
historiske indledning). Søjleskafter, figurer, bruskornamenter og lister står gråhvide, i
storstykket på gråsort baggrund, vingerne på brun, dog med blåt bag småfigurerne.
Fodstykkets oprindelige, gulmalede indskrift opfriskedes, på sort bund: »2. Timoth.
2. v. 8: Kom Ihesum Christum ihu«, mens nye indskrifter tilføjedes, hvor de
oprindelige var fjernet sammen med kridtgrunden ved en senere opmaling: i topfrisen
fra Aab. 3,8, i gesimsfrisen fra 1. Joh. 3,20, Joh. 3,16 og Rom. 8,31. I den nye
topgavl maledes Jesumonogram og restaurerings-året »1927«37.
En synsforretning 176318 krævede tavlen istandsat både snedker- og malermæssigt, hvilket måske først er sket efter 182220, da tavlen atter ønskedes repareret.
Muligvis fra denne tid stammer den ret grove, »sene rokokostaffering« (indb.), der i
hovedsagen har fulgt den oprindelige bemaling. Felterne var marmoreret med hvidt
på sort, indskrifterne gentaget med tynd, hvid skriveskrift på sort bund. 18726
maledes tavlen af Allin Lassen, Århus38: marmorering med uægte forgyldning, i
fodstykkets yderfelter årstallene 168339 og 1872.
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Fig. 19—21. Tilst. 19. Alterstage (p. 1580). 20. Alterkalk (p. 1580). 21. Dåbskande, antagelig 1886 (p. 1582). — 19.
Altar candlestick. 20. Chalice. 21. Baptismal ewer, possibly 1886.

Altersølv. Den enkle, udekorerede kalk (fig. 20) består af fod og skaft fra 1600'rnes
begyndelse med et bæger fra 1800'rnes første halvdel. Den ottetungede fod har
standkant med vandrette profilstave. Den muligvis senere tilsatte knop er glat og
midtdelt af flad ring. Bægeret har i ny tid fået tilsat halvlåg med tud. 20,5 cm høj,
med let afslidt, ud- og indvendig forgyldning. Disk, formentlig samtidig med bægeret,
13,5 cm i tvm., har cirkelkors på randen; oversiden forgyldt. Ude af brug og afløst af
moderne disk, udført af B. Exner. Ske, med Kbh.s bystempel 1885.
Oblatæske og vinkande af porcelæn fra Bing & Grøndahl, sorte, med guldkors og kanter, anskaffet henholdsvis 18639 og kort før 18626. I skab bag altret, ude af brug. †
Vinflaske af tin omtales i inventariet 1681/8217.
Sygesæt, 18796, for »Tilst og Kasted Menigheder«, Københavnerarbejde stemplet
»CHIRM« og »CHR M«, svarende til Kasteds (p. 1601).
Alterstager (fig. 19), af sengotisk form, antagelig fra slutningen af 1500'rne, kun
30,2 cm høje, med indridsede linier, der markerer de bløde profiler uden at afgrænse
dem. Stagernes tre fødder er formet som skrutryggede hunde, påskruet en nyere
plade, der lukker for stagens bund. Hver stage har fået en af hundene fornyet i lysere
messing efter 1840, da mangelen noteredes40. Nyere lysetorn af messing.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og latinsk kors. I
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Fig. 22. Tilst. Romansk døbefont (p. 1581). — Romanesque baptismal font.

skab bag altret. † Messehagler. 1688 fik kirken for 3 sl. dl. og 2 mk. en gammel hagel
fra Århus domkirke41. 1839 kasseredes en gammel og uanstændig, og året efter
indkøbtes fløjl til en ny40, muligvis den af sort silkefløjl med kors af sølv-galoner, der
nævnes 18626. 1879 anskaffedes en ny9.
Alterskranke, 1862, med slanke, drejede balustre opstillet i bue fra nord- til
sydvæg. Grå- og hvidmalet, oprindelig broncefarvet med mahognifarvet håndliste6.
Knæfaldet ændret 1959. Den tidligere †skranke var lige6.
Døbefont (fig. 22), »Randerstype« (Mackeprang: Døbefonte p. 229), romansk, af
rødlig granit. Kummen, 71,5 cm i tvm., smykkes af to par dobbeltløver i fladt relief,
hvert par med fælles, kraftigt fremspringende mandshoved; de adosserede løver har
sammenslyngede haler endende i bladdusk. Fodens tov-stavformede rundbuer er i
sammenstødet midtpå stukket ned i ring, hvorover lindes: 1) lille dobbeltbue, 2)
plante, 3) kolbeagtig blomst og 4) mandshoved. På hjørnerne ses større
mandshoveder, der ligesom ornamenterne midtpå ved
Danmarks Kirker, Århus amt
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stave forbindes med skaftringen. 18626 ønskedes den røde maling på fonten afskrabet.
Siden 195942 i skibets nordøstre hjørne, tidligere i korets nordvestre.
Dåbsfade. 1) Af messing, med givernavn og år: »16 C. H. Halbej 94«. Det glatte
fad, 51 cm i tvm. og 5,5 cm dybt, har som eneste dekoration den graverede indskrift
på randen, med skriveskrift. Formodentlig kirkens første dåbs-fad, da inventariet
1685/8617 nævner, at fonten står uden bækken. 2) 1964, af sølv, udført af B. Exner.
Dåbskande (fig. 21), antagelig fra 18866, af lyst messing, 35 cm høj; lågkorset
afbrudt.
Prædikestol (fig. 23), med skåret årstal 1633, svarende til og rimeligvis fra samme
værksted som bl.a. Skejbys (p. 1375). Det er et enkelt, lidt plumpt arbejde bestående
af fire fag med relieffer af evangelisterne under storfelternes portaler; på hjørnerne
lavstammede søjler. Alle englehoveder og bosser på frise- og postamentfremspring
samt gesimsens tandsnit er nyskårne ved restaureringen 192743, ligesom
evangelisternes hænder, bøger og kalk44. Ved samme lejlighed fik stolen ny
bærestolpe og opgang. De enkelte evangelister kan identificeres delvis ved hjælp af
de få, sjusket indskårne bogstaver ved hovederne, fra opgangen: 1) »S« (Matthæus),
2) »S Mar«(cus), 3) »S Lv«(cas) og 4) ingen bogstaver, men den skægløse og
ungdommelige figur svarer til den traditionelle fremstilling af Johannes.
Stolen står med en staffering fra 192737, udført delvis på grundlag af den oprindelige. Denne er imidlertid først foretaget samtidig med altertavlens staffering i
1680'erne. Det konstateredes, at de oprindelige (1927 nyskårne) detaljer blot havde
været limet på og derfor tidligt var faldet af, før stafferingen i 1680'erne, da man med
farve havde dækket de blottede steder45. - Stolens hovedfarve er brun, med grønne og
røde detaljer; søjlerne er hvidgrå og evangelisterne iført forskelligtfarvede dragter.
1763 ønskede synet stolen repareret og stafferet18. 1871 ombyggedes den (ny
†opgang), den gamle maling fjernedes, hvorefter den egetræsmaledes ligesom det
øvrige inventar6.
Stokværket (fig. 7), af fyr, omdannet 18906. Efter kirkesynets ønske genanvendtes
de »udskaarne endestykker«, dels nogle ungrenæssancegavle fra 1584, der fra
midtgangen er flyttet ud mod væggene, dels to gavle fra 1684 (jfr. † degnestol).
De ældste gavle, glatte og afsluttet af rundbuefelt, er smykket med landligt
fladsnitsornamentik. Den næstøstligste gavl i syd har indskårne initialer »N B« og
årstallet »1584«, muligvis for den i 1583 nævnte herredsfoged for Hasle herred, Niels
Bonde i Tilst46. Nordsidens 13 gavle har alle cirkelrosetter med varierende blade i
dobbeltrosetten (fig. 24 a-b). Sydsidens gavle har i 15 tilfælde halvrosetter (een helt
glat) under »frise« med det vanlige ungrenæssancemotiv: tværstreger, samt foroven
på selve planken en neglesnitsbølgeliste. Den næst-
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østligste gavl i syd (fig. 24 c) har indskåret Jesumonogram i skjold med blomsterudløbere (den ene afskåret). Mod midtgangen er gavlene afsluttet af stejlt trekantfelt
med profillister. 184740 forbedredes stolene med døre, fodstykker og ryglæn, dannet
af to planker, hvoraf der nu ses spor i begge rækker gavle. Samtidig udvidedes og
retlinedes midtgangen ved at afkorte de »meget rummelige fruentimmerstole«. 18906
opsattes paneler langs væggene i kor og skib. Af de 41 lukkede stole, som omtales
18626, er de østligste i nordsiden fjernet 1896, da kakkelovnen blev anbragt, andre
1959 i forbindelse med orglets opstilling47.
De to højere gavle (fig. 25 a-b), der afslutter indgangspanelerne (med renæssanceprofiler), er formodentlig rester af en † degnestol. Under gavlens trekantfelt
sammenskrevne initialer og herunder en længere indskrift; på den østre: »M O« og
»Er gvd med os, hvo kand da vere imvd os. 1684«. På den vestre er skåret »I P S
B«(?) og »Dete hafver ieg ladet giøre pa min egen bekastninng«. 1862
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Fig. 24a—c. Tilst. Gavle fra stoleværket, skåret 1584 (p. 1582). — Bench-ends from pews, carved 1584.

stod †præste- og (†)degnestolen i koret på hver sin side af altret, men fjernedes
samme år6. Præsten fik sin plads med stol og læsepult bag altret, degnen sin i øverste
fruentimmerstol (østligst i nord). På tilsvarende sted i syd er nu indrettet en lille stol
til degnen.
Stoleværket, der 18626 var blåmalet, fik o. 18726 egetræsfarve og blev 1927 og
atter 1959 nystafferet, således at det nu står gråblåt med brunt rammeværk og
skiftevis blåt og hvidt på rosetternes blade; indskrifterne har mørkeblå bund,
iladsnitsblomsterne er hvide.
†Orgelpulpitur i vest32, opført 1913 til †orgel; fjernet 1959.
Orgel, bygget 1963 af Th. Frobenius & sønner, Kgs. Lyngby. Fem stemmer, et
manual. † Orgel med fire stemmer, leveret 1913 af A. C. Zachariasen, Århus48.
Salmenummertavler, 1959. Tre, fra 18766, med buet gavl, beregnet til skydetal på
træplader, ligger på loftet.
Lysekroner, tre nyere ophængt i skibet, de to repareret 1943 af Erstad-Pedersen,
Århus, den tredie anskaffet 1967 hos samme. Væglampetter 1959, tegnet af arkitekt
Rolf Graae, Kbh.
Klokke, 1945, af støbestål, fra »De Smithske støberier i Aalborg«, 69 cm i tvm.
†Klokker. Ifølge Resen (p. 118) bar en klokke indskriften: Nicolaus Sebeni anno
domini MD IIII Mariæ virgini (N. S. i Herrens år 1504 til jomfru Maria). Klokken er
formodentlig en af de to klokker fra Tilst, der nævnes blandt de af kronen indkrævede
152849; den ene vejede med sit jernfang 13 lispund, den anden 1 ½ skippund og 6 ½
lispund. 1681/8217 var der kun een klokke ophængt i tårnet. En klokke omstøbtes
1824 og 1847, begge gange fordi den var revnet9. En ny anskaffedes 1882, støbt af
Christen Christensen, Århus50; revnet 19446.
Klokkestol, nyere, af fyr, med genanvendelse af egestolper.
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Fig. 25a—b. Tilst. Stoleværk med gavle, formodentlig fra †degnestol, 1684 (p. 1583). — Pews with bench-ends,
presumably from parish clerk's seat, 1684.

GRAVMINDER
Gravsten. Fem gravsten er siden 18936 opstillet langs våbenhusets vægge. De fire
lå indtil da i skibets midtgang, den sidste i tværgangen. 18626 lå i skibet ialt ni
gravsten, slidte og med utydelige indskrifter. På kirkegården fandtes 29
†monumenter: 16 af jern, 2 af træ og 11 af sten.
1) (Fig. 26). O. 1625, genanvendt og ændret efter 1802, da Anders Rasmussen af
Brendstrup købte stenen på auktion fra Århus Vor Frue kirke51. Rødbrun kalksten,
194 x 130 cm og ca. 10 cm tyk. Inden for en profileret ramme, smykket med
slyngbånd og med evangelister i hjørnerne svarende til flere sten i Århus domkirke
(bl.a. nr. 52, p. 796), ses et dobbelt bueslag, prydet med små-palmetter (jfr. nr. 2).
Herunder står trekvartfigurer af mand og kvinde, han med handske i hånden, hun
med salmebog. Det nedre felt har i sviklerne over skriftovalen små relieffer af
henholdsvis en mands- og en kvindesko. - - Den sekundære indskrift, med fordybet
kursiv, er over Anders Rasmussøn, f. i Brenstrup 173952. »Baade (boede) og Døde
sammested«, i sit <69.> år <1808> efter at have bekostet »dette begravelse«, samt
hans hustru Maren Sørrens Datter, f. i Lasbye 1748, d. i Brændstrup 1803, »hindes
alder 52(!) aar. 1807«. Mellem 1802 og 1807 er de to personers ansigter og
halsomgivelser blevet »moderniseret« ved omhugning. Mandens frisure er ændret,
ligesom hans oprindelige pibekrave er omdannet til to halssnipper. Kvinden, muligvis
en ung, ugift pige som på to sten i Århus domkirke (nr. 41—42, p. 788f.), synes ikke
at have haft den vanlige konehue; også hendes pibekrave er afhugget for at lade
halsen fri.
2) (Fig. 27). O. 1625—35, med senere indskrifter fra 1730—1806. Grå kalk-
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Fig. 26—27. Tilst. Gravsten. 26. Nr. 1, o. 1625, genanvendt og personerne »moderniseret« før 1807. 27. Nr. 2, o.
1625—35, med senere indskrifter 1730—1806 (p. 1585). — Tombstones. 26. No. 1, c. 1625, re-used and figures
»modernised« before 1S07. 27. No. 2, c. 1625—35, with later inscriptions 1730—1806.

sten, 165 x 102 cm og ca. 14 cm tyk. Inden for en profileret ramme med småpalmetter (jfr. nr. 1) står et ægtepar i trekvartfigur under et dobbelt bueslag, der
midtpå har pæreformet konsol og i sviklen herover et englehoved. Begge personer har
sammenlagte hænder i bedestilling, hun er iført konehue og midtdelt, stivet krave. I
stenens nedre halvdel, ligesom i fodfeltets skjolde, er de oprindelige indskrifter og
mærker afslebet for at give plads til flere yngre, fordybede indskrifter, antagelig over
medlemmer fra samme familie (og gård?). Ældst er initialerne nederst i skjoldene: »I
A S« og »C I D«53 over »Anno 1730«. I skriftfeltets øvre del: »1775« over »A I S Y
M N D G«54. Herunder er feltet yderligere afslebet og en længere indskrift tilføjet,
med kursiv og store skøn-skriftsbogstaver: Anders Nielsen, f. i LöngBye 17??, d. □ i
Gieding, og hustru Ane Niels Datter, f. i Gieding 1746, d. □ smst. 18D. — »1806«.
3) (Fig. 28). O. 1630—40, genanvendt o. 1756. Hvidgrå kalksten, 182 x 113 cm og
ca. 8 cm tyk. Stenen indrammes og tværdeles af den almindeligt anvendte
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Fig. 28—29. Tilst. Gravsten. 28. Nr.3, o. 1630—40, genanvendt o. 1756. 29. Nr. 4, o. 1650, genanvendt o. 1756 (p. 1587
f.). — Tombstones. 28. No. 3, c. 1630—40, re-used c. 1756. 29. No. 4, c. 1650, re-used
c. 1756.

slyngbånds-bort, der ligeledes pryder det dobbelte bueslag, der i de ydre svikler har
blade, midtpå vinget timeglas. I skriftfeltet, hvis oprindelige tekst er udslebet, er i de
nedre hjørner skjolde, hvorfra ægtemandens mærke eller initialer er afslidt, mens
hustruens er bevaret: Jesumonogram over »MRD« [Maren Rasmusdatter?]. Antagelig
fra samme værksted som sten i Elsted (V. Lisbjerg hrd.) og Saksild (Hads hrd.). - Den sekundære indskrift, med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver: »I. A. S.
H. B. og 2de Huustroer C. K. D. F. B. — H. S. S. D. Skiellerup Bode og Døde i
Brendstrup 1756«55.
4) (Fig. 29). O. 1650, genanvendt o. 1756. Grå kalksten, 182 x 106 cm og ca. 11
cm tyk, ret afslidt. Af den oprindelige indskrift, med reliefversaler, i skrift-feltet, kan
læses slutningen af efternavnet: ». . sen« og alderen »64 aar«, samt på rammen rester
af en fordybet, religiøs indskrift. Stenens udsmykning er udført efter samme forlæg,
som er anvendt til sten i Århus domkirke (nr. 67, p. 805) og i Vor Frue (nr. 19, p.
1241), dog med små variationer, der delvis skyldes
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stenens smallere format. Forneden er skjoldenes mærker udslebet. - Den oprindelige
indskrift har måttet vige for nogle sjuskede, fordybede initialer: »I R S T 1756« og
»M G . . B«.
5) O. 1687. »Rasmus Lassøn, som bode oc døde i Brendstrup, 10. marti 1687«, 48
år gl., og hustru Iah[an]na Nielsdat[t]er, d. □ i sit □ år, efter 22 års ægteskab; seks
sønner og fire døtre. Hvidgrå kalksten, 153 X 101 cm, 8—9 cm tyk, med fordybede
versaler i det bladkransede skriftfelt. I hjørnecirklerne blomstermotiver som på sten
bl.a. i domkirken (nr. 74, p. 809) og S. Oluf (nr. 5, p. 1341), i øvrigt med et motiv
svarende til domkirkens (nr. 76 og 77, p. 810f.), dog uden søjlebåret bueslag og
markeret fodfelt. På den profilerede ramme findes den til typen tilhørende, fordybede
indskrift fra Joh. 11,25.
Muligvis er stenens udsmykning og indskrift udhugget på bagsiden af en sten, der
tidligere lå i Århus Vor Frue kirke, idet der i regnskaberne56 herfra noteres, at
Rasmus Lassens enke i Brendstrup 1687 købte det mindste stykke af den store, gamle
ligsten fra koret for 6 sl. dl. 3 mk.
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Michelsen 1977 og orgel ved Ole Olesen 1977.
MS og notebøger: F. Uldall: Om de danske Landsbykirker I, 1864ff, 364—65 (1873); Povl Jensen
IX, 1927, 36—39.
Opmålinger og tegninger: Nationalmuseet: F. Uldall, antagelig 1873 (sydportal og vinduer); Povl
Jensen 1927 (altertavlen, farvelagte enkeltheder); Aksel Skov 1953 (korvindue) og Aage Kristensen og
Aksel Skov 1958 (plan og længdesnit).
Litteratur: E. Haugsted:, i ÅrbÅrhSt. 1949, Vagn Jørgensen: Tilst kirkes restaurering 1959—60.
ØJyHjemst. XXVI, 1961, 119 22.
1
Århus domkapitels jordebøger III, udg. af Poul Rasmussen 1975, 16f. - Bordet havde fået kirken
overdraget af Bisp Ebbe, jfr. Ebbe Nyborg: Enkeltmænd og fællesskaber i organiseringen af det
romanske sognekirkebyggeri, i Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg
1979, 37—64. 2 SRD VI, 469. 3 LA Vib. Århus bispeark. Adkomster på kirkernes jura patronatus
1695—1738 (C 3—1153). 4 LA Vib. Århus bispeark. Hasle hrd. Provstiet Åby-Årslev-Tilst 1674—1845
(C 3—585);
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LA Vib. Frijsenborg godsark. Skøder på Årslev og Tilst kirker 1731—60. 5 LA Vib. Århus bispeark.
Kirkernes istandsættelse m.m. 1804—23 (C 3—1151). 6 Synsprotokol 1862 ff. 7 NM arkiv. J. nr. 407/73.
8
Indb. H. J. Madsen. 9 LA Vib. Tilst kirke-insp.ark. Rgsk. 1818—1912. 10 Note 6; NM arkiv. J.nr.
638/71. Ifølge graveren træffes ca. 70 cm under terræn murhjørne af kampesten i mørtel knap ni meter
nord for skibets nordøstre hjørne. 11Note 6. Østvinduet åbnedes 1891; ved nordvinduets genåbning 1953
fandtes rester af den oprindelige egetræsramme (fig. 15, 5). 12 Jfr. F. Uldall i ÅrbOldkHist. 1894, 284,
305 og 311. 13 F. Uldall 1873 bemærker, at eventuelle baser skjules i gulvet. Jfr. M. Mackeprang: Jydske
Granitportaler, 1948, 13, 24, 32, 37 (søjle-portalen), 324 (skaktavlkvadre). 14 Jfr. F. Uldall i
ÅrbOldkHist. 1896, 218 og 232f. 15 Bortset fra et fotografi (NM), foreligger der ingen redegørelse for
vinduets genåbning 1959. Partier af munkestensmurværk i skibets vestre taggavl kunne måske tyde på, at
denne samtidig ommuredes. 16 Senest på denne tid er vinduerne i skibets nordside tilmuret. 17 RA. Rtk.
rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 1680—94. 18 Frijsenborg gods-ark. Nr. 143. Skifte 1763. 19 LA Vib.
Århus bispeark. Hasle hrd. Provstiet Åby-Årslev-Tilst 1674—1845 (C 3—585). 20 LA Vib. Århus amts
nordre provsti. Synsprot. 1813 1826 (C 291—2). 21 De nuværende jernrammer er fra 1960. 22 LA Vib.
Århus bispeark. Kirkesyn 1700—02 (C 3—1166). Korets og skibets blytag nævnes sidste gang 1763
(note 19). 22 Tagsten stemplet »HHK« kendes tillige i Århus by, jfr. Helge Søgaard, Teglstensmærker i
»Den gamle by«, i ÅrbGlBy 1944, p. 35f., nr. 13. 23 Undersøgelse og beskrivelse ved Birgit Als-Hansen,
NM. 24 1979 udbedredes skader i det kalkmalede vægtæppe i kirkens vestre del efter fjernelsen af et
pulpitur (Olaf Hellvik indb.). 25 Rester af en tilsvarende, nu overkalket »maske« fandtes i korets vestre
kappe (indb). 26 Liljen og bogstavet A måske tilsammen en forkortelse af Ave Maria, hvor liljen
symboliserer Maria. 27 Også i koret over nordre skjoldbue fandtes et ikke aftegnet, nu overkalket
bomærke (indb.). 28 Ifølge synsprotokollen 1873 fremkom kalkmalerier i koret ved af-bankning af
kalken; der overkalkedes atter, men man overvejede at afdække dem igen. 29 Jfr. E. Haugsted, i
ÅrbÅrhSt. 1949, p. 49 f. 30 Bengt Söderberg: De gotländska Pas-sionsmålningarna och deras Stilfränder,
Stockholm 1942, 280, henviser til, at Tilst-kalkmalerierne minder om de birgittinske maleriers skema,
især Råda og Ask. 31 F. Uldall i brev af 15. aug. 1873 (i NM). 32 Jfr. fot. 1958, i NM. 33 Bordet har måske
haft sokkel eller trin på sydsiden. Der må desuden været taget nogle skifter af bordet foroven, idet
bordpladen, af træ, lå ½ m højere end stenbordet (indb. ved Povl Jensen 1927 vedr. altertavle m.m. samt
meddelelse til Chr. Axel Jensen 1927 (notitser af denne, i NM). 34 Jfr. Sigrid Christie: Den lutherske
Ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, II, fig. 187, med danske eksempler i note 247; jfr. Nr. Vedby, DK
Maribo p. 1177. 35 Som en efterligning af de noget beslægtede tavler i Bedsted (DK Tisted p. 563), V.
Nykirke (Ribe amt) og 0. Nykirke (Vejle amt). Fodstykket synes at have haft vinger eller hængestykker
for enderne (indb.). 36 Den nordre del af den oprindelige bagklædning opbevares på loftet. Herpå ses
farvespor fra en sekundær staffering, hvoraf fremgår, at portalbuen har været ledsaget af skiftevis små og
større, henholdsvis gule og grønne kugler. Den oprindelige baggrundsmaling for relieffet var ensartet grå
over det hele. 37 Bag på tavlen malet: »Altertavle og prædikestol er istandsat under Nationalmuseet anno
1927 af maler Povl Jensen«. 38 Ifølge blyantsindskrift på gesimsens nordende (indb.). 39 Årstallets 3-tal
er tilsyneladende ikke malet på basis af fundne spor, da bl.a. synprotokollen 1862 noterer, at der da intet
årstal var på tavlen, og restaureringen har vist, at 1872-opmalingen var påført lige oven på
rokokostafferingen (indb.). 40 LA Vib. Provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. 1807—54. Synsprot. for
kirker og præstegrd. (C 24—5). 41 LA Vib. Kirke-insp.ark., Århus domk.s rgsksbøger 1645—74 (C
617—46). 42 Samme år istandsat af Vitus Nielsen, NM. 43 Efter model af den beslægtede stol i Grundfør
(V. Lisbjerg). 44 Frit komponeret over de gamle brudflader (indb.). 45 Enkelte steder var med farve
forsøgt gentagelse af de oprindelige detaljer, således et englehoved og en bosse (indb.).
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KancBrevb. 15. nov. 1583. 47 Tre gavle opbevares på loftet. 48 A. C. Zachariasens trykte
værkfortegnelse (i Den Danske Orgelregistrants arkiv). 49 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over
indkrævede klokker 1528/29 (108 A-nr. 21). 50 C. Nyrop, i Kirkehist-Saml. 3. rk. IV, 296. 51 LA Vib.
Århus bispeark. Århus Vor Frue rgsk. Bilag 1800 1814 (C 3. 2326). 52 Formodentlig kirkeejeren i Hasle,
jfr. p. 1495. 53 Måske for Jens Andersen og Catrine Jensdatter? 54 Måske for Anders Jensen Yderup og
Marie el. Maren Nielsdatter Gieding? 55 Årstallet mere sjusket indhugget (senere tilføjet?) end bogstaverne. 56 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinsp.ark. Rgsk. 1656—93 (C 618—2).

Fig. 30. Tilst 1:10000. Opmålt 1781 af A. Haar,
prøvet 1816 af Forslev. Udstykninger medtaget
indtil 1862. — Map of the village 1781.
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SUMMARY
The original part of the church, the chancel and nave, probably dates from the latter half of the
12th century and is constructed of split and rough granite boulders. Ashlar is used at the
windows, doors and the corners of the building. A couple of the round-arched windows are
preserved and the moulded imposts in the doorways and chancel arch are retained (p. 1368,
fig. 3 a—c). This simple church had as was usual a wooden ceiling, but this was replaced
around the middle of the 15th century by masonry vaulting of the normal type and
construction. In the same Late Mediaeval period, which was characterised by considerable
activity in church building, a porch was added in front of the nave's south door and later made
higher in two stages (fig. 6). The tower, which like the porch is built of brick, must have been
erected in the decades before the Reformation 1536. In more recent times small repairs have
frequently been undertaken, but have not made any essential change. The church was last
restored 1959—60.
A small piece of stained glass (fig. 15, 4) from the 13th century showing a right foot
coloured reddish brown comes from the north window of the chancel.
The walls and vaulting of both the chancel and nave are decorated with Late Gothic murals
from c. 1450—75 (cf. coat of arms of Bishop Iversen Lange 1449—82). The simple paintings
of the vaults correspond to those of the cathedral and a number of the village churches in the
surrounding district (Lisbjerg, p. 1399, Søften (V. Lisbjerg); cf. cyphers fig. 15, 1). The walls
in the church were almost entirely decorated with imitations of tapestry, and above this in the
chancel and on the north and south walls of the nave are scenes with many figures (fig. 12).
The greater part of these survive only in fragments. The north and south walls of the chancel
had a frieze of Apostles (fig. 13), while those of the nave have scenes from Christ's Passion
within an architectonic framework of two stories (fig. 7, 9). A grimacing jester (fig. 10) can be
seen just inside the south entrance to the church.
A Romanesque baptismal font (fig. 22) with twin lions on the basin is among the earliest
furniture of the church. Some of the pews from 1890 have pinewood bench-ends from 1584
(fig. 24) with rustic decoration in low relief. Other bench-ends (fig. 25) with the date 1684
and inscriptions presumably came from a parish clerk's seat in the church. Several Baroque
tombstones (fig. 26-29) were probably obtained from Århus churches and then modernised
and given new inscriptions.
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Jan Steenberg 1966

Kasted. Gravmæle udført 1799—1803 over Ancher Jørgen Secher til Kærbygård og hustru på kirkegårdens
nordvestre hjørne (p. 1607). — Monument 1799—1803 to Ancher Jørgen Secher, Kærby-gård, and his wife, in
north-west corner of churchyard.

N.E. 1967

Fig. 1. Kasted. Kirken set fra sydøst. — The church seen from south-east.

KASTED KIRKE
HASLE HERRED
Da der hverken svaredes kirkelam eller kirkehavre til biskoppen eller visitationsgebyr til
ærkedegnen1, har kirken rimeligvis været inkorporeret i et kloster, formodentlig Alling kloster, der dels
synes at have oppebåret visitationsgebyret, dels ejede Kærbygård og nogle gårde i Kasted by. 1574
ansøgte præsten i Brabrand kongen om at få en af disse gårde udlagt til annekspræstegård og påstod, at
præsterne havde haft indtægter af gården, medens klostrene var ved magt2. Ved brev af 1. april 1699
overlod kongen kirketienden og kirkens øvrige indkomster til biskoppen, der til gengæld skulle
vedligeholde bygningen og afholde kirkens andre udgifter, dog uden ret til at kalde sognepræsten3.
Kasted kirke tilhørte bispeembedet til 22. juni 1802, da sogneboerne i henhold til kgl. bevilling af 10.
april 1801 fik skøde på kirketienden4. 1. januar 1910 overgik kirken til selveje.
Kirken, der tidligere var anneks til Brabrand, blev 1. januar 1868 annekteret Tilst.

Kirken er rejst vestligst på Kasted ås, på en mindre banke, der er højest lidt øst for
korets gavl; på denne side går en hulvej langs kirkegårdsdiget. Mod
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Fig. 2. Kasted. Tværsnit 1:150. Målt og tegnet af TF og KdeFL 1969. — Cross-section 1:150. Fig. 3. Kasted.
Plan 1:300. Målt af C. G. Schultz, tegnet af KdeFL 1978. — Ground-plan 1:300.

de andre verdenshjørner falder terrænet med jævne eller stejlere skråninger ned til
lave, delvis sumpede arealer, der isolerer kirkebakken og afskærer den fra landsbyen,
som strækker sig langs bygaden. Mod nord, på den anden side Egå, ligger
Kærbygård.
Kirkegårdens hegn og indgange. Den tætte, lille kirke står midt på den næsten
kvadratiske kirkegård, der på alle sider hegnes med markstensdiger og næppe har
været udvidet, før den 1977 øgedes med godt lire meter på sydsiden. Hovedindgangen, som altid synes at have siddet sydligst i østsiden, er udformet med
jerngitterlåger mellem murede, hvidkalkede piller, vist udført 18675. Dengang var der
trætremmefløje her og i fodgængerlågen midt på vestsiden, hvor kirkestien fra
Kastedgård slutter. Et træskur med redskabsrum og toiletter opstilledes 1973 på
støbte stolper nordøst for kirken.
Med undtagelse af sydsiden kantes kirkegården med elm og ask, hvoraf en del er
plantet ved midten af forrige århundrede af Kærbygårds ejer5. Fire store linde
markerer hjørnerne af det Secherske gravsted nordvest for tårnet (jfr. gravminder).
Kirken består af kor og skib, der antagelig er opført i sidste halvdel af 1100'rne,
samt to senmiddelalderlige tilbygninger: våbenhus foran syddøren og et tårn i vest.
Tårnets øvre del, der tidligt blev nedbrudt, er nyudført 1935. Kirkens orientering har
en mindre afvigelse mod syd.
Kor og skib, der har samme højde, er bemærkelsesværdige ved begge at have på
det nærmeste kvadratisk grundplan; indvendig måler skibet godt syv meter, koret ca.
fire. Murene er opført med veltildannede granitkvadre på skråkant-
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Aksel Skov 1935

Fig. 4. Kasted. Kirken set fra vest før tårnets forhøjelse. - - The church seen from west before the
tower was increased in height.

sokkel over en få centimeter fremspringende markstenssyld, der sine steder træder
frem på grund af terrænets erosion. Begge bygningsafsnit er 12 skifter høje over
soklen, de nedre lag måler 50—40 cm, højere oppe omkring 30 cm; på murenes øvre
halvdel er der ikke gennemløbende skifter mellem kor og skib, hvilket måske røber
en mindre byggepause under opførelsen. Det er imidlertid tydeligt, at alle murafsnit i
tidens løb er omsatte6.
Døre og vinduer. Begge portaler er enkle: den søndre, der er i brug, er rundbuet
med stik af kilesten; anslagsfremspringet hugget bort. Den nordre, der er tilmuret og
delvis ødelagt ved et nyere vindue, synes at have været af rektangulær form. Ingen
oprindelige vinduer er i behold; ved Kastedgård ligger en rektangulær
monolitoverligger af rødlig granit, hvor den rundbuede åbning har lysningsbredden
37,5 cm.
Ændringer og tilføjelser. I tiden omkring år 1500 blev der i koret indbygget
krydshvælv, båret af falsede hjørnepiller uden vederlagsmarkering (jfr. kalkmalerier),
og til skibet føjet våbenhus og vesttårn. At korets nordvestre hjørnepille mangler
forlæg for hvælvribbe og springer frem for korbuens vange, tyder
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på, at triumfbuens omdannelse til den nuværende, spidse form har fundet sted før
eller samtidig med hvælvslagningen.
Våbenhuset foran syddøren, der er kvadratisk i grundrids, og hvis kip netop når
sugfjælen ved skibets tagfod, er på en syld af marksten rejst af munkesten i
munkeforbandt på sokkel af granitkvadre; enkelte kvadre er med dekorativt sigte
placeret i façaderne. I den udekorerede, kamtakkronede gavl sidder en til begge sider
falset døråbning, som 19055 forhøjedes og fik sin nuværende, spidsbuede form. I
østmuren er et fladbuet til begge sider falset vindue. 18277 var der intet loft i
våbenhuset; 18625 nævnes bræddeloft, der 18815 ønskedes fornyet, hvilket vist først
skete samtidig med indgangsdørens forhøjelse; af hensyn til den knebne plads blev
loftsplankerne sømmet på spær og hanebånd.
Tårnet ved skibets vestgavl er i tre stokværk og består af en senmiddelalderlig
underdel og et klokkestokværk fra 19355, tegnet af Aksel Skov. Underdelen er på en
markstenssyld, der særligt træder frem på vestsiden, opført af granit og tegl;
façadernes nedre partier er overvejende af kvadre, der utvivlsomt hidrører fra skibets
vestgavl8, indbefattende skråkantsoklen på tårnets vestside. Højere oppe er
munkestenene muret i munkeforbandt, i bagmuren med midt-ridsede lodfuger og
foroven indskårne lejefuger. På murenes indersider indgår marksten, hvor omkring
der i mørtlen er indtrykket småsten og teglstumper, et bygge- teknisk træk, der
karakteriserer en række tilbygninger på Århusegnen fra perioden omkring år 1500.
Tårnets middelalderlige murværk stopper i højde med skibets tagflader, der før
1935 var ført hen over underdelen. Der er imidlertid ikke grund til at tvivle på, at
tårnet oprindelig førtes op til planlagt højde og først ved en senere lejlighed blev
delvis nedbrudt. Muligvis er denne reduktion foretaget omkring 1630 da kirkens
tilstand var så dårlig, at der fra kancelliet tilgik lensmanden ordre om at yde den
bistand9.
Tårnrummet, der har fladt, pudset loft10 og tidligere tjente som kapel (jfr. åben
begravelse), stod indtil 1901 i forbindelse med skibet; i sydsiden har der været et
formentlig oprindeligt vindue, der 18625 var tilmuret. Det eksisterende indsat, da
rummet 1901 indrettedes som ligkapel, og der i den indtil da lukkede vestmur blev
brudt en rundbuet portal, hvortil anlagdes en udvendig granit-trappe. Gennem en
fladbuet døråbning i nordsiden er der ved hjælp af en stige adgang til
mellemstokværket, i hvis vestmur sidder en, siden 1935 tilmuret, udvendig spidsbuet,
indvendig fladbuet åbning, hvori klokken hang før tårnets genopbygning5; klokkens
placering »i muren på kirkens vestre gavl« nævnes første gang 1682—8311.
Istandsættelser og vedligeholdelse. Et syn 170212 beskriver kirkens tilstand som
god. 181613 fandtes kirken mørk, og der ønskedes nye vinduer; 18625 var der i skibet
to, i koret eet trævindue, hvis »form er kantet, fordybningerne har
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Interior facing east.

1597

N.E. 1977

derimod runde buer«. 1867—685 blev brudt endnu et vindue i skibets nordside, og
alle steder indsattes jernrammer. I koret ønskedes ankerbjælkerne fjernet. 1882—8314
gennemførtes en større istandsættelse, som bl.a. synes at have omfattet nye gulve i
skibet; her var måske bevaret den pikstensbro, som 184515 ønskedes afskaffet med
henvisning til, at den ikke længere var tilladt i skolerne. I stedet lagdes træ i
stolestaderne og sekskantede, grå og gule fliser i midtgangen. Samtidig blev væggene
cementpudsede, og tagværkerne, tagstenene og taggavlene fornyet. Nogle år efter
foreslog synet, at væggene skulle stryges med lilla-gråt, i koret med en lidt mørkere
tone; en ny farveholdning kom på tale 19035, og 1914 blev rummet hvidtet. Skibets
træloft, hvis bjælker bar reDanmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 6. Kasted. Korhvælvets kalkmalede udsmykning (p. 1598). - Mural decoration of chancel
vaulting.

ster af barok dekoration med guirlander og plantemotiver i rød, sort og blå
kalkfarve16, blev forskallet, pudset og hvidtet 18615. 1898 opstilledes en kakkelovn i
skibets nordøstre hjørne.
Kirken står efter istandsættelse 1973 ved Bent Meyer i blank mur med teglhængte
tage, hvilket materiale første gang nævnes 1682—8311. I det indre er der bræddegulv
i kor og stolestader, de ovennævnte fliser i midtgangen og i våbenhuset røde
munkesten på fladen. Det fornyede træloft med synlige bjælker er rødmalet.
KALKMALERIER
Ved kirkens istandsættelse 1973 afdækkedes og restaureredes en senmiddelalderlig
dekoration i kørets hvælv16a, hvorimod rester af en yngre indskrift under korbuen
atter overkalkedes.
Korhvælvets udsmykning (fig. 6), fra 1400'rnes sidste fjerdedel, er af egnens

1599

KASTED KIRKE

N. E.1968

Fig. 7. Kasted. Den tidligere altertavle, med maleri af P. A. Lyders 1879 (p. 1600). — The former altarpiece with
painting by P. A. Lyders 1879.

almindelige type med brede sparrer eller siksakbånd på ribberne ledsaget af
krydsende rundbuer. Hvælvpillernes vederlag markeres af bånd eller kontureret
siksakmønster, der genfindes over skjoldbuerne, med en fransk lilje i toppen. I
ribbekrydset samt i øst- og nordkappen ses en hvirvelroset. En enkel, varieret
indramning findes omkring sviklernes spygatter. I nordre kappes østside ses i profil et
rødbrunt narrehoved med grå tophue, i søndre kappes østsvikkel et bomærke. Den
velbevarede dekoration i rødt og sort med varierende farvetoner står på oprindelig
kalkbund.
Rester af en †kalkmalet indskrift, måske en † præsterække, fra o. 1598, fandtes
1973 under korbuens sydside. Af de løsrevne bogstaver, rødbrune versaler malet over
dyb indridsning, kunne læses »domini« og »1598«.

102*

1600

HASLE HERRED

INVENTAR
Oversigt. Skønt uden patronatstilknytning til den nærliggende Kærbygård, men formodentlig
begrundet i dens anvendelse som gravkirke for gården, har kirken nydt godt af de forskellige ejeres
gavmildhed: medlemmer af familien Skade har i 1600'rnes sidste halvdel skænket dåbsfad, alterstager,
†lysestager og †messehagel, en senere ejer, Jørgen Bielke og hustru, har 1714 givet alterkalken. Sidst
har Ancher Jørgen Secher sat sin hustru og sig selv et minde i tidens nyklassicistiske stil på den lille,
fredelige kirkegård.

Alterbord, 1973, træpanel beklædt med grå hessian. 1862 bestod † alterbordet af
en »stensætning bepansret med brædder«5; panelet fornyedes 189617.
† Sidealterbord. I skibets sydøsthjørne fremkom 1973 ved gulvoptagning rester af
sokkel, formodentlig fra et sidealterbord.
† Alterklæder, anskaffet 184418 og 18625, sidst af rødt fløjl med forgyldt kors på
forsiden.
Som udsmykning ved altret tjener siden 1973 dels et glat egetræskors, ophængt på
østvæggen, dels som dekoration på bordet de nedenfor omtalte store, barokke
alterstager, hvorimellem alterkande og oblatæske er anbragt.
Den tidligere altertavle (fig. 7), fra 18795, er et oliemaleri på lærred af den
genopstandne Kristus, signeret »P. A. Lüder(!) 1879«; enkel, nygotisk ramme. Nu
anbragt i tårnrummet. 1872—795 var på alterbordet opstillet et lille kors i stedet for
den fjernede †altertavle, der 18625 karakteriseredes som meget gammel og mindre
skøn, med enkelte »udhugninger« af engle, der for størstedelen var plumpt udførte; et
årstal »1847« angav et stalfferingsår.
Altersølv. Alterkalk (fig. 8), formodentlig skænket 1714 (jfr. indskrift), men samlet
af dele fra forskellig tid; 17,2 cm høj. Ældst, antagelig fra 1600'rnes begyndelse, er
den sekstungede fod med de spinkle rundstave på standkanten, de sekskantede
skaftled, samt muligvis knoppen, hvis drevne, rhombeformede blade er smykket med
graverede blomster. Rudebossernes endeplader har graverede bogstaver »Iesvs« (en
blanding af versaler og skønskriftsbogstaver) og et georgskors, rimeligvis tilføjet
1714 da kalken fik sit store bæger. Herpå er graveret to våbner for Rielke og
Rosenkrantz, hvis hjelmtegn er flankeret af initialerne, henholdsvis »I R« for Jørgen
Rielke til Kærbygård (d. 1724) og »I D R« for hans hustru, Ide Dorothea Rosenkrantz
(d. 1733). Under fodplade-tungerne ses dels mestermærke for guldsmeden Johan
Henriksen Plumb, Århus (Røje nr. 1362), dels en graveret indskrift: »Dato d. 11.
Novb. 1714«, der formentlig henviser til året for kalkens overdragelse. Under en
anden fodtunge er indprikket »V (dvs. vog) 18 L. 1849«, dvs. vægten efter at kalken
nævnte år var »forstørret«, således som ønsket det foregående år, da man anså
kalkens bæger for at være alt for lille15. Formodentlig har man øget bægeret i højden,
måske også i bunden. Den øvre, tilføjede rand, der 1865 ønskedes forgyldt ud-
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Fig. 8—9. Kasted. 8. Alterkalk, formodentlig skænket 1714, men bestående af ældre dele (p. 1600). — Chalice,
supposedly donated 1714, but made up of older components. 9. Alterstage skænket 1654 af Ove Skade og hustru,
Augusta Margareta Marschalck til Kærbygård (p. 1601). — Candlestick don-ated 1654 by Ove Skade and his wife
Augusta Marschalck of Kærbygård.

vendigt ligesom bægeret indvendigt, er senere fjernet, muligvis ved istandsættelsen o.
18795. Nyere halvlåg med tud.
Disk, anskaffet »1851«5, hvilket årstal ses graveret under bunden sammen med de
to gange anvendte stempler for guldsmeden, »Wolf«, G. Chr. Adler Volf (Bøje ny
udg. 1954 nr. 1677) og bynavnet »Aarhuus«. Glat, med cirkelkors på randen; rester af
forgyldning på oversiden. 13,4 cm i tvm.
† Alterkalk og †disk var ifølge inventariet 1681/82 af messing19; det følgende år
bemærkes, at altersættet var foræret af sognepræsten (Søren Nielsen Braband) og
hustru11.
Alterkande og oblatæske af porcelæn, sorte, med guldkors og -kanter, kanden
bestilt 184418 fra den Kgl. porcelænsfabrik, æsken 18625 fra Bing & Grøndahl.
Sygesæt, 1873, ganske svarende til Tilsts (p. 1580). † Sygesæt, af tin, anskaffet
1683/84. Kalk og disk var indfattet i en flaske med skrue på11.
Alterstager (fig. 9). »Anno Christi 1654 / forærte welbyrdig Ofte Schade hans
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kongel: høyheds / printsens hofmester denne alterstage til Kasted kirke«. Den anden
stage har tilsvarende indskrift, men med følgende variationer: ». . welb: frv Avgvsta
Margareta Marschalck Offe / Schades til Kierbygaard ..«20. De pragtfulde, vægtige
messingstager, ca. 52 cm høje til den flade lyseskål, hviler på tre fladtrykte
kuglefødder. Begge stager er nu uden lyseholder21, der ses på fig. 9, og som er
erstattet af en lysetorn af træ. Indskriften står på fodskålens to kraftige vulster (i tre
linier), med graverede, dobbeltkonturerede versaler på prikket baggrund; leddenes
overside er smykket med spinkle, prikkede bølgeranker, lilje- og plantemotiver. På
stagernes midtled er ved skruer fæstnet støbte messingvåbner for henholdsvis Skade
og Marschalck.
Et par mindre † lysestager, af messing, var ifølge inventariet 1682/8311foræret af
Christoffer Skade (1578—1654), ovennævntes far.
Krucifiks, se kistekrucifiks.
† Messehagler. 1681—8311 opregnes blandt inventaret en gammel hagel af
ostindisk atlask »med Blommer udi« (blomster), foræret af velbyrdige jomfru Judithe
Catrine Skade til Kærbygård (datter af ovennævnte Ove Skade, d. 1678),
formodentlig omsyet af en af giverens finere kjoler. 18625 var kirkens hagel af fint
sort klæde med sølvgaloner.
Et † ildkar af jern, omtalt i inventariet 1681/8211, muligvis et fyrfad.
Alterskranke, o. 18725, af drejede balustre, opstillet med bue ud for altret. 18625
var †skranken lige.
Døbefont, romansk, af granit, kummen af grovkornet, blågrå, foden af mere
finkornet, lysrød granit, tilsyneladende i ny tid rødkalket. Den glatte kumme, ca. 72
cm i tvm., har dobbelt tovstav langs mundingsranden og lille rundstav ved
overgangen til det lave skaftled. Foden er terningformet, med øvre, kraftig vulst, små
mandshoveder på hjørnerne og på siderne lave bueslag dannet af spinkel stav,
hvorunder der på alle sider midtpå er en flad cirkelskive endende i lille tap. Under
korbuen i nord.
Dåbsfad, o. 1650, rimeligvis identisk med det der i inventariet 1682/8311 omtales
som »1 bred, slet (glat) messingbecken, foræret af velb. Christoffer Skade« (d. 1654).
60,5 cm i tvm., 8 cm dybt og med en 3,5 cm bred rand; tilpasset fontekummen.
Dåbskande, 18885, af tyndt, lyst messing, 34,5 cm høj; under bunden gørtlerens
stempel: »H. Chr. Hansen, Aarhus«.
Enkel prædikestol, 1700'rne, blot bestående af to vinkelstillede fag, åbne mod
murstenstrappen langs sydvæggen og med det ene fag sluttet til samme væg. De to
storfelter har fyldingsfelter med øvre, skråt afskårne hjørner udfyldt af skåret
bladornament. Profilgesims og lav, omløbende frise og postament med fremspring for
de glatte søjler, anbragt foran smalfelter, der i fagenes sammenstød er skråt afskåret.
1973 snedkermæssigt istandsat22 og nymalet i to grå nu-
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Fig. 10. Kasted. Kistekrucifiks (p. 1607). — Coffin
crucifix.

ancer med forgyldning på lister, søjledetaljer og blade. 18625 stod stolen egetræsmalet.
Stokværk, 1846-4715, glatte gavlplanker med udsavede topstykker over pro-filliste
samt døre med enkeltprofilerede fyldinger. I vægpanelet vestligst mod nord indgår en
planke, der sandsynligvis stammer fra et ældre † stolesæt; heri er indskåret et ca. 35
cm højt Jesumonogram, dannet af frakturbogstaver. 1872 blev korets vægge beklædt
med panel, og 1893 gjordes stolene mageligere ved at ryglænene lik en mindre
hældning, og sæderne forøgedes i bredden5. Stole-værket står svagt lysegrønt, 18935
blev det egetræsmalet. Små messinglyseholdere på alle gavle.
† Præstestolen, hvis plads 1862 var i koret for enden af alterbordet, fjernedes 1868
sammen med †degnestolen, der stod i korets sydvestre hjørne. I stedet fik præsten en
lænestol i koret5, og den øverste mandsstol indrettedes til degnen med et lille
pultbrædt støttet af knægte.
Orgel, bygget 1973 af Bruno Christensen & sønner, Terkelsbøl. Fire stemmer,
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et manual (»kisteorgel«). Tidligere anvendtes et †harmonium, skænket 194023.
Salmenummertavle, 1973, til ophængningstal. To tavler, fra 1800'rnes senere del,
henholdsvis med rundbuet gavl og beregnet til skydetal og med lav »renæssancegavl«, til ophængningstal, ligger nu i redskabsrum og ligkapel.
Et †maleri, »Christi Fremstillelse i Templet efter Renselsestiden«, hang 18625 på
skibets nordvæg; formodentlig identisk med det gamle maleri, der 185115 havde stået
adskillige år bag altret, og som man da mente burde restaureres og genophænges til
kirkens prydelse.
To lysekroner, skænket 194024, en lille, seksarmet, i koret og en stor, tiarmet, i
skibet, begge beregnet til stearinlys ligesom de to samtidige lampetter.
Klokker. 1) Fra 1400'rne eller begyndelsen af 1500'rne25, kun 38 cm i tvm.,
skriftløs. Om halsen tre spinkle tovstave samt lige over slagkanten to tætsiddende
stave. Kronen har bevaret to hanke prydet med dobbelt tovstav, to andre er afbrudt;
jernknebel. Nyere ophængning, men ude af brug, i tårnets vestre glamhul. Hang
18625 i en »fordybning« i kirkens vestgavl.
2) 1931, fra »De Smithske støberier i Aalborg«; på klokkelegemet vers af pastor L.
J. Hansen26, indskriften med majuskelagtige versaler. 77 cm i tvm. I tårnets øvre
stokværk.
†Klokke, på 18 lispund, afleveredes ved klokkeindkrævningen 1528/2927.
Klokkestol, 1936, af fyr; indskåret: »R. Møller 1936 C. Jensen«.

GRAVMINDER
28

Gravsten . 1) (Fig. 11). Figursten, fra 1600'rnes 2. fjerdedel, genanvendt og
omhugget 1699 samt indskrift tilføjet efter 1740. Hvidgrå kalksten, 224 x 156 cm, ca.
13 cm tyk, med smalle, skråt affasede kanter. Til stenens oprindelige udsmykning
hører rammens indskrift med reliefversaler: »Ieg ved at min frelser [lever]« etc. fra
»Iob 19 v.« [25—27], de små hjørnecirkler med evangelisterne og deres tegn (begge
dele med paralleller blandt domkirkens gravsten29) samt formentlig også de to
bueslag, der flankerer krucifikset mellem figurerne. På hver side af dettes høje
korstræ står med relief versaler: »Christvs er død for vorre søder(!) Rom. 14«. Under
bueslagene er de to personer enten om- eller nyhugget, antagelig »1699«, ifølge det
årstal der er indhugget ved deres fødder (mens købmandens første kone endnu
levede). De veludførte relieffigurer, der i kvalitet hæver sig over gennemsnittet, ses
stående i bedestilling, han med prikhugget paryk, hun med hovedtøj. Kraftigt prikket
baggrund. Fodfeltets fordybede versalindskrift (med andre bogstavtyper end
randskriftens) må efter indholdet være tilføjet af den neden for nævnte købmands
anden kone efter hans død: Hendrich Iacobsøn Kruuse, forhen borger og handelsmand
»her i Aarhuus«, f. i Kiøbenhaven 1671, d. 1740 i sit 69. år, »med sine kiere hustruer,
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Fig. 11. Kasted. Gravsten nr. 1, 1625—50, genanvendt 1699 over handelsmand Hendrich Iacobsøn
Kruuse, d. 1740, og hans to hustruer (p. 1604). — Tombstone no. 1 from 1625—50, re-used 1699 for
the merchant Hendrich Jacobsøn Kruuse, d. 1740, and his two wives.

sl. Karen Hansdaatter«, f. i Aarhuus?, død 1700, fik i seks års ægteskab tre sønner, og Else
Fransdaatter, f. »her i Aarhuus« 1686, d. 17D i sit D år, efter at de havde levet sammen i
ægteskab 28 år og avlet en søn og en datter. 1903 overførtes stenen fra kirkegården til skibets
vestvæg30, hvorfra den 1940 flyttedes til våbenhusets vestvæg.
2) (Fig. 12). O. 1662. Anne Pedersdatter, d. 166[2]31. Rødlig kalksten, 113 x 66 cm, hvis
versificerede indskrift står med fordybede versaler på stenens nedre del:
»Hvad mig i fem oc tyvend aar er
skeed . . .rker som fremgaar Jeg
Anne Peders[datter] var med
Rachel ieg mit lif ombar vdi min
fierde barselseng der ieg hafd' fød
en [d]eilig dreng

ieg boede her i Kolkiergaard i
ecteskab paa siette aar med erlig
mand Niels Thomesøn som er
igien Gvd vær hans løn vor beene
engang samlis her oc sielene i
glæde der
an(n)o d(omi)ni 166[2J«.
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På stenens øvre del, omgivet af smal, profileret ramme, ses halvfigurer af
ægteparret, i relief, let vendt mod hinanden og begge med sammenlagte hænder foran
brystet. Han er kortklippet, med lille overskæg og større hageskæg, hun bærer
konehue og folderig kappe, hvis store krave når ud over skuldrene. Forneden mellem
ægteparret ses skulderpartiet af et lille barn, en faee, iført hue og lille krave, foroven
et lidt større englehoved, hvorunder er indhugget ægtemandens sammenskrevne
initialer »NT«. Den ret slidte, revnede sten er istandsat 197232. På tårnets nordmur.
3) 1725—50, med sekundær indskrift o. 1796. Lysgrå kalksten, 212 x 150 cm og
ca. 8 cm tyk. Af den oprindelige indskrift, med fordybede versaler, kan læses dels
navnet »Nielssøn« i skriftfeltets øvre del, dels rester af en religiøs indskrift langs
randen. Stenen hører til en større gruppe udført efter samme forlæg (jfr. bl.a. S. Oluf
nr. 7, p. 1342) og i flere tilfælde, således som nr. 4 ndf., fra samme værksted. Den
sekundære indskrift, med fordybet kursiv i skrift-feltets nedre del er over Michel
Fogh, f. i ?onstrup 172?, d. 1798, og hustru Anna G. Møller, f. i Randers 1734, d. i
Aarhuus 1795, 61 år gl. Op ad skibets vestmur, i nord.
4) (Fig. 13) 1725—50, genanvendt 1801. Rødlig kalksten, 177 x 109 cm øg ca.
16,5 cm tyk. Af samme type og fra samme værksted som nr. 3, men med alle til
billedfremstillingerne forklarende indskrifter, med fordybet kursiv og versaler,
bevaret. I det nedre felt ses timeglas og kranium over knogler og herunder indskriften
»Qvis evadet« (»hvem undslipper«). Langsidernes indskrift består af et gravvers, der
slutter: »De tørre visnet been de io skal skyde knup, / og grønnes uden men naar siges
skal staa op«. Ved genanvendelsen er den let hvælvede skriftplade inden for
blomsterkransen blevet udhugget til en klassicistisk vase mellem anker og hammer,
symboler for afdødes virksomhed som købmand. På det skjoldformede felt
nedenunder den fordybede gravskrift, med kursiv: »Maren Berentz M. C. Leth33 /
Peter Røygaard / Evig Fred over dette / Minde / MDCCCL«. Stenen er foroven
repareret med et brudstykke af rødlig kalksten hvorpå en tovsnoning og volutknægt.
På tårnets nordmur.
5) O. 183926. Proprietær Niels Knudsen Søndergaard til Kjerbygaard, f. på B. .
.gaard 180?, gift ? med Maren Kieldsen af . . .gaard (een søn og to døtre). Nederst
gravvers. Lys, rødbrun kalksten, 190 x 98 cm, med ret nedslidt, fordybet skriveskrift
mellem langsidernes to bladranker, i relief, i forsænkede felter. I hjørnerne store
blomsterrosetter, hvorimellem forsænkede felter med relief, foroven af vaseformet
olielampe, forneden krydsende grene. På tårnets nordmur.
†Åben begravelse, o. 1660 tilhørende Kærbygård34, indrettet i tårnrummet, hvortil
der 178612, ligesom senere, var adgang fra kirkerummet gennem to halvdøre. 18625
kaldt »kapellet«.
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Fig. 12—13. Kasted. Gravsten. 12. Nr. 2, over Anne Pedersdatter, d. 1662. 13. Nr. 4, fra 1725—50, genanvendt 1801
(p. 1605 f). — Tombstones. No. 2, c. 1662. No. 4, from 1725—50, re-used 1801.

En †ligkiste med et balsameret kvindelig havde ifølge synsprotokollen 18625 endnu
i mands minde stået i »kapellet«; jfr. ndf.
Kistekrucifiks (fig. 10), fra 1700'rne, af messing, den 24 cm høje, støbte figur
fastgjort på et 49 cm højt kors, af messingblik, der nederst har kranium over knogler,
drevet ud i metallet; skriftbåndspladen og timeglasset under figurens fødder er
ligeledes udført i messingblik og pånittet. Krucifikset, der muligvis stammer fra den
ovenomtalte †kiste, blev istandgjort 1865 og ophængt over korbuen, 1914 flyttet til
skibets nordvæg5, 1973 til triumfvæggen ved siden af prædikestolen.
Kirkegårdsmonument (fig. 14-15, samt p. 1592), 1799—1803, sat over Anna Maria
Mørch Secher, d. 1799, af hendes ægtefælle Ancher Jørgen Secher, over hvem de
efterlevende børn efter hans død 1803 har anbragt en mindeplade.
Over en kraftig, leddelt plint af rød og gråhvid sandsten er rejst en enkel stele, med
buet gavl, af hvid sandsten. I forsiden er indfældet et 94 x 76 cm
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stort relief af hvidt marmor, forestillende ægteparret hengivent vendt mod hinanden.
På stelens nedre ramme står med indhuggede, sortmalede versaler: »Venskab og
kierlighed«, på soklen nedenunder den versificerede gravskrift:
»Som vidne om min tak og evig kiærlighed det mindestegn her staaer
skal efterslægten sige han som det reise lod var i lyksalighed i
huuslig held og fryd den sieldne lykkelige men ak den fryd forsvandt
thi livet er en drøm erindringen er sød men dog af veemod om dette
helliges den uforglemmelige kone madame Anna Maria Morch
Secher efter 29 aars 2 maaneders 14 dages kiærligste ægteskab som
døden obløste(!) den 5. december 1799 af hendes evig trofaste
Ancher Iørgen Secher«.

På stelens bagside er indfældet en rektangulær, hvid marmorplade med indhuggede
versaler:
»Hun mig forlod som skabte al min glæde
min lykkes soel min fryd mit alt
ieg ene stod for tabet at begræde
for sorgen segnende jeg faldt
min siel er nu hos Gud og mine matte been
sødt hvile i min grav ved denne bauta steen
til taknemmelig erindring om
en elsket fader Hr. Ancher Iorgen Secher
som døde den 3die april 1803
af hans 6 sønner og 2 døttre«.

Under pladen to cirkulære marmorrelieffer symboliserende afdødes virksomhed, det
ene med kornsegl og hvedeaks, det andet med draperet vase, kande, skriftrulle og
vægt.
Det smukke, nyklassicistiske monument er formodentlig, som antaget af V. A.
Secher35, udført af billedhuggeren Nicolai Dajon, elev af og senere efterfølger for
Johs. Wiedewelt som professor ved Kunstakademiet i København. Ifølge Secher
skulle Dajon efter A. J. Sechers bestilling have udført portrætmedailloner af
ægteparret efter Anna Maria Mørch Sechers død og disse da dannet grundlag for
udførelsen af gravmælet.
Monumentet 36er rejst i kirkegårdens nordvestre hjørne mellem fire store lindetræer
og indesluttet af tolv granitborner hvorimellem kraftige jernkæder.
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Fig. 14. Kasted. Kirkegårdsmonument, tilskrevet billedhuggeren Nicolai Dajon, sat over
Anna
Maria Mørch Secher, d. 1799 (p. 1607). —Churchyard monument, ascribed to the sculptor Nicolai Dajon,
erected to Anna Maria Mørch Secher, d. 1799.
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ikke så store bygningsændringer som planlagt, takket være kgl. bygningsinspektor V. Th. Walthers som
vanligt besindige og velmotiverede erklæring i sagen (LA Vib. Bygn.-insp. Århus. Kirker J-R 1850—
1905 (B 238 129)). 15 LA Vib. Provsteark. Århus købstad og Hasle hrd. Synsprot. 1807—54 (C 24—5).
16
Et par bjælkestykker opbevares i redskabsrummet. 16a Enkelte spor af kalkmalerier fremkom også i
skibet (jfr. korrespondance 1973 i NM). 17 1890 og 1896 omlagdes gulvet i koret, først fordi altret var
sunket ca. 1 tomme, senere p.g.a. svamp (note 5). 18 LA Vib. Brabrand og Kasted præsteark. Div. dok.
1781—1848. 19 Inventaret 1682/83 nævner, at sættet var af tin (note 11). 20 Formentlig dødsgave i
forbindelse med Augusta Margareta Marschalcks død 1654. 21 1973 fjernet; opbevares nu hos
sognepræsten. 22 Ved Svenning Elmholdt, Århus. 23 Aug. F. Schmidt 1956, p. 299: skænket af proprietær
Dahl-Jensen, Kol-kærgård. 24 Samme: skænket af proprietær Aage Møller, Kærbygård. 25 Uldall p. 133.
26
Aug. F. Schmidt p. 301. 27 RA. Fortegnelse over indkrævede klokker 1528—29 (Reg. 108 A, nr. 21).
28
29
To gravsten ønskedes 1871 flyttet fra deres plads syd for våbenhuset (note 5).
Jfr. nr. 46, p. 790,
30
31
nr. 55 og 58, 797 ff.
Aug. F. Schmidt p. 300.
Års-
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Fig. 15. Kasted. Bagsiden af gravmælet over Anna Maria Mørch Secher (jfr. fig. 14), med mindeplade over
ægtemanden, Ancher Jørgen Secher, d. 1803 (p. 1607). — Back of monument to Anna Mørch Secher (cf. fig. 14)
with memorial tablet for her husband, Ancher Jørgen Secher, d. 1803.

tallet læst af Chr. Heilskov, jfr. JySaml. 3. rk. VI,399. 32 Ved konservator Vitus Nielsen. 33 Formodentlig
Røygaards to koner (note 31). 34 LA Vib. Århus bispeark. Hasle hrd.sbog 1661 (C 3—1083). 35
Meddelelser om Slægten Secher (Siker), samlede af V. A. Secher. 2. udg. 1939, p. 194. 36 Ifølge Secher
p. 197 skulle gravmælet ifølge stiftsøvrighedens resol. af 21. juli 1828 vedligeholdes for renten af et
beløb på 100 rdl., der oprindelig ved fundats af 28. sept. 1769 skulle gå til vedligeholdelse af Christen
Michelsen Sikkers begravelse i Århus domkirke, jfr. p. 920, nr. 12.
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SUMMARY
This quite small church is situated in a magnificent position on top of a hill in a landscape of
unique geological distinction about five miles north-west of Århus. The original part of the
building, the chancel and nave, has a more or less square groundplan, and was built in the
latter half of the 12th century of well dressed granite ashlar, without any characteristic details.
About 1510 cross-vaulting of the usual type was constructed in the chancel. It was also about
this time that a porch was built in front of the south door of the nave as was a tower at the
west gable. It is difficult to decide whether this tower was completed and later partly
demolished or whether the work came to a halt halfway. Anyhow the lower part of the tower
had to share a roof with the nave in more recent times until 1935 when the upper part of the
existing tower was built.
A simple mural decoration (fig. 6) was revealed in the chancel vaulting of the type normal
for the last quarter of the 15th century. The remains of a mural inscription under the chancel
arch, perhaps a record of ministers of the church, has been whitewashed again.
The owners of the nearby estate of Kærbygård donated many items of furniture including
the altar chalice (fig. 8) in 1714, and the splendid brass altar candlesticks, 52 cm tall, (fig. 9)
in 1654. The Romanesque granite baptismal font has small human heads on the corners of the
base. The bell is mediaeval and without inscription. -A number of Baroque tombstones have
been re-used and modernised c. 1700 (no. 1, fig. 11) and c. 1800 (no. 4, fig. 13). In the northwest corner of the churchyard under the limetrees is a Neo-Classical sepulchral monument
erected 1799—1803 (fig. 14—15) for one of the owners of Kærbygård, A. J. Secher and his
wife, thought to have been made by the sculptor Nicolai Dajon (1748—1823).

Fig. 16. Kasted 1:10000, målt 1799 af E. Wesenberg. Udstykninger medtaget til 1862.
Map of the village 1799.

K.de F. L. 1969

Fig. 1. Lyngby kirke og Lyngbygårds marker set fra Glamshøj. — The church and the fields of Lyngby-gård seen
from Glamshøj.

LYNGBY KIRKE
HASLE HERRED
Lyngby kirke var i middelalderen inkorporeret i nonneklostret i Ring1, der samtidig ejede det
frugtbare sogns ti gårde2; kirken svarede da hverken kirkelam og kirkehavre til biskoppen eller
visitationsgebyr til ærkedegnen3. Ved skøde af 23. juni 1694 afstod kongen Lyngby kirke til Otte Skeel4,
som 24. februar året efter overdrog den til Thyge Jespersen til Mattrup5. Denne afhændede ved skøde af
8. oktober 1697 kirken til Johan Arent Althalt til Lyngbygård6 (jfr. oversigt til inventar). Kirken fulgte
derefter Lyngby-gård, indtil den overgik til selveje 1. januar 1927. Siden middelalderen har Lyngby
været anneks til Borum i Framlev herred.

Mod øst værnes kirken og den beskedne landsby af Glamhøjs bakkedrag, men
ligger mod vest åben ud til slettelandet, hvor Lyngbygårds marker breder sig og når
helt frem til kirkegårdsdiget. Selve hovedgården, der tog form efter
Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 2—3. Lyngby. Plan 1:300 og tværsnit 1 :150, målt 1969 af Jens Hougaard og H. C. Wessing, tegnet af KdeFL
1978. — Ground-plan 1:300 and cross-section 1:150.

Anne Skrams erhvervelse af landsbyen 15797, ligger nær Lyngbygård å, knap en kilometer
vest for kirken. Indtil 1930'rne førte en sti over markerne i lige linie fra Lyngby kirkegård til
Borum, hvor sogneskolen lå8.
Hegn og indgange. Kirkegården, der 19669 indskrænkedes på østsiden af hensyn til
vejudretning og nogle år senere blev udvidet mod nord10, omgives på alle sider af jævnligt
omsatte markstensdiger, der første gang nævnes ved syn 180311. Hovedindgangen med
køreport og fodgængerlåge sidder på sydsiden ud for våbenhuset og består af nyere
jerngitterfløje mellem murede, hvidkalkede piller med pyramideformet granitafdækning og
topkugle. En tilsvarende køre-port er placeret i den nye afdelings østside. 1862 eksisterede
foruden hovedindgangen to låger, hvoraf den ene stod i forbindelse med ovennævnte skole-sti;
den anden og porten var udstyret med piller og spåntage, der fornyedes 1875; 1914 omtales
svingler i indgangene9. 1976 er i kirkegårdens sydvestre hjørne, efter tegning af Jørgen
Malling og Jens Vilhelmsen, opført en hvidkalket, teglhængt længe med ligkapel, fyrrum og
toiletter; på samme tid bro-lagdes et fortov af piksten omkring kirken.
Som gravsted for Lyngbygårds ejere er vest for kirken anlagt en beplantet høj, kronet af
sandstensstele (jfr. gravminder). Store asketræer ved indgangen og på arealet sydfor.
Kirken består af kor og skib, formentlig fra midten af 1100'rne (jfr. kalkmalerier), et
senmiddelalderligt våbenhus foran syddøren samt ved skibets vestgavl en tagrytter fra nyere
tid. Orienteringen har en lille afvigelse mod syd.

LYNGBY KIRKE

Fig. 4. Lyngby. Ydre set fra sydøst. — The church seen from south-east.
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Kor og skib er opført af veltildannede granitkvadre over en sokkel med skråkant,
som fortsættes på nordportalens trinsten. En kun 60 cm høj syld af forneden
håndstore, foroven større marksten er iagttaget under korets østgavl. Kvadermurenes
skiftehøjde aftager opefter, og ved bygningens hjørner er anvendt særligt store
formater; navnlig østgavlen, der understøbtes 1974, og syd-facaden røber
omsætninger. Bagmure af marksten med ridset fugetegning.
Døre og vinduer. Begge døråbninger er enkle og rektangulære; den nordre, der
måler 232 cm i højden, 117 i bredden, er tilmuret, den søndre er i brug. I denne
portals østside indgår et par billedkvadre med hjørnestav og relieffer af henholdsvis
vegetabilsk slyngornamentik og løve (fig. 6), nært beslægtet med relieffer på Hasle
kirke12 (p. 1500 f.). Løvens hale, der afsluttes med en stiliseret dusk, er ikke som
vanligt ført mellem bagbenene og hen over kroppen; det lodretstillede dyr, som
vender hovedet bagud, har slugt et menneske, hvis ben og fødder tungelignende
stikker ud af flaben. De oprindelige vinduer på kirkens nordside og det i korets
østgavl er bevaret og står tilmuret som hvidkalkede felter. F. Uldall13 beskriver
åbningernes antal, placering og størrelsesforskellen mellem skibets og korets vinduer
som eksempel på den mest udbredte disposition, men fremhæver som usædvanligt, at
stenenes rå afgrænsning er bibeholdt ved korets monolite overliggere.
En kragsten (p. 1368, fig. 2), der tidligere lå i Lyngbygårds have, nu nær ved
våbenhuset, kan hidrøre fra triumfbuen; på den ene kortside er en løve, på
103*
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Fig. 5. Lyngby. Ydre set fra nord. — The church seen from north.

N.E. 1967

den 108 cm lange langside en forenklet akantusranke af den ældre type14 (fig. 27), i
slægt med portalens slyngværk.
Ændringer og tilføjelser. I slutningen af 1400'rne er foran syddøren rejst et
våbenhus af munkesten på markstenssyld. Langmurene afsluttes foroven med en
forenklet trappefrise med konsoller af formsten med rundstav i underkanten15. I den
glatte gavl, hvis skrågesimser med et hulet skifte synes udført i 1700'rne, sidder en
rundbuet lysglug. Den asymmetrisk placerede, fladbuede dør sidder i et spidsbuet
spejl og havde indtil 189016 en romansk gravsten som tærskel. I våbenhusets vestmur
er en blændet lysåbning, i østmuren et lille, rektangulært vindue. 1862 var der i begge
sider bevaret en muret bænk, beklædt med høvlede brædder9, nu er blot den østre i
behold, 1970 afbrudt langs skibets mur af hensyn til portalens løverelief; træloftet
maledes 1976 rødviolet.
I senmiddelalderen indbyggedes der i koret gængse krydshvælv, båret af falsede
hjørnepiller og helsten brede skjoldbuer, hvis vederlag angives af et rundet skifte. Det
er muligvis engang i 1600'rne17, at triumfbuen omdannedes til den nuværende brede,
rundbuede form, der åbner sig mod skibet med stærkt
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Fig. 6. Lyngby. Billedkvadre ved sydportalen (p. 1615). Sculptured ashlars at the south portal.

smigede vanger. Korbuens vederlag markeres af et muret, profileret bånd.
Tagrytteren over skibets vestgavl er en stolpekonstruktion med udmurede tavl
forneden, kronet af firsidigt pyramidespir og antagelig først opsat i 1600'rne, muligvis
på foranledning af Lyngbygårds ejer; den kan være identisk med et tårn, hvori
klokken hang 1681—8218. Spiret, der 179419 ønskedes repareret, omtales 180311 som
blytækket. Antagelig udbedret 1885 (jfr.vindfløj), omfattende istandsættelser 1935 og
1976. Ved tårnets opsætning eller en senere lejlighed er øvre parti og siderne af
skibets taggavl ommuret i tegl, udbedret 193520.
Istandsættelser og vedligeholdelse. Kirkens gulve skulle rettes op 179419; 180311
nævnes murstensgulve overalt, bortset fra midtgangens fliser, der formentlig er
identiske med de ølandsfliser, der 18629 og stadig ligger i koret. Midtgangen er i dag
lagt med gule sten på fladen, muligvis anskaffet 18759. 1975 blottedes i koret et gulv
af diagonallagte teglfliser. Der er i koret eet, i skibet to spidsbuede støbejernsvinduer,
indsat samtidig med inventarrenoveringen 185716; på
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Poul Pedersen 1976

Fig. 7. Lyngby. Indre, set mod ost, efter restaureringen 1976. — Interior, facing east, after restoration 1976.

grund af åbningernes indvendigt fladbuede form synes jernstellene at have afløst
trærammer.
188816 nævnes en ny ovn, der, opmalet 19289, vist fungerede til den 19529 afløstes
af elektrisk opvarmning; 1976 indlagt varmtvandsanlæg.
Kirken står, efter den af Jørgen Malling og Jens Vilhelmsen ledede istandsættelse
1974—76, for korets og skibets vedkommende i blank mur, mens våbenhuset,
tagrytterens murtavl og teglstensmurværket omkring de tre jernvinduer er hvidkalket.
Bortset fra det teglhængte våbenhus er kirkens tage bly-tækket, skibet siden 1974. Bly
på koret nævnes første gang 1684—8518, tegltag på kirken omtales tidligst 179419.
Sugfjælene er brunmalede. Gulvet er i koret af ølandsfliser, i midtgangen
sildebenslagte mursten på fladen, i stolestaderne brædder, mens der i våbenhuset er
lagt de fliser, som tidligere lå i koret. Væggene er hvidkalkede, og skibets træloft, der
18629 var gipset, er siden 1976 blåviolet med synlige bjælker.
Ældre egetagværk, nummereret fra øst, i skibet; i korets tagværk af fyr er som
hanebånd benyttet ældre egespær.
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Fig. 8. Lyngby. Indre, set mod vest, før restaureringen 1976. — Interior, facing west, before restoration 1976.

Vindfløj, forgyldt, med gennembrudt IHS, på sortmalet jernstang, afsluttet med
forgyldt kugle, på tagrytterens spir. Fløj, formet som dragehoved, med årstallet 1885,
på loftet.
KALKMALERIER
1888 fremkom der på skibets nordvæg senromanske kalkmalerier og på korhvælvets ribber et sengotisk sparremønster. En undersøgelse blev foretaget af Magnus
Petersen, der udførte en akvarel af de senromanske billeder, hvorefter samtlige
malerier atter tildækkedes. I 197521 afdækkedes andre partier af den senromanske
udsmykning, til dels i tilknytning til de tidligere undersøgte, og på alle skibets vægge
konstateredes spor efter en mæanderfrise, som har begrænset billederne nedefter. På
grund af den dårlige bevaringstilstand måtte malerierne atter tildækkes, bortset fra et
fragment på skibets sydvæg. Tillige afdækkedes på skibets nordvæg en romansk
dekoration21, hvoraf billedet af et turnerspil er sat i stand.
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Fig. 9. Lyngby. Kalkmaleri på skibets nordvæg efter restaurering, jfr. fig. 10 (p. 1620). — Mural on north wall of
nave after restoration, cf. fig. 10.

1) 1100-tallet. På skibets nordvæg er umiddelbart øst for den tilmurede indgangsdør
afdækket et ca. tre meter bredt og to meter højt felt, med en fremstilling af en
turnering22, gengivet i det øjeblik to riddere i fuldt spring møder hinanden med
fældede lanser (fig. 10). Begge ryttere er iført rustning, bestående af knælang brynje
med hætte og ærmer samt brynjehoser, der dækker benene. De har på hovedet en
konisk hjelm, medens hænderne er ubeskyttede; om livet bærer de et sværdbælte. Med
venstre hånd føres triangulære skjolde med brede kantborter, som på den venstre
rytters skjold er dekoreret med rombe- og cirkelformede ornamenter. På modpartens
lanse er fæstnet en to-fliget vimpel, der vajer i vinden og er dekoreret med cirkel- og
vifteformede ornamenter. Om bringen har begge heste et prydbælte med vedhængende
klokker eller bjælder. Sadlerne er forsynet med høje, svungne bomme, og sadeldækkenerne er ens dekoreret med vifteformede ornamenter; ned under hestenes buge
strækker sig skaberakker med lange tunger.

1621

LYNGBY KIRKE

Robert Smalley 1977

Fig. 10. Lyngby. Kalkmaleri på skibets nordvæg før restaurering (p. 1620). — Mural on north wall of
nave before restoration.

Ryttere og heste er fremstillet i profil som sort stregtegning, og hele motivet har før
opmalingen været skitseret ved indridsninger i pudsen. Det er malet på det første
kalklag på opmuringsmørtelen med fugeridsninger. Den sorte farve var ved
afdækningen i stor udstrækning dekomponeret til gullige toner, og egentlige farver
forekommer ikke på billedet. Den fuldstændige mangel på karakteristika hos de to
riddere, hvad angår både farver og ornamenter, gør dem anonyme og lige værdige, og
der er ingen holdepunkter for at knytte billedet til en bestemt begivenhed. Det er det
eneste kendte billede af en turnering i danske kalkmalerier, medens lignende
fremstillinger af de fornemme herremænds kampspil kan forekomme i udenlandske
miniaturer. En række kalkmalede rytter- og kampbilleder fra o. 1200 i jyske kirker
står typemæssigt nær, såvel som en enkelt billedkvader i Sattrup kirke, Sydslesvig,
hvilke alle udtrykker ridder- og korstogstidens ånd23. I betragtning af turnerspillets
fremtrædende placering på kirkevæggen i Lyngby kirke kan det her tænkes at skulle
illustrere kampen mellem Det onde og Det gode.
Endvidere er der på skibets nordvæg utydelige spor efter en samtidig udsmykning
vest for indgangsdøren, og længst mod øst er der tre små friser skitseret skråt over
hinanden. Den nederste af disse er malet ca. 3,3 meter over gulvet med dobbelte buer
mellem enkelte begrænsningslinjer; den mellemste frise har enkelte buer, medens den
øverste består af tre tangerende cirkler, hver
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Fig. 11. Lyngby. †Kalkmaleri på skibets nordvæg. Efter akvarel ved Magnus Petersen 1888 i NM (p. 1623). —
Mural on north wall of nave. After water-colour 1888.

med en indskrevet korsformet bladblomst. Friserne, der hver måler ca. 15 cm i højden
og kun er ca. 30 cm lange, er afsat som prøver og har aldrig været fuldførte. Den
grålige kalkbund med stedvis let rødlig tone, som turnerspillet og friserne er malet på,
er ikke undersøgt i hele væggens udstrækning på grund af overliggende puds med de
senromanske malerier, men det kan ud fra de afdækkede og udekorerede partier og de
ufuldendte friser formodes, at malerierne blot er dele af en tiltænkt, men ikke udført
dekoration. Dog har turnerspillet stået synligt i nogen tid, da overfladen ved
afdækningen viste smuds og fedt-spor. Ryttermotivet, der på grund af rustningerne
kan dateres til 1100'rne, er ved tildækningen overtrukket med et tyndt slemmelag,
hvorefter overfladen er pighugget for fastgørelse af overliggende pudslag.
2) Første halvdel af 1200-tallet. †Malerierne, som helt har dækket væggene i
skibet, har været opdelt i to billedfriser, adskilt af en smal, rød stribe, og for-
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Fig. 12. Lyngby. †Kalkmaleri på skibets nordvæg. Skitsemæssig sammenstilling af fund 1888 (fig. 11)
og 1975 (p. 1624). Tegnet af Kirsten Kildegaard Petersen 1979. Mål 1:30. — Mural on north wall of
nave. Rough comparison of the finds in 1888 (fig. 11) and 1975.

neden afsluttet med et draperi, som er blevet overmalet med en mæander-bort. I
nordvæggens to oprindelige vinduesnicher har været ornamentbånd med seksbladede
blomster eller trapezformede figurer.
På skibets nordvæg afdækkedes 1888 Lazarus' opvækkelse øverst på væggen (fig.
11). Kristus står med et skriftbånd ved den ene ende af kisten, hvorfra Lazarus rejser
sig i ligsvøb, medens Martha og Maria, begge med glorie og den ene med et
skriftbånd, står ved den anden ende og bag ved dem en skare jøder med jødehatte.
Teksten på tekstbåndene er udslettet. Neden under dette motiv af-
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dækkedes i den nedre frise et endnu mere utydeligt billede, hvor der kun kunne ses
dele af klædedragter til og hoveder af nogle mænd, hvoraf flere havde skæg, mens
alle var iført jødehat. Den forreste mand i skaren holdt en skål for munden. Dette
billede kunne suppleres ved undersøgelserne 1975, idet der for foden af skaren
konstateredes to mænd liggende på marken, samt foran jøderne en stående person,
som med en tydeligt angivet bevægelse slår med en stok, tilsyneladende mod en
geometrisk figur på jorden. Scenen begrænses mod vest af et stiliseret træ med
cirkelrunde bladduske (fig. 12). Motivet må antages at forestille Moses, der med sin
stav slår vand af klippen og giver de tørstende jøder på ørkenvandringen at drikke.
Indholdsmæssigt svarer da billedet i den øvre frise med Lazarus' opvækkelse til
billedet i den nedre frise, idet begge illustrerer et under ved Herrens kraft.
Sammenstillingen af disse to motiver er ikke tidligere kendt i danske kalkmalerier24.
De er malet i to etaper, det øverste først. Det rødbrune pudslag med fint glittet
overflade viser straks under den røde stribe en skillekant, og der er over det nedre og
pighuggede stykke af den ældre puds talrige farvestænk af de i de senromanske
billeder benyttede, men for størstedelen nu afslidte farver, ultramarin, rødbrun, grøn,
sort og cinnober.
Efter at den nye, godt een centimeter tykke og glittede puds var ført ned også over
den nedre del af væggen, har malerierne fra først af været afsluttet nedefter med et
draperi, fra en linje omtrent midt under den senere tilkomne mæanderfrise. På linjen
er ca. to meter fra skibets østvæg konturtegningen til en fugl. Skillekanten i
pudsningen skyldes frescoteknikken, idet maleren har ønsket at udføre billederne på
den fugtige puds, hvorfor denne er blevet påført i etaper. Malerierne er således udført
på samme tid, og pudskanten angiver blot forskellige arbejdsmomenter. På samme
måde må mæanderfrisen betragtes som samtidig med malerierne, og det først
tiltænkte draperi som et opgivet udkast. På skibets sydvæg er afdækket et fragment i
den øvre billedfrise med to stående personer, hvoraf den ene holder et skriftbånd.
Under den røde skillestribe anes to andre personer. Øverst på skibets østvæg er 1952
iagttaget et maleri, der blev tolket som en alterkalk25. Billedet er formentlig samtidig
med den senromanske udsmykning.
3) På korhvælvets ribber fremkom 1888 et sengotisk sparremønster26. Andre
malerirester i kirken huggedes ned, da en sammenhæng ikke kunne udredes, og
malerierne i øvrigt var »rå og plumpe og kun malet med kalkfarve på et temmelig
ujævnt underlag«27. Dog bevaredes et indvielseskors omtrent midt på skibets
nordvæg, ca. to meter over gulvet. Dette suppleredes 1975 med et ind-vielseskors ca.
1 ½ meter øst for norddøren samt et i koret. Alle er malet med rød cirkel og hvidt,
skråtstillet kors med ender afskåret på tværs. Tillige fremkom på skibets nordvæg ved
det vestre romanske vindue partier af en løve-figur af yderst primitiv karakter, tegnet
med sort farve.
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Fig. 13—14. Lyngby. 13. Relikviegemme med silkestof. 14. »Helgengrav« i alterbordet. Dækpladen ved siden af
graven, hvori hullet til relikivegemmet ses (p. 1626). — 13. Reliquary with silken material. 14. Confessio inside the
altar. Cover plate beside »the tomb«, in which the hole for the reliquary can be seen.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens prunkløse udstyr, der omfatter en lutheransk skriftsprog-altertavle fra 1601 og en
samtidig prædikestol, afslører ikke umiddelbart, at forskellige ejere til den nærliggende hovedgård
Lyngbygård har haft afgørende indflydelse på dens inventar. Til alterbordet har Anne Skram med
ægtefællen Christen Munk 1588 skænket alterstagerne og 1613 nogle slægtninge de to herskabsstole
østligst i den nyere, lukkede stolerække. En senere ejer, Johan Arentsen Althalt, har 1697, efter
overtagelsen af patronatsretten til kirken, forsynet koret med lukkede †stole for præst, degn og herskab
omkring den åbne †begravelse, som han lod indrette her. Et epitaf over slægten er 1813 rejst ved korets
nordvæg. 1857 har kirkeejeren ifølge synsprotokollen »gjort en betydelig bekostning«: isat nye
jernvinduer, »fornyet« altertavlen og ladet stolene egetræsmale16.

Alterbord, middelalderligt, 112 cm højt, 157 cm bredt og 135 cm dybt. Det består
af kvadre af granit og jernal, anvendt dels forneden, dels som hjørnesten foroven i
forsiden, hvor de sammen med det øvrige materiale, munkesten, danner en to skifter
høj, ca. 5 cm udragende gesims. I sydsiden findes en 30 x 30 cm stor og ca. 100 cm
dyb, retkantet, ligesidet niche, afdækket med granit-kvader. Bordet, der forekommer
ombygget i bagsiden, er nu muret op ad øst-væggen, men har antagelig oprindelig
været fritstående. I bordets overside er indridset tre indvielseskors: i nordsiden på den
forreste kvader samt på en kant-munkesten bagved, i sydsiden ligeledes på en
munkesten ved kanten; et fjerde kors kan have været anbragt på den beskadigede
kvader forrest i syd. Lidt forskudt for midten og inden for den ydre munkestenskant
ses en helgengrav
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Fig. 15. Lyngby. Altertavle o. 1600, med maleri 1857; for restaureringen 1976 (p. 1627). — Altar-piece c. 1600,
before restauration.

(fig. 14), undersøgt og retableret 1974—7728. En dæksten af sleben, ølandsk kalksten,
2 2 × 1 9 × 2 , 5 cm, danner låg for et retkantet rum foret med gips. Heri fandtes et hul,
ca. 3 cm i tvm., udboret i en munkesten, hvori lå et relikviegemme. Dette bestod af en
blykapsel29 foldet omkring en mindre, ca. 1,5 cm stor, kvadratisk blyæske30 (fig. 13). I
tre af æskens hjørner lå nogle »korn« (røgelse?) og her indenfor en relikviepakke
bestående af nogle »ravlignende småkorn og et hvidligt pulver« svøbt i hørlærred og
omviklet med gult silkestof (indberetn.).
Alterbordspanel (fig. 15), o. 1600, af fyr, 185716 ligesom altertavlen »fornyet« ved
suppleringer. Forsiden har tre, gavlene hver to pilasterbårne arkader med slyngbånd
på bueslaget og roset foran treblad i sviklerne. Gesimsens æggestav-og tandsnitlister
er bevaret på sydgavlen, men fornyet 1857 på forsiden, der desuden blev forlænget
med ca. 5 cm i hver ende; samtidig fornyedes hele nordgavlen. Panelet står nymalet
som egetræ svarende til stafferingen 1857. Ved
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Fig. 16—17. Lyngby. Altertavle. 16. Søjleprydbælte. 17. Efter restaureringen 1976 med de afdækkede indskrifter
omkring den Korsfæstede, (p. 1628). - 16. Decorative band on column. 17. Al-tarpiece, after restoration 1976
with revealed inscriptions around the crucified Christ.

restaurering 1976 fandtes under nyere farvelag en blå og hvid staffering fra o. 1800
og herunder den oprindelige31, på kridtgrund: malerier i forsidens arkadefelter og
gule arabeskmotiver på grøn bund i gavlfelterne. Ramme-værket var stafferet i
cinnober med blåt på pilastre og slyngbånd, mens sviklernes ornamenter var
cinnoberrøde og grønne. I frisen blomstermotiver.
†Alterklæder. 1681/8218 var klædet af linned, 180311 noteres, at der intet fandtes.
18629 bestod det af rødt uldfløjl.
Altertavle (fig. 15), stafferet 1601, af eg. Den enkle tosøjletavle, hvis storvinger32
antagelig er fjernet ved omdannelsen 1857 (jfr. ovfr.), hører til den gruppe tavler, der
ved deres udsmykning, overvejende med skriftsprog, vidner
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om de kryptokalvinistiske strømninger inden for den danske kirke i slutningen af 1500'rne33. Storfeltet, 147×118 cm, flankeres af korintiske søjler med diademhoveder i prydbælterne (fig.
16) og krones af trekantgavl, der ligesom frise og gesims er smykket med profderet
tandsnitliste. Bag de kassetteværksprydede postamentfremspring ses en lille volutknægt.
1976 gennemgik tavlen en restaurering, der dels bestod i en snedkermæssig istandsættelse
med supplering af manglende rammelister, dels af en afdækning af nyere farvelag og
fremdragning og retouchering af den oprindelige staffering i storfelt, friser og gavl. På
rammeværket bibeholdtes derimod farverne fra en yngre staffering. Storfeltets oprindelige
dekoration, på kridtgrund, består af Kristus på korset, omgivet af katekismusindskrifter34 (fig.
17). Kristus har flettet tornekrone på det brune hår, hvorom gylden stråleglorie; blodspor fra
sidevunde og naglegab. Lændeklædet er hvidt, korstræet egetræsådret. De omgivende
indskrifter, malet med gylden fraktur på sort bund, er øverst, mod nord: »De ti Guds Bud«,
mod syd: »HEBrens Bøn: Fader Vor«; herunder, mod nord: »Troens Artickel«, mod syd:
»Daabens Sacramente«. Nederst, i to spalter, der både adskilles og indrammes af spinkel
vinranke: »Alterens Sacramente«. I frisen: »Saa elskte Gud Verden« (»Johan. 6« (3,16)), i
postamentet: »Jeg er Liffsens Brød« etc. (»Johan« (6,35—40)). I trekantgavlen fandtes stafferingsåret »1601« samt Jahves navn skrevet på hebraisk. Rammeværkets oprindelige
staffering, der muligvis kun var partiel, med sort, blegrødt, guld, cinnober og hvidt, er kun
rekonstrueret på gesims og gavl. Søjler og postamentfremspring35 står derimod med en
egetræsimitation, der går tilbage til 185736. Dette år fik tavlen nye, gulmalede
frakturindskrifter, på sort bund, i frisen: »Fred være med Eder!« og på postamentet: »I skulle
troe, at Iesus er Christus. . .« (»Joh. 20,31«). I gavltrekanten var malet Guds øje. Samtidig lod
kirkeejeren16 i storfeltet indsætte et oliemaleri på lærred, i guldramme, forestillende den velsignende Kristus og antagelig udført af P. A. Lyders. Kristus, iført hvid dragt med rødlilla
draperi, står under gyldent bueslag med bruntegnede englehoveder i sviklerne. 1974 fjernedes
maleriet fra tavlen og blev efter istandsættelse ophængt over syddøren.
Altersølv. Kalk (fig. 18), o. 1600, 16,3 cm høj. På en af de seks fodtunger er pånittet et
støbt krucifiks, hvorover et skriftbånd med graverede versaler: »Inri«. De sekskantede skaftled
er prydet med graverede firblade. Knoppen er usædvanlig ved sine seks store, ovale bosser
med graverede versaler37 på kryds-skraveret bund: »fhesvs« og ved de brede, mellemfaldende
led med spidsbuede »vinduer«. Det nyere bæger har halvlåg med hældetud. Ud- og indvendig
forgyldt. Disk, o. 1850, udført af Århusguldsmeden Ebbe Olaus Lüster, hvis mesterstempel
(Bøje nr. 1408) ses under bunden. 14 cm i tvm., flad, glat, med smal rand; forgyldt.
Vinskummeske, anskaffet 190316, med Københavns
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Fig. 18—19. Lyngby. 18. Alterkalk (p. 1628). 19. Alterstage 1588, skænket af Christen Munk og Anne Skram (p.
1629). — 18. Altar chalice. 19. Altar candlestick 1588, donated by Christen Munk
and Anne Skram.

bystempel, guardeinen, Simon Groths, samt nu ulæseligt mesterstempel.
Oblatæske og vinkande, nok anskaffet kort før 18629, fra Den kgl. Porcelænsfabrik, sorte, med gyldne kanter og kors.
Alterstager (fig. 19), 1588, skænket af ægteparret Christen Munk og Anne Skram
til Lyngbygård. Begge de kun 20,5 cm høje38 bordstager, med jernlyse-pigge, har på
fodskålen graveret ens våbner for Munk (vinranke) og Skram (Fasti), hvorover
givernes initialer »C. M. A. S.« samt på hver side af våbnerne årstallet »15—88«.
Syvarmet lysestage, med graveret indskrift: »M. J. f. 7-10-1830. 7-10. 1930«.
Alterkrucifiks, o. 1900, blystøbt, på sort trækors.
Messehagel, moderne. Af ældre †hagler omtales 1681/82 en af rødt fløjl18, 18629
en af rødt silketøj med stort sølvkors.
Alterskranken, muligvis samtidig med altertavlens ændring 1857, består af drejede
balustre med profileret håndliste; tværs over koret.
Døbefont, romansk, af granit, kummen af grovkornet, lys, blåsortplettet granit,
foden af finkornet grå, med et svagt rødligt skær. Den glatte kumme,
Danmarks Kirker, Århus amt
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75 cm i tvm. og 31 cm dyb, med tillukket afløbshul, har lille rundstav langs mundingen samt
lavt, konisk skaftled ved overgangen til foden. Denne, der har form som et omvendt
terningkapitæl med ryggede hjørner, har foroven vulst og på siderne rundbuede felter, i relief;
på den ene side et lille, uregelmæssigt hugget kors. Under korbuens nordside.
Dåbsfad (fig. 20), formodentlig nederlandsk arbejde fra begyndelsen af 1600'-rne, 60,5 cm
i tvm., med kantforstærkning og rig, drevet dekoration på den opadbøjede rand og den let
hvælvede bund. Her ses en fremstilling af syndefaldet, med Eva en face, mens Adam
undtagelsesvis ses fremstillet fra ryggen gående hen mod træet39; mellem baggrundens
løvværk sidder en påfugl og en ugle. På randen springende hjorte, enhjørninge og hunde. Her
desuden graverede versaler: »H. B. S. H. M. I. D. W.«, antagelig et tidligere ejerpars initialer.
Endnu 1681/8218 stod fonten »uden bækken«, der først omtales i regnskaberne 180311. Under
korbuens nordside.
Dåbskande, 1947, skænket af »Henrik Meier og Hustru«; af lys messing.
†Fontelåg. 1681/8218 nævnes et dække over fonten, muligvis det »trædæksel«, der omtales
180311.
Prædikestol (fig. 21), o. 1600, firsidet. På hjørnernes postamentfremspring fritstående,
korintiske søjler med kannelerede skafter, foran lodrette felter med skåret slyngbånd. Samme
ornament pryder storfelternes arkadebuer; i sviklerne fligede treblade. Ved stolens anbringelse
op mod sydvæggen er frise- og postamentfremspring afskåret og den tilhørende søjle fjernet.
Nyere opgang langs sydvæggen. Stolen står efter istandsættelse 1976 i hovedsagen således
som beskrevet 18629: malet som egetræ i to toner og ferniseret. Frise- og postament-felter har
sort bund for gulmalede frakturindskrifter, henholdsvis »Salige er de som hungre og tørste
efter Retfærdighed« etc. (Matt. 5,6), og »Beder, saa skal der gives Eder« etc. (Matt. 7,7). Fra
en ældre staffering er konstateret spor af kridtgrund, guld og enkelte farver. I arkaderne har
været malerier40, i 2. og 3. fag henholdsvis Korsfæstelsen og Opstandelsen, i frise- og
postamentfelter gyldne versalindskrifter.
Stokværk, 1700'rne(?), med trekantgavle (svarende til herskabsstolenes ndf.) og prydet af
høje smalfyldinger, endende i kølbue; døre og paneler41 har enkle, profilerede
retkantfyldinger. Gråmalet, med blå bund i fyldinger og gavltoppe samt hvide og brune lister.
180311 stod de lukkede stolerækker umalet, men har antagelig snart herefter fået den blåsorte
bemaling, der fandtes ved restaureringen 1976. 185716 fik stolene den lyse egetræsfarve, der
omtales 18629.
Spor efter et †stoleværk, fra 1500'rne, ses i fodtømmeret på begge sider af midtgangen, i
form af udstemninger til gavlstolper, og aflasninger med pile-spidslignende afslutninger ved
(dør)åbninger.
Præstestol, o. 1900, højrygget, lænestol med skårne ornamenter; ved korets
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nordvæg. Degnestol (jfr. fig. 8), 1800'rnes første halvdel, gavlene med kanne-lurer og
rundbuet topstykke afdækket af profilliste endende i volutter. Staffering som
stoleværk. 18629 i koret uden for alterskranken, nu i sydvesthjørnet. †Præste- og
degnestol, antagelig 1697 bekostet af Johan Arentsen til Lyngby-gård (jfr. gravflise
nr. 1); forsynet med glasvinduer og malet. 1803—04 stod de ved siden af altret11.
Herskabsstole (fig. 22), o. 1613, det østligste stade i begge stolerækker. Både
sidepaneler og døre smykket af kannelerede, pilasterbårne arkader med skåret
tungebort langs bueslaget, der på dørene desuden er ledsaget af det vanlige
renæssanceornament (I O I) samt i sviklerne lille hvirvelroset. I begge stoles østre
sidepaneler ses et lille, kvadratisk hul, der kan lukkes med skydelem. Bemaling som
stolestaderne. Den oprindelige staffering bestod af en hård kridering eller limfarve,
hvorpå der med fin pensel var malet røde og sorte årer. Ifølge Søren Abildgaard 1770
var på de øverste stole malet våben for Harden104*
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Fig. 21. Lyngby. Prædikestol o. 1600 (p. 1630). — Pulpit c. 1600.

berg og Skram (Fasti) samt »1613. I HB I M S«42, sandsynligvis for Jakob
Hardenberg og (fru?) Maren Skram, muligvis arving til Lyngbygård efter den 1612
afdøde Anne Skram43 (jfr. alterstager).
†Herskabsstol, antagelig 1697 bekostet af Johan Arentsen til Lyngbygård (jfr.
gravflise nr. 1). 1803—0411 karakteriseres den som smuk, med glasvinduer for og
malet. Måske i koret.
Klingpung, nyere, rød fløjlspose på kort, glat, sortmalet skaft. I korets sydøsthjørne.
Pulpituret, fra 1800'rnes begyndelse, i skibets vestende, er båret af fire stolper, der
rækker helt op til kirkens loft. Forsidens enkle fyldingspanel bar indtil 1976 (jfr. fig.
8) over gesimsen seks (tidligere syv, den midterste tidligere fjernet) smalle, flade
pilastre med glatte »spejle« på postament, søjle og »kapitæl«. Mod loftet støttede de
en spinkel, gennemløbende profilliste. Opgangen langs sydvæggen er lukket af
panelværk; dørens håndgreb og beslag er bladfor-
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Fig. 22. Lyngby. Herskabsstol, tidligere med malet årstal 1613 og våbner for Hardenberg og Skram (p. 1631). —
Manorial pew, c. 1613, formerly with coats of arms of the families Hardenberg and Skram.

mede. 18629 stod panelet lyst egetræsfarvet, der genopfriskedes 1905 og 1976.
Orgel, bygget ca. 187444 af J. A. Demant, Århus. Anskaffet til kirken 191845. Et
manual med tre stemmer: Tectus 8 Fod, Gamba 8 Fod, Dolce 4 Fod.
Salmenummertavle, 19149, med skydetalbrikker; på triumfvæggens nordside.
Lysekroner. 1) O. 1943, »Minde for Jacob Jacobsen »Søgaard«, kirkeværge for
Lyngby kirke 1919—1943«; i koret. 2) 1976, tre, ophængt i skibet. 3) To ældre
kroner på loftet. En †lysekrone, af malm, fandtes 1803 i koret11.
Ligbåre, muligvis identisk med den, der er omtalt 180311; af fyr, 55 cm høj 79 cm
bred og 378 cm lang. Benene støttes af lille, udsavet konsolbrædt; enkel, profileret
tværbrædt mellem benene. De lange bærestænger, affaset på ydersiderne, er
afsmalnende mod endeknopperne. Sortmalede. Ude af brug, på skibets loft.
Klokke, 1971, støbt af John Taylor & Co., Loughborough, England46. †Klokker. 1)
1528 afleveredes til kronen en klokke på 1 skippund og 2 lispund47.
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2) 1681—8218 omtales en klokke »i tårnet«, dvs. tagrytteren. 3) »Omstøbt 1878 af
Stallknecht«48; 57 cm i tvm. Om halsen en blomsterbort49. På skibets loft. Klokkestol,
fornyet i forbindelse med tagrytterens reparation o. 1976.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 23), opsat 1813 af Thøger Lassen Althalt (jfr. kirkegårdsmonument nr.
1) over efterkommere af Johan Ahrent Althalt, der 1697 lod indrette en muret
begravelse for familien (jfr. †begravelse samt historik). Det enkle, 362 cm høje
gravmæle står på en ca. 148 cm høj, muret sokkel over en aftrappet plint af grå
kalksten og gråhvid marmor. En skrifttavle af sort marmor flankeres af grå
kalkstenspilastre og krones, over en frise med »løbende hund«, af en buegavl af
gråhvid marmor. Både i gavlen og i skrifttavlen er indfældet relieffer af hvidt
marmor, henholdsvis et brændende hjerte omsluttet af en slange, der bider sig selv i
halen, og sammenlagte hænder - tidstypiske symboler for evig kærlighed og troskab.
Indskriften står med fordybede, hvidmalede versaler: »Det herunder murede
begravelses sted er i aaret 1697 indrettet af salig hr. Iohan Ahrent Althalt til Lyngbye
gaard, som var født i Aarhuus d. 12. july 1635 og døde i sit alders 93d aar. Han
tilige(!) med hans 2den kone Maren Svendsd. Albertsen, deres søn salig hr. Christen
Althalt og hans hustrue Maren Müller, deres søn salig hr. Iohan Ahrent Althalt, hans
kongl. may.sts krigsraad, som var født d. 14. august 1728 og døde d. 23. iuly 1766,
med hans hustrue Ane Elisabeth Lassen, født paa Aalborg Ladegaard d. 27. april 1730
og døde d. 24. octbr. 1808, ere alle tillige med deres børn, saa mange som ere døde
paa Lyngbye gaard, nedsatte i dette begravelse, der nu er tilmuret. Den sidst der i
nedsatte sal. frue A. E. Althalt var enke i 41 aar og i den tiid bestyrede og forbeddrede(!) betydelig baade gaard og gods, ligesom hun og for hendes dyd, gudsfrygt
og eyegodhed var særdeles elsket af sine samtidige. — Graven er den trætte vandrers
hvilested, evigheden den retskafnes haab og trøst.
Dette epitaphium er til kierlig og taknemmelig erindring i aaret 1813 for anstaltet
opsat af ovenmeltes eneste efterladte søn Thøger Lassen Althalt, kongl. mayest.
overkrigscommissair og eyer af Lyngbye gaard og gods.« Ved korets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 25), romansk, af grovkornet grå og rødlig granit med sorte
indslag, trapezformet, 206 × 75—65 cm og ca. 30 cm tyk. Stenens flade reliefudsmykning, med fuglepar over processionskors flankeret af bladranker og nederst en
løve med bagudrettet hoved, har nære paralleller på en række sten, antagelig fra
samme værksted50, jfr. Århus domkirke (p. 754, nr. 2) og Lis-
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Fig. 23—24. Lyngby. 23. Epitaf opsat 1813 af Thøger Lassen Althalt over efterkommere af Johan
Ahrent Althalt til Lyngbygård (p. 1634). 24. Kirkegårdsmonument over overkrigskommissær Tøger
Lassen Althalt til Lyngbygård, d. 1826 (p. 1636). - 23. Sepulchral tablet set up 1813 by Thøger Lassen
Althalt
for
the
descendants
of
Johann
Ahrent
Althalt
of
Lyngbygård.
24. Churchyard monument to the
Comissary-General, Thøger Lassen Althalt of Lyngbygård, d. 1826.

bjerg (p. 1417, nr. 1). Den har dog som den eneste af gruppen en indskrift hugget langs randen, med en blanding af fordybede versaler og majuskler: »Hic
ia/cet Gertrvth vxor / Gvn/nonis A(?)51 Aberti«52. (»Her ligger Gertrud, Gunni
Alberts hustru«)53. Indskriften afsluttes med en sjæleformel, hvis forkortelsesbogstaver er vanskelige at tyde54. 189016 blev stenen fjernet fra sin plads som
tærskelsten til våbenhuset og opstillet vest herfor; 1949 flyttet ind i våbenhuset
og 1973 anbragt i ret stilling med hovedenden opad.
2) O. 1818. Søren Nielsen, sognefoged i Lyngbye, f. i Lyngbye 9. marts 1757,
død smst. 19. maj 1814, og hustru Maren Pededersdatter(!), født Skibbin, f.
26. dec. 1760, d. i Lyngbye 8. febr. 1818. Nu otte børn lever efter dem, fire
sønner og fire døtre, »som alle ede Levebrød«, og som har bekostet stenen.
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Rødlig kalksten, 193 X 123 cm og ca. 10 cm tyk, med profileret kant og ret nedslidt
indskrift med fordybet skriveskrift. På kirkegården syd for våbenhuset.
†Åben begravelse under korgulvet, 1697 indrettet af Johan Arentsen (jfr. gravflise
ndf.). Begravelsen, der 1803—0411 var dækket af til dels endnu tilstedeværende
kalkstensfliser og med en lem over nedgangen, rummede flere personer af slægten
Althalt (jfr. epitaf); senest tilmuret 1813.
Gravfliser. 1) »A(nn)o 1697 Er Dette begrafvelse Sted, gulf og Lugtestolle (Չ:
lukkede stole, jfr. †præste- og degnestole samt †herskabsstol), bekaasted Her I
Lyngby Kiercke, af Edle Sr. Iohan Arentsen til Lyngbygaard55, og Patron for Lyngby
og Borum Kiercker, som Her Under hviler, Med sin Elskelig Hustru Edle og
hæderbaarne Maren Svends Datter Med deris Søn Sr. Christen Arentsen«. Grå,
gotlandsk kalksten, 57 x 57 cm, med fordybet skriveskrift. I korgulvet. 2) O. 1724.
Fordybede versaler: »I. A. S.«, formodentlig initialer for Johan Arentsen. Rødlig
kalksten, 46 x 46 cm, antagelig identisk med den »lille sten til et lig«, som
ovennævnte 1724 købte af Århus Vor Frue kirke, da Oluf Sørensen indrettede en
begravelse for sig og Arentsens søster i forældrenes begravelse (jfr. gravflise nr. 23,
p. 1250 og †muret begravelse nr. 15, p. 1253). Flisen hører antagelig til den ovenfor
omtalte †åbne begravelse. I våbenhus-gulvet.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 24), o. 1826. »Hvilested for Herr Overkrigskommissær Toger(!) Lassen Althalt« (jfr. epitaf), ejer af Lyngbyegaard »med
Underliggender«, f. 20. aug. 1763, d. 13. jan. 1826. »Erkjendt som retskaffen Mand
og Menneskeven, sattes dette Minde ham af hans taknemmelige Arvinger«. Stele af
rød sandsten på plint af rødgul sandsten mellem plader af rød granit, i alt ca. 280 cm
høj. Nederst på stelen er indfældet et hvidt marmorrelief med korslagte laurbærgrene,
og midt på stelen ses et udsparet ovalfelt til den nu på våbenhusloftet opbevarede
skrifttavle, af hvid marmor, med fordybet skriveskrift. På lille »gravhøj« i birkelund
vest for kirken.
2) (Fig. 26), o. 1843. Ane Marie Nielsdatter, f. i Lyngbye 1761 »i den Gaard som
for Tiden beboes af Jens Sørensen«; gift »omtrent i 50 Aar« med sin forhen afdøde
mand, gårdmand Anders Pedersen (barnløst ægteskab). Efter at have været
aftægtskone i »omtrent« 13 år død efter næsten to måneders sygdom i en alder af
»omtrent« 82 år. »Gravskrivt« i tre vers på skriftpladens bagside. Flad, glat
egeplanke, 113 cm høj over den 31 cm høje egetræsfod, hvori den er nedtappet.
Udsavet i form af postament og skrifttavle kronet af empire-vase. Planken er ens
stafferet på de to sider: gråblåt marmoreret postament, gråblå vase med sorte kanter
og lågknop og hvidt skriftfelt, med sortmalet, omhyggelig udført skriveskrift inden
for en spinkel grøn ramme, der tydeligst ses på navnesiden. På våbenhusloftet.
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N.E. 1967

S.Hornshøj-MøIler l969

Fig. 25—26. Lyngby. 25. Romansk gravsten med indskrift over Gertrud, Gunni Alberts hustru (p. 1634). 26.
Gravminde af træ over Ane Maria Nielsdatter, d. o. 1843 (p. 1636). — 25. Romanesque tombstone with inscription
for Gertrud, wife of Gunni Albert. 26. Sepulchral monument of wood for Ane
Maria Nielsdatter, d. c 1843.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præsteark.: Borum-Lyngby. 1827—43. Liber daticus (C 355—19). — 1844— 80. Kaldsbog
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Mest nærliggende er at datere arbejdet til slutningen af 1600'rne og se omdannelsen (og gulvfliserne)
som et led i Alt-halts indretning af begravelse i koret (jfr. begravelser). 18 RA. Rtk.rev.rgsk. Århus stifts
kirkergsk. 1680—94. 19 LA Vib. Lyngbygård, Hasle hrd. Dok. kirker og skoler vedr. 1720—1878 (G
313- 30). 20 Aug. F. Schmidt, 1951, 126. 21 Henrik Græbe, i Skalk 1975, 2. hefte, p. 32. 22 Ernst
Verwohlt: Turneringer og ridderspil i Norden, i Heraldisk Tidsskrift IV, marts 1979, nr. 39. 23
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amt; dertil i Højen og Hvejsel kirker (tildækket), Vejle amt; Hornslet kirke, Randers amt; samt i Ål
kirke, Ribe amt; en enkelt ridder i Fårevejle kirke, Holbæk amt. 24 I tidlig italiensk middelalder var
Moses ved klippen ofte stillet over for Lazarus' opvækkelse, hvor Jesus fremstilledes med en stav i
hånden ligesom Moses. 25 På en skitse, tegnet efter hukommelsen, gengives kalken med en hånd over og
omgivet af koncentriske nedadtil tilspidsede bånd, med blå og brunlige farver. Maleriet opdagedes, da
skorstenen i kirken nedtoges 1952 (synsprot.). 26 Det erindres på stedet, at der ved afbankning af puds i
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overkalkedes. 27 Indberetn. ved Magnus-Petersen 1888. 28 En ca. 70 cm lang og 30 cm bred fordybning i
bordets midtakse ud fra bagkanten har muligvis forbindelse med fastgørelse af altertavlen. 29 På kapslens
inderside ses aftryk af stof, hvilket tyder på, at kapslen har været anvendt som gemme for noget sådant
(relikvie?). 30 Indrids-ninger på den ene, indvendige side i form af en »perlebort« (indb.) kan måske
stamme fra afskæringen eller opklipningen af blyet. 31 Panelets oprindelige staffering forekom ifølge
restauratoren yngre end altertavlens oprindelige (indb.).32 Bag på tavlen ses spor af
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Fig. 27. Lyngby. Kragsten, tegnet af Magnus Petersen 1888 (p. 1616). — Imposts in the chancel arch.

revler, som har fastholdt storvingerne, der har været anbragt i en fals ved tavlens yderkant (jfr. tillige
note 28). 33 Jfr. G. A. Jensen: Snedkere p. 5. 34 Tilsvarende komposition (men ikke af samme maler eller
efter samme forlæg) ses i storfeltet i altertavlen i Korning, Vejle amt. 35 Ved en undersøgelse 1916
(indb.) skimtedes »konturer af et ornament« i den indre firkant. 36 Formodentlig fra o. 1800 var en
staffering, med blåt i to toner ledsaget af hvidt på listerne, lå oven på den oprindelige (indb. 1972). 37 »h«
dog nærmest et frakturbogstav. 38 Den ene stage ca. 1 cm højere end den anden p.gr.a. reparation. 39
Beslægtet med fadet i Toreby (DK Maribo p. 1050). 40 Måske samtidige med herskabsstolenes fra 1613?
41
Vægpanelet er 1977 fjernet i skibets nordside i forbindelse med afdækningen af det romanske
kalkmaleri. 42 I Abildgaards notebog er »IMS« gentaget, måske fordi der i det første er foretaget en
rettelse. 43 Maren Skrams moster, jfr. Thiset: Stamtavler III, 129. — »I« måske fejllæst for F ? 44 Meddelt
af Kirkeministeriets konsulent i orgelsager Hans Nyholm. 45 A. C. Zachariasen: Fortegn, over leverede
orgler, i Den danske Orgelregistrants arkiv, hvor yderligere oplysninger kan hentes. 46 MeddÅSt. 1972,
37f. 47 RA. Reg. 108 A, nr. 21. Fortegn. over indkrævede klokker 1528—29. 48 F. Uldall 1887, 352
(NM). 49 Et håndsmedet *beslag anvendt til ophængning af klokkens aksel findes i Den gamle by, inv.
nr. 872:52. 50 Jfr. Mackeprang: Døbefonte p. 48, 254. 51 Dette bogstav er måske fejlhugget og herefter
gentaget lige bagefter. 52 Fejl for Alberti? 53 Vedr. navnene, se Danmarks gamle Personnavne, udg. af
Gunnar Knudsen og Marius Kristensen, I, 1936—40, sp. 360ff., 413 og 22ff. 54 Muligvis kan læses: »s
ani? e q s i p i«, der måske kan opløses til: sua anima (re)quiescat in pace (hvis sjæl hvile i fred); jfr.
Sölve Gardell: Gravmonument från Sveriges medeltid, I, Stockholm 1946, p. 152. Vedr. motivet, se II,
1946, p. 13. 55 Johan Arentsen Althalts første hustru ligger begravet i Århus Vor Frue kirke, jfr. gravsten
nr. 12, p. 1235.
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SUMMARY
The village of Lyngby with its small church lies close up to the fields of Lyngbygård, the local
manor, and is sheltered by the hills to the east. The earliest part of the church, the chancel and
nave, dates from around the middle of the 12th century and was constructed of well dressed
granite ashlar. On the north side of the building (fig. 5) both the round-arched windows and
the rectangular doorway have been walled up. The simple south doorway is still in use; at the
east side are two stones decorated respectively with animal figures and tracery pattern in relief
(fig. 6); these are also related to the decoration of Hasle church (p. 1500). The porch in front
of the south door was built of brick at the close of the 15th century. The usual type of crossvaulting was constructed in the chancel during this same period. The chancel arch was
widened more recently. The small ridge-turret above the west gable of the nave was probably
erected in the 17th century and has been repaired many times since.
Remains of Romanesque murals from two periods were found 1888 and 1975 on the walls
of the nave. A Late Gothic decoration in the vaulting of the chancel was also discovered. A
2x3 m fragment of a tournament scene (fig. 10) in which two mail-clad horsemen meet, armed
with shield and lance (fig. 9), dates from the 12th century. Both riders and horses are executed
in black line drawing following the scratched outline in the plaster. It is the only mural
tournament scene known at present in Denmark, but it is linked with a number of horsemen
and battle scenes from around 1200 found in Jutland churches. Paintings, dating from the first
half of the 13th century, now covered again with whitewash, were discovered. They
completely covered the walls of the nave and the two original window recesses in the north
wall. A section (fig. 11—12) of two pictorial friezes, one above the other, show motifs of the
Raising of Lazarus (top) and Moses striking water from the rock (bottom). The frieze is
bordered at the bottom by a fret which at an early stage replaced an outline of drapery. Of the
Late Gothic decoration only a few consecration crosses on the walls of the chancel and the
nave are preserved, together with a primitively drawn lion.
The simple furniture of the church includes an altarpiece (fig. 15) given its finish in 1601, a
characteristic example of those Post-Reformation altarpieces with painted texts which were
very common at the close of the 16th century. The altar chalice (fig. 18), the altar candlesticks
(fig. 19), donated 1588 by the owner of Lyngbygård, all date from the same period. The
baptismal dish (fig. 20) is of slightly later date and is a Netherlands work which the church did
not acquire until the close of the 18th century. The pulpit (fig. 21), also from the close of the
16th century, originally bore paintings of the Passion.
The owner of Lyngbygård set up in 1813 a sepulchral tablet (fig. 23) in the church and a
monument (fig. 24) in the churchyard c. 1826. A Romanesque tombstone (fig. 25) with a pair
of birds set above a processional cross and bearing a Latin inscription, a memorial to Gertrud,
Gunni Albert's wife, has close parallels in Århus Cathedral (p. 754, no. 2) and Lisbjerg (p.
1417, no. 1).
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Fig. 28. Lyngby 1:10000, prøvet og antaget 1816 al
Sørensen og Førslev. Udstykninger medtaget til 1862.
— Map of the village 1816.
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Vester Lisbjerg herred, udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1787-89. - Map of the district of V.Lisbjerg.

INDLEDNING
Bind 4 af Århus amts kirker udsendes hermed i ny skikkelse svarende til Holbæk og Ribe amter.
Redaktionsprincipperne er i alt væsentligt de samme, som findes omtalt i Århus amt, l.bind s. 7-14,
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og til fortegnelse over arkivalier vedrørende kirker i Århus amt i almindelighed s. 37-39; litteraturhenvisninger og kildemateriale vedrørende den enkelte kirke må søges under denne. Om landkirkernes
ejendoms- og forvaltningshistorie, ved Poul Rasmussen, se s. 1366ff.
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udgave redigeret af Bo Bramsen. - 1981 f. Bind II
(-III). Under udgivelse: Jylland og øerne, med
undtagelse af Sønderjylland. Redigeret af Sven
Fritz. - Sønderjylland og registre. Redigeret af
Sigurd Schoubye.

Christie: Ikonografi. Sigrid Christie: Den lutherske
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Romanske bygningsprofiler i V. Lisbjerg hrd., med Lading (Sabro hrd.), 1:10, målt af KdeFl og NJP, tegnet af
Flemming Beyer. Øverst korbuekragsten: 1. Elev. 2. Lading. 3a. Trige. 4a. Elsted. 5a-d. Spørring:
a-b. Sydportalens kragsten. c. Korbuekragsten, nu i tårnets sokkel. d. Apsidens gesims. 3b. Trige, sokkel.
4b. Elsted, sydportalens kragsten. - Romanesque building stones in the district of V. Lisbjerg, including Lading.
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1979 ff.
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INTRODUCTION
The underlying principles for the description of each
church are to be found in English in Danmarks
Kirker, Holbæk amt, vol. 1, 1979, p. 7-20, and in
German in Danmarks Kirker, Ribe amt, vol. 1,
1979, p.7-22.
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Vester Lisbjerg herred, udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1787-89. - Map of the district of V.Lisbjerg.

INDLEDNING
Bind 4 af Århus amts kirker udsendes hermed i ny skikkelse svarende til Holbæk og Ribe amter.
Redaktionsprincipperne er i alt væsentligt de samme, som findes omtalt i Århus amt, l.bind s. 7-14,
revideret og uddybet i indledningerne til de to førnævnte amter, Holbæk s. 7-20 og Ribe s. 7-22,
med henholdsvis engelsk og tysk oversættelse. Der henvises til fagordbogen for Århus amt s. 15-36
og til fortegnelse over arkivalier vedrørende kirker i Århus amt i almindelighed s. 37-39; litteraturhenvisninger og kildemateriale vedrørende den enkelte kirke må søges under denne. Om landkirkernes
ejendoms- og forvaltningshistorie, ved Poul Rasmussen, se s. 1366ff.
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tilføjelser til 1. bd., s. 42-44
Bøje (1946-81). Chr. A.Bøje: Danske Guld- og Sølvsmedemærker før 1870. 1946. - Tillæg 1949. 1919. Bind I: København. Revideret og udvidet
udgave redigeret af Bo Bramsen. - 1981 f. Bind II
(-III). Under udgivelse: Jylland og øerne, med
undtagelse af Sønderjylland. Redigeret af Sven
Fritz. - Sønderjylland og registre. Redigeret af
Sigurd Schoubye.
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ikonografi i Norge inntil 1800. 1-2. Oslo 1973.
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1979 ff.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1967. - The church seen from the north-east.
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Kirken var viet Johannes Døberen, der også gav navn
til en helligkilde mellem landsbyen og Grundfør mølle.1 Patronatsretten tilhørte 16522 og 16613 kongen,
som 16.juni 1687 overdrog kirketienden til baron
Constantin Marselis, idet han forbeholdt sig kaldsretten.4 Kirken gik efter Marselis' død i arv til hustruen Sophie Elisabeth Charisius og til hendes anden mand, Peter Rodsteen, der 1711 skødede den til
sin broder, Christian Rodsteen.5 Sidstnævnte overdrog 11. april 17166 kirken til Hans Rosborg til
Haraldslund (jfr. skolehus og altertavle). Kirken
fulgte denne gård, indtil 1811, da kirketienden med
vedligeholdelsespligten blev afhændet til sognets beboere.7 1.januar 1918 overgik kirken til selveje.

Kirken ligger østligt i landsbyen, på en mod
nord og vest svagt skrånende flade, som er en
del af plateauet øst for Lilleådalen. Den tidligere næsten kvadratiske kirkegård er 1979 udvidet med ca. 25 m mod øst frem til landevejen
fra Spørring.
Hegn og indgange. Den ældre kirkegård hegnes på nord- og østsiden af svære, nyomsatte
markstensdiger, på syd- og vestsiden af kløvstensmure, opført inden 1884;8 vestmuren er
cementafdækket, mens der på den søndre vokser en bøgehæk. Det nye areal, der forbindes
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Fig. 2-3. Plan 1:300 og tværsnit
1:150. Målt af KdeFL og HJ 1967,
tegnet af Flemming Beyer 1980. Ground-plan 1:300 and cross-section
of the nave 1:150.

med det gamle ved en nybrudt åbning i østdiget sydøst for koret, omgives på de tre sider af
lave jorddiger med stensætning på ydersiden.
18629 var kirkegården overalt omgivet af markstensdiger, som målte 86 alen i nord-syd og 90
alen i øst-vest, med træer indvendig på alle fire
sider. Langs østdiget står endnu tre store aske
og to ahorn.
Indgangen i vest lukkes af to jerngitterfløje
ophængt i jernpiller. Et muret indgangsparti,
formentlig en †portal, omtalt første gang
1710,10 indgik 173211 i skolehusets søndre ende.
Porten skulle 180312 gøres af nyt og ønskedes
18738 flyttet længere mod syd.
Bygninger m.m. på kirkegården. I kirkegårdens
nordvestre hjørne opførtes 1979 et ligkapel med
redskabsrum og toiletter (arkitekt J. Harding
Carlsen). Det afløste et tkapel fra 1919.9 1732

opførte kirkeejeren Hans Rosborg et †skolehus
på kirkens grund.13 Det lå ifølge landsbyplanen
1782 (fig. 22) på kapellets plads, var 11 fag langt
og rummede foruden skolestue en bolig for
degnen. Rosborg bekostede samtidig en †brønd
på kirkegården. 1865 blev skolehaven inddraget til begravelse.9
Kirken består af kor og skib samt underdelen
af et tårn, alt fra romansk tid; tårnrummet
tjener som våbenhus og bærer en tagrytter.
Orienteringen har betydelig afvigelse mod syd.
Den regelmæssige bygning, der er rejst over
en skråkantsokkel, har hjørne- og endelisener,
der på korets langmure forbindes af en rundbuefrise. Hjørne- og endelisenernes fremspring
er 5-7 cm, svarende til soklens. Det er påfaldende, at koret er meget smalt og dets mure
spinklere end i skibet. Skibets murhøjde er 4,8
m, målt fra soklens overkant til gesimsens underkant.
Materialerne er banede og til dels firhugne
kampesten samt fråd- og kridtsten. Over soklen findes overalt to markstensskifter; herover
er korets mure og triumfmuren til rejsehøjde
samt omtrent den østlige fjerdedel af skibets
langmure bygget med frådsten, der i korets
overvægge har munkestensformat; korets hjørnekæder synes at være af kridtsten. I skibets
østende er der frådsten til ca. 3,6 m over soklen;
resten af skibet samt tårnpartiet og taggavlene
er af marksten i regelmæssige skifter fra 15-30
cm's højde. I taggavlene iagttages de banede
kvadre med udglattede fuger af fin mørtel
(fig. 5) samt murkernen, der består af håndstore
marksten. I vestgavlen er der ni åbne bomhuller fordelt ligeligt på tre skifter.
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Vinduer og døre. Af korets og skibets oprindelige vinduer er nordsidens bevaret som blændinger; korvinduets bueslag er udført af frådsten, skibets af kridtsten. Korets gamle østvindue indgår delvis i et laveresiddende vindue fra
1863. Skibets rundbuede døre sidder forskudt i
forhold til hinanden; den nordre står som en
udvendig niche, den søndre som en indvendig.
De måler i højden udvendig 241 cm over soklen og indvendig 286 cm over nuværende gulv.
Karm- og kilesten, der er af kridt, er tilhugget
med omhu.
Underdelen af det kvadratiske tårnparti er
jævnbredt med skibet. Over loftet afslører
vestsiden af muren mellem skib og tårnrum
sammenhæng med langmurene og den samme
murbehandling som på tårnets øvrige vægge.
Tårnrummet, der næppe har haft nogen oprindelig yderdør, har åbnet sig mod skibet med en
knap 2,5 m bred, rundbuet arkade, som blev
delvis tilmuret ved etableringen af den nuværende døråbning. I nordmuren sidder en lille,
vistnok oprindelig glug, 58 cm høj og 145 cm
over eksisterende gulvniveau.
Det kan ikke afgøres, hvor højt tårnbyggeriet kom til vejrs. Mens der af tårnets østmur,
som i regnskabet 1683/8414 betegnedes som en
»gavl«, nu kun er bevaret et skifte over skibets
murkrone, er vestmuren intakt indtil tagrytterens fodtømmer. I gavltrekanten sidder der en
ca. 60 cm høj og 30 cm bred, retkantet glug, nu
tilmuret i yderfacaden.
Indre. Den ret brede, runde korbue, der har
hul- eller skråkantede frådstenskragbånd, synes
uændret. I modsætning til koret har skibet
stadig træloft. I tårnrummet findes et bjælkelag
i højde med skibets samt et, der ligger betydeligt lavere og bærer rummets nuværende loftsbrædder.
Ændringer og tilføjelser. Formodentlig efter
1400 er et krydshvælv indbygget i koret. Det
hviler på falsede hjørnepiller, som (ca. 1,7 m
over nuværende gulv) danner forlæg for helstens skjoldbuer og kvartstens ribber, der mødes om en cirkulær slutsten; helstens overribber.
Kirkens nuværende disposition og adgangs-
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Fig. 4. Skibets vestgavl med tagrytter (s. 1656). NJP
fot. 1979. - West gable of the nave with ridge-turret.

Fig. 5. Korets taggavl set fra vest (s. 1654). KdeFL
fot. 1967. - The gable of the chancel seen from the west.
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forhold med våbenhus i tårnafsnittet skyldes
ændringer, der sandsynligvis er foretaget endnu i middelalderen: syddøren flyttedes fra skib
til tårnrum, der samtidig blev afsondret fra
skibet, idet den lille tårnbue erstattedes af en
dør. Skibets norddør var i brug endnu i 1824.8
Den sekundære dør i tårnafsnittets sydmur,
almindeligvis benævnt våbenhusdøren, er fladbuet med lige gennemløbende karme, der indvendig er muret af munkesten, udvendig med
nyere tegl. Også i tårnbuens tilmuring indgår
munkesten, mens blændmuren i skibets syddør
er af marksten og indvendig forsynet med en
niche. I våbenhusets vestende blev et 1,5 m
bredt redskabsrum 18629 udskilt ved en bindingsværksmur. Der er herfra adgang til våbenhusets loft, der benyttes som materialrum.
En muret bænk med sæde af træ i våbenhusets
sydøstre hjørne kan være af middelalderlig oprindelse.

Den nuværende tagrytter af bindingsværk afløste 1965 en tilsvarende fra 1854.
†Tagryttere. Det kan som nævnt ikke afgøres,
om tårnmurene nogensinde har rejst sig over
skibets tagryg, men der er vidnesbyrd om flere
tagryttere: et »tårn«, antagelig i form af en
tagrytter, blev 1685/8614 sammen med kirkens
vestgavl istandsat »fra det øverste glamvindue
til jorden« af murermester Chr. Rasmussen,
Voldum. »Tårnet med spiret« meldtes 177312
sat i god og sirlig stand, mens et nyt opførtes
1817,8 fordi det forrige fandtes forrådnet. Tagrytteren, der opsattes 1854,9 var 10 alen høj, af
bindingsværk med blytækt spir. Vejrhanen er
fornyet 1913.9
Istandsættelser og vedligeholdelse. Lensmanden

indberettede 1586,15 at kirkens forfatning var så
ringe, at bygningen ikke kunne istandsættes for
egne midler. Det samme var tilfældet 1631.16
Hans Rosborg bekostede efter overtagelsen
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Fig. 6. Indre, set mod
øst. NE fot. 1967. - Interior to the east.

Fig. 7. Indre, set mod
vest, NE fot. 1967. - Interior to the west.

1716 en større reparation, herunder udskiftning
af loftsbjælker; den var afsluttet 1725, og 177312
fulgte en ny. Det indre blev istandsat 1863;17
skibet fik gipsloft og gulv af de fliser, som nu
ligger i våbenhuset. Kampestensgulvet i stolestaderne, nævnt 1850,8 udskiftedes kort efter
med træ og allerede 1860 med munkesten. En
restaurering 1940 (arkitekt S.Fritz) omfattede
en indvendig fremdragelse af nordmurens dørog vinduesåbninger samt installering af el-varme, der afløste den 18919 anskaffede kakkelovn.
Elektricitet blev indlagt 1930.
Kirken står hvidkalket ude og inde. Kor og
tagrytter er klædt med bly, resten med vingetegl; endnu i 1680'erne14 var skibet delvis tækket med bly, men 171512 omtales det som teglhængt. Kirkens tre spidsbuede jernvinduer er
indsat kort efter 1875,9 da synet foreslog at
flytte skibets østre en alen mod vest; korets
afløste et ældre »maskinvindue«, der sammen

med forgængerne har medført de småbeskadigelser i rundbuefrisen, som blev udbedret
1975. Skibets falsgesims stammer nok fra 1854,
da skibets tagværk fornyedes; det er af fyr som
korets, men mindre stejlt; fra et ældre tagværk
stammer en egefodrem. Skibets gipsloft fjernedes 1940, og nu står bjælkerne røde, loftsbrædderne gråmalede. Koret har trægulv, midtgangen diagonaltstillede sort-hvide cementfliser,
der 191117 afløste de grå og gule teglfliser, som
siden har ligget i våbenhuset. Under stolestaderne er der siden 1940 kork på betondække,
mens redskabsrummet i våbenhusets vestende
har pikstensgulv.
†Kalkmalerier. På korets hvælv afdækkedes
1939 brudstykker af en kalkmalet dekoration,
antagelig fra sidste halvdel af 1400'rne; på den
nordvestre ribbe spidse sparrer, på vestre
skjoldbue antydninger af krydsende rundbuer.18
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Et draperi i form af et »gardin« på korets
østvæg, der 188017 ønskedes oliemalet med
mørkerød »fløjlsfarve«, kan være samtidigt
med altertavlen, 1725. Det foresloges nymalet
1904,17 men var overkalket inden 1917.19

INVENTAR
Oversigt. Som i en stor del af områdets kirker er
døbefonten også her ene om at repræsentere det
middelalderlige inventar. En †klokke fra 1551 er
kendt gennem en opmåling fra omstøbningen 1903.
Først 1600'rne kan fremvise flere inventarstykker:
alterstager, lysearm og lysekrone, den enkle prædikestol fra 1636 samt de særdeles velskårne stolegavle
fra o. 1630. Altertavlen fra 1725 er skænket af kirkeejeren Hans Hansen Rosborg til Haraldslund og
hustru og smykket med malerier af Berend Noer
(Nohr), kendt som kongelig dekorationsmaler på
Clausholm.

Alterbord, middelalderligt, bestående af tildannede kvadre flikket med munkesten; bordets
forreste del er antagelig omsat (med oprindelige materialer).20 Det måler 145x79-84 cm, er
82,5 cm højt og står ca. 113 cm fra østvæggen.
Alle sider er overpudset, de tre forreste med en
ældre, tynd berapning, der på bordets forside
har aftryk af stof.
Alterbordspanel fra o. 1600, af fyr; forsiden har
tre, kortsiderne hver to glatte fyldinger adskilt
af smalfelter og med karnisprofileret rammeværk, der dog forneden har skråkant. Panelets
farver svarer til og er samtidige med altertavlens (1725), brunt med gule lister.
†Alterklæder. 1820 karakteriseredes »hele altertøjet« som ubrugbart.8 I hvert fald fra 1858
synes alterklædet at have været af rødt klæde,
fra 1890 tillige med guldgalonerede kanter og
kors.21
Altertavlen (fig.8), ifølge malet indskrift
skænket 1725 af Hans Hansen Rosborg til Haraldslund, er et senbarokt billedskærerarbejde
med samtidige malerier udført af Berend Noer
(Nohr), »hofmaler« på Frijsenborg. Den højt
opbyggede tavle,22 har stort midtfelt flankeret
af korintiske søjler, der hviler på glatte postamentfremspring og bærer en profilgesims
smykket af englehoved (fig. 12) ligesom posta-

mentet. Til storstykket slutter sig som vinger
to siddende evangelister med deres tegn, mod
nord Markus, mod syd Lukas. Over evangelisterne halvfigursengle, på volutter, med hænderne sammenlagt i bøn. Topstykket er formet
som en forenklet udgave af storstykket: midtfelt flankeret af pilastre med udsavede kapitæler
samt lille englehoved på den ufuldstændige gesims. Som vinger ses evangelisterne Mattæus
og Johannes. Ved foden af den glatte trekantgavl står henholdsvis lovens tavler og en kalk,
på gavlsiderne ligger to romerske soldater (fra
Kristi grav), og øverst, i skyer, står den opstandne, draperiklædte Kristus med sejrsfanen i
højre hånd og med velsignende venstre, en
spejlvending af den vanlige fremstilling. Billedskærerarbejdet, der er udført i eg, er både
med hensyn til motivvalg og figurstil ret gammeldags i betragtning af dateringen, der dog
synes fastslået ved synsprotokollens bemærkning 1725,12 at kirken var »indvendigt forbedret og ziret med en ny altertavle«.
1940 gennemgik tavlen ved Einar V.Jensen
en restaurering, hvorunder den oprindelige
staffering fremkaldtes og istandsattes. Stafferingen og de tre indsatte malerier skyldes, ifølge signatur, maleren Berend Noer (Nohr), der
havde bopæl på Frijsenborg, og som bl.a. i
årene 1722-25 arbejdede med udsmykning af de
kongelige gemakker på Clausholm.23 Altertavlens rammeværk er lyst gråblåt marmoreret,
søjler og pilastre grønmarmorerede, mens figurerne i hovedsagen er forgyldte,24 oprindelig
på kridtgrund; ansigter og hænder er gråhvide.
På de sortmalede rammestykker over og under
storfeltsmaleriet er med gylden fraktur og kursiv malet giverindskriften: »Dend tafle, som du
seer, Lad Være et Exempel for Dig, Du Ædle
Siæl, skal pryde Herrens tempel / Saalenge
kiercken staar og Byen føer af grund, da prises
Giveren, som bygde Harldslund(!). Hans
Buck«. Haraldslunds bygherre var den berygtede procesmager Hans Hansen Rosborg,25 og
indskriftens forfatter, Hans (Jacobsen) Buch
(Buck),26 da sognepræst til Årslev, Hørning og
Lime, nær herregården Clausholm. På postamentfremspringene står givernavnene: »Hans
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Fig. 8. Altertavle skænket 1725 af kirkeejeren Hans Hansen Rosborg og hustru. Malerier af Berend Nohr
(s. 1658). NE fot. 1967. - Altarpiece donated 1725 by the church's patron. The paintings by Berend Nohr.
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Fig. 9. Alterstage (s. 1661). NE fot. 1967. - Altar
candlestick.

Hansen Rosborig Anno« og »Helle Mads Datter 1725«.
De tre samtidige malerier, olie på lærred,
fastsømmet på træplader,27 er antagelig udført
af samme maler. I storfeltet ses Nadveren,
118X122 cm, signeret »Berend Noer« (på
tværstiver på »anretterbord« i billedets forgrund). Nadvermåltidet foregår ved et rundt
bord i et søjlebåret, brunligt rum, oplyst ved
levende lys; i baggrunden et åbentstående vindue, hvor månen anes. I topfeltet, 76x75 cm,
Kristus på korset mellem de uroligt bevægede
Maria og Johannes; farverne står med kraftig
clairobscur, lyse, hvide, blå og røde klædebon
mod en brun himmel gennembrudt af lynstråler. I trekantfeltet er malet en hvid, svævende
helligåndsdue foran en gullig himmel med grågule og brunlige skyer.
185921 blev altertavlen restaureret, hvidmalet
og uægte forgyldt. På gesimsen stod med sort

fraktur: »Gjører dette til min Ihukommelse«
(Luk. 22,19); på postamentfremspringenes
ydersider var den oprindelige indskrift delvis
gentaget. 188821 genopmaledes tavlen af maler
Woer i overensstemmelse med prædikestolen:
egetræsmaling i to farvetoner, hvorimod forgyldningen, de fire mørke søjler og de to malerier forblev urørte. Indskrifterne blev gentaget.
18959 blev nadverbilledet udskiftet med et maleri af fru Paula Jensen, født Glahn, en kopi efter
Carl Blochs »Kristus i Emaus«.28 1940 ophængt
på skibets sydvæg og det oprindelige nadverbillede genindsat efter en midlertidig anbringelse under pulpituret. Vedr. et kalkmalet tdraperi bag tavlen, se †kalkmaleri.
†Altertavle, formodentlig anskaffet o. 1600 eller i 1600'rnes første tiår, mens enten Jacob
Jensen (-1598-) eller Jens Jensen Bay (1603-30)
var sognepræst.29 1683/8414 repareredes tavlen
af Peter Christensen snedker af Lyngå.
Knæleskammel, 1700'rne?, med tunget afsavet
fodbrædt samt beskåret sidebrædt, hvorpå er
malet hvid kursiv på rødbrun bund: »I Iesv
Navn schal a[lle] Knæ Sig bøye. Phil. 2 ...«
(Paulus' brev til Philipp. 2,10). Betrukket med
stof. Foran altret.
Altersølv. Kalken, oprindelig en pokal, 1843
ifølge indskrift skænket pastor Fangel af Gudum, Lillevorde og Seglflod sogne og 1887
overdraget Grundfør menighed af proprietær
Fangel. Kalken er 22,5 cm høj og smykket på
fod og bægervulst med drevet bladranke og
blade; på bægeret er graveret giverindskriften,
med skriveskrift, inden for to bladovaler. Under foden endnu en giverindskrift samt utydelige stempler, to ovale byvåbner, måske for
Ålborg, samt et rektangulært mesterstempel
med skriveskrift.
Disk, skænket 1887,9 tvm. 17,5 cm, udført af
Århusguldsmeden N. H. Wendelboe (fra 1865 i
København, død 1876), hvis stempel (Bøje
1416) ses på undersiden sammen med to ens
lødighedsstempler »13 1/3 Lö«. I bundfeltet er
graveret den korsfæstede, på randen cirkelkors
og bladranke.
†Altersæt, fra 1604. På kalkens fod stod ifølge
synsprotokollen 1862: »Grundfør Kirkekalk
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veier XXI Lod, Disken VI Lod - Anno 1604«.
Sættet gik til grunde ved præstegårdens brand
1887.8
Oblatæske og skål, anskaffet 186121 fra Bing
og Grøndahl, af sort porcelæn med guldkors
og -kanter; begge dele på altret. Alterkande,
1861, 21 af samme art, men fra Den kongelige
Porcelænsfabrik. En gammel †vinflaske af tin
omtalt i inventariet 1681/82.14
Sygesæt, ifølge indskrift på kalken tilhørende
»Grundfør-Spørring Pastorat 1887«, med
stempler for guldsmeden P. Hertz (død 1885,
Bøje 1420) og guardeinen Simon Groth samt
Københavns bystempel [18]87. 16,5 cm høj,
medregnet den cylinderformede vinbeholder
med oblatskruegemme, indsat i låget.
Alterstager (fig.9), 1625-50, 30 cm høje og
med 12 cm lang lysetorn, 30 svarende til stager i
Lading (Sabro hrd.). Fodskålen har to flade
vulstled mellem hulstave, skaftet cylinderled
og indknebne led på hver side af baluster.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med rygkors
og kanter af guldgaloner. †Messehagler. 1681/82
bestod haglen af sort fløjl,14 1732 derimod af
rødt med »sølvstaffering«.11
Alterskranke, o. 1725, bestående af lave træbalustre; profileret håndliste. To låger i den
»lige« skranke tværs over koret er fastholdt ved
gangjern i form af lange, fligede jernbeslag.
Stafferingen samhørende med altertavlens: under to lag egetræsmaling fandtes gråt med rødt
på håndlistens profiler.31 1683/8414 blev fire
gamle bjælker »over kirken« nedtaget og den
ene genanvendt i koret som knælebjælke for
menigheden ved altergang. 18268 karakteriseredes knæfaldet som for langt og smalt, og man
ønskede det enten udstoppet eller forsynet med
måtte af hensyn til menighedens bekvemmelighed. 1850 beklædtes skamlen med fem fareskind. 21
Døbefont (fig. 11), romansk, af de østjyske
løvefontes »klassiske« type, tilhørende VengeMallinggruppen (Mackeprang: Døbefonte s.
234). Kummen, 71 cm i tvm., er af grålig
granit, foden lidt mørkere og mere rødlig.
Under mundingsrandens platte smykkes kummen af to løvepar, hvert med fælles, stærkt
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Fig. 10. Dåbskande 1863, stemplet L. Buntzen
(s. 1662). NE fot 1967. - Ewer 1863, stamped L.
Buntzen.

fremspringende mandshoved, 18 cm langt og 8
cm i relief. Øjne og læber er fremtrædende,
begge hoveder har smalt overskæg, der ligger
tværs over det smalle kind- og hageskæg. De
svajede dyrekroppe er i lavt relief. De har
mankekrøller oprullet forneden, løftede forpoter samt hale, med bladformet dusk, dels lagt
lige over, dels stukket mellem benene og udbredt over ryggen. Fontefoden afviger fra
gruppens øvrige. En rundstav danner overgang
til den hvælvede, firkantede fod, hvis skarpryggede hjørneribber løber ned på lav platte.
1867 ønskedes fonten renset for kalk og anden
urenhed. 17 Opstillet på ny granitsokkel i skibets
nordøsthjørne ud for prædikestolen.
Dåbsfad, 1884,21 af messing, glat med smal,
ombukket rand; 60,5 cm i tvm. og 4,5 cm
dybt.
†Dåbsfade. 1681/8214 nævner inventariet »et
lidet bækken«; 18298 omtales et stort tinfad.
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Fig. 11. Detalje af romansk døbefont (s. 1661). NE
fot. 1967. - Detail of Romanesque baptismal font.

186321 anskaffedes et messingfad, der 18999 ønskedes omdannet, så det inden for randen gav
plads til en mindre messingskål.
Dåbskander. 1) 1750-1800, af messing, 21 cm
høj, glat, med fladt låg og flad bøjlehank og
gæk; skænket 1965. 2) (Fig. 10), anskaffet
1863,21 af tin, udført af Københavner-kandestøberen »L. Buntzen«,32 hvis stempel ses under
bunden. Ude af brug.
Fontelåg, o. 1800?, med midtknop, hvortil
slutter sig tre udsavede volutbøjler;33 gråmalet.
I tårnets materialrum.
Krucifiks, nyere, formodentlig tysk arbejde.34
Figuren er 35 cm høj, skåret i blødt træ, ustafferet. 1965 skænket til kirken og ophængt, på
nyt kors, ved siden af prædikestolen.
Prædikestol, 1636, svarende til og fra samme
værksted som bl.a. prædikestolene i Tilst
(s. 1582) og Lyngå (Sabro hrd.), men med flere
bevarede detaljer end den førstnævnte. Den
firfagede stol har i storfelterne værkstedets karakteristiske, enkle evangelistrelieffer, her dog
indrammet af kraftige karnistandsnit- og æggestavlister. Tre af evangelisterne holder en bog,
den skægløse Johannes en kalk. Over deres

hoveder er indskåret de respektive navne, med
versaler: »Matævs«, »Marcvs« (fig. 14),
»Lvcas« og »Iohanes«. I frisefelterne indskrift
med reliefversaler: »Evangelivm / er en gvds /
kraft til sa/lighed hver / den som troer«; i de tre
bevarede beslagværks-hængestykker: 1) »H:
INS« (for sognepræsten hr. Jens Nielsen), 2)
»1636« og 3) »PTSR« (bogstaverne stillet på
hovedet). Ensartede englehoveder (fig. 13) pryder frise- og postamentfremspring (de sidstnævnte fra 1940) og fungerer som hængestykker herunder.
Den sekssidede himmel er muligvis lidt yngre end stolen, hvorfra den afviger med hensyn
til snitværkets karakter. Undersiden er listedelt
med midtkvadrat omkring roset med hængevindrueklase. Gesimsen har både ud- og indvendigt æggestav- og tandsnitlister; frisen afsluttes forneden af lille tungebort, der ligeledes
pryder de enkle topstykker, afsluttet af udsavede topspir; tilsvarende spir står på lydhimlens
hjørner, tre dog fornyet.35 På topstykkerne reliefversaler: »Apoc 2, vertro intil dø/den oc ieg
vil / giffve dig liff/sens krvne« (Åb. 2,10).
1939-40 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Einar V.Jensen; foruden de
nævnte tilføjelser udførtes ny trappe og opgangspanel. Allerede 1683/8414 var begge dele
blevet fornyet af Peder Christensen snedker af
Lyngå; 1866-6717 blev stolen atter forsynet med
en enkel, ny trappe med spinkle balustre og
håndliste.
Ved restaureringen afdækkedes og istandsattes den oprindelige staffering fra 1648 under en
egetræsmaling fra 1867.17 Både stol og himmel
har faet en broget bemaling med sparsom forgyldning nævnte år, for stolens vedkommende
således nogen tid efter udførelsen. Stolens søjleskafter er hvide ligesom englenes ansigter. I
frise, storfelter og hængestykker er bunden
brun, mens laserende røde36 og grønne farver
veksler med forgyldning på detaljerne. Blåt er
anvendt på lydhimlens topstykker og dens underside, der desuden har gyldne stjerner og
hængeklase. Også evangelisternes dragter er
blå, i to nuancer, deres attributter samt hår og
skæg dog forgyldte. Alle indskrifter står gyld-
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Fig. 12. Detalje fra altertavlen, jfr. fig. 8 (s. 1658).
NE fot. 1967. - Detail of altarpiece (cf. fig. 8).

ne, på himlens frise med fraktur på mørkeblå
bund: »Det 5 cap. Føder guds / Hiord Som er
iblant eder / oc seer vel til icke tuingde til / men
frivillige icke for fremvindings skyld. 1648«
(1.Pet. 5,2).
1939 flyttedes stolen fra skibets sydøstre
hjørne til det nordøstre.
Stolestader, 1939, med genanvendelse af otte
bruskbarokke gavle (fig. 15-19) fra o. 1630,
med ypperligt snitværk,37 opstillet østligst i
skibet, fire på hver side af midtgangen. Gavlene har på forsiden hver en apostelfigur, skåret i
kraftigt relief, stående med sit attribut i en
muslingeskalsmykket niche; i sviklerne bruskværk med englehoveder eller fugle flankerende
konsol, hvoraf blot een nu har bevaret sit relief,
en vrængemaske. Topfiguren er enten en kvindebuste eller putti. Apostlenes rækkefølge, der
ændredes ved restaurering 1940, er nu: nordre
række: 1) Andreas med kors; topfigur: kvindebuste, 2) Peter med to nøgler; to putti, der
omfavner hinanden (fig. 16), 3) Tomas med
spyd og bog; putto med hund og æble (fig. 19),
4) Simon med sav; buste af kvinde i fornem
tidsdragt (fig. 18). Søndre række: 1) Johannes
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Fig. 13-14. Detaljer fra prædikestol 1636 (s. 1662).
NE fot. 1967. - Details of the pulpit from 1636.
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Fig: 15-17. Stolestadegavle med apostelfigurer. 15. Johannes. 16.
Peter.
17.
Mattias
(s. 1663f). Einar V.Jensen fot. 1940. - Baroque
bench-ends with apostles.

Fig. 18-19. Detaljer fra
stolestadegavle (s. 1663).
Einar V. Jensen fot.
1940. - Details of Baroque
bench-ends.

med kalk; kvindebuste (fig. 15), 2) Bartolomæus med kniv og bog; kvindebuste, 3) Judas
Taddæus med åben bog og kølle; kvindebuste,
4) Mattias med økse; kvindebuste (fig. 17).
De otte figurer, hvortil formentlig de resterende fire apostle oprindelig har sluttet sig,38
stammer fra samme værksted, der til rådighed
ved skæringen har haft en række kobberstik af
Jacques de Gheyn, efter Karel van Mander,39
hvis forlæg man har disponeret forholdsvis frit
efter. Trods visse mangler ved den anatomiske
udformning er figurerne meget velskårne og
især ansigterne karakterfulde.
1940 restaureredes gavlene af Einar V.Jensen;
under to lag egetræsmaling afdækkedes og istandsattes en staffering, der var samtidig med
altertavlens, grå med hvidt på topfigurerne; i
muslingeskallernes hulninger veksler blegrødt

med grønt, på kanterne brunt. Det nye stoleværk står gråt med brune ryglæn og brune,
røde og grønne profiler.
†Stoleværk. 1683/8414 lavede føromtalte
snedker Peder Christensen tre nye stole med
panelværk og »bogkaster« samt to stole vestligt
i kirken; samtidig repareredes her 24 stole.
18629 bestod stoleværket af 28 »åbne« stader,
dvs. uden døre, men med rygstød. 1866 omdannedes eller fornyedes de efter behov, ligesom Haraldslunds to †lukkede stole, i skibets
nordside, forandredes, så de svarede til det
øvrige stoleværk.17
†Skriftestol, udført 1683/84 af førnævnte Peder Christensen. Under sædet lavedes en †»kistebænk«, forsynet med hængsler og lås, til
forvaring af messeklæderne.14 I forbindelse
med stoleværkets omdannelse 186617 fjernedes

GRUNDFØR KIRKE

præstens og degnens stole fra koret; præsten fik
stol og bord bag altertavlen, og degnestol indrettedes i øverste mandsstol.
Pulpitur, i vest, 1862, ændret 1927, støttet af
2X2 jernsøjler, der 1883 afløste nogle af træ.
Forsiden har nederst panel med frisefyldinger
og herover spinkle, drejede balustre og enkel
gesims. Gråmalet, med hvide balustre, tidligere egetræsmalet. Oprindelig indrettet til »to
stole med bænke«, den inderste aflukket, for
Haraldslunds folk.17 Det er formodentlig rester
af denne lukkede (†)pulpiturstol, der nu befinder
sig på præstegårdens loft. Det er en fyrretræsskranke, med aflåselig låge, 102 cm høj, bestående af slanke, drejede balustre opsat mellem
glat frise og postament; afrundet håndliste.
Brunmalet, balustrene grønne. Opgang til pulpituret fra »våbenhuset«, dvs. tårnrummet.
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†Pulpiturstol ved skibets nordvæg, tilhørende
Haraldslunds ejere, ønskedes 186017 fjernet, da
den dels var »til vanzir« for kirken, dels indtog
en uforholdsmæssig stor plads. Antagelig nedtaget samtidig med stoleværkets ændring i
1860'erne.
Orgel, 1927, bygget af A. C. Zachariasen,
Aarhus.48 Ét manual med fire stemmer og oktavkoppel; pneumatisk keglevindlade. Samtidig orgelfacade, to søjlebårne tårne, med synlige piber, flankerende et tilbagetrukket parti
med rudegitter. Bemaling som pulpituret.
Salmenummertavler. 1) Antagelig fra 186717 da
synet ønskede en ny. Stor trætavle med profilgesims; ved lister opdelt i 3x4 rum med søm til
ophængningsplader. Tavlerummene sortmalet,
rammeværket gråhvidt marmoreret; hvidmalet
skriveskrift: »Før Prædiken« og »Efter Prædi-
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ken«; hvide tal. På loftet. 2) O.1875, stammende fra Spørring kirke, hvor en tilsvarende ses
(s. 1684). Stor trætavle ret lig nr. 1, men med
små hjørnetopspir flankerende en strålesol; opdelt i 3x5 rum beregnet til indskudsplader.
Sortmalet, med rødbrunt rammeværk, forgyldt spir og sol med blå midtskive samt hvide
tal og indskrift, med fraktur, som på nr. 1.
Lysekroner. 1) 1600'rnes første halvdel, omtalt 173211 i forbindelse med rengøring. Den
enkle krone, med flakt ørn som topfigur, har
2x6 S-svungne lysearme40 med flade, tallerkenformede dråbeskåle og slanke, vaseformede
lyseholdere. Rigt profileret skaft med pæreformet midtled under skive, hvorfra udgår seks
små, let grenede, S-formede prydarme. Små,
nyere kuglespir er desuden anbragt på de to
skiver, hvori lysearmene er ophængt. Stor
hængekugle med lille, profileret hængeknop.
Ophængt østligst i skibet. 2) 1930, skænket af
lærer J. Drengsgaard og hustru.9 I barok form
med 2x6 lysearme. Vestligst i skibet.
Lysearm (fig.20), 1600-25, i enkel og lidt
groft udført renæssanceform. Den flade arm
har som midtled graverede akantusblade på
hver side af tværriflet dobbeltled. Flad dråbeskål med vaseformet lyseholder. Armen holdes
af en knyttet hånd, der udgår fra en profileret
vægskål. Ved prædikestolen.
Klokke, 1903, omstøbt efter den gamle klokkes form;17 71 cm i tvm. Om halsen en indskrift med reliefversaler i to bånd: »Støbt i
Herrens aar 1551. Hjælp os Jesvs. Omstøbt
1903 af L.Andersen i Aarhus«. I tagrytteren.
†Klokker. 1528 nævnes blandt de af kronen
indkrævede klokker en på 1½ skippund og 2½
lispund.41 2) (Fig.21), 1551, formodentlig støbt
af Rasmus Lavsen (Lauridsen).42 1732 benævnt
»fredsklokken«.43 Ca. 65 cm i tvm. Om halsen
indskriften med minuskler samt to majuskler,
S og A: »Iesu ad ivva noS An(n)o do(mi)n(i)
(bomærke) mdli« (Jesus, hjælp os. I Herrens år
(bomærke) 1551). På slagringen tre profillinier.
Kronens hanke var dekoreret med dobbelt tovstav, og på kronepladen udgik fra midtbuen
seks små kors. Klokkestøberens lille mærke,
udført med temmelig svage linier, indgik både

Fig. 20. Lysearm (s. 1666). NE fot. 1967. - Candle
bracket.

i indskriften og sås på selve legemet. Tilsvarende mærke findes på flere klokker, især i Nordjylland,44 udført af ovennævnte klokkestøber.
Revnet 1902 og omstøbt.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) O.1602. »An(n)e Iensdat. ... h:
Ie(n)s Bays s: hvstrv, i G:f.« (sognepræsten, hr.
J.B.s hustru, i Grundfør), som døde 18. marts
1602, 36 år gl. Kalksten, 38x58,5 cm, med
fordybede versaler. I gulvet bag altret.
2) O.1625, med sekundær indskrift o. 1758.
Rødlig kalksten, ca. 182x96 cm, revnet tværs
over i den øvre del, men atter sammenføj et
med cement. Stenen prydes af en bred bort
med beslagværk i lavt relief,45 afbrudt i hjørnerne af cirkler med evangelisttegnene stående
på skriftbånd, hvorpå deres navne er indridset
med (slidte) versaler. Foroven Mattæusenglen
og Johannesørnen, forneden Lukasoksen og
Markusløven. Skriftfeltet er øverst afsluttet af
aftrapning, der ved siderne giver plads til to
siddende figurer; herimellem ses den opstandne
Kristus med sejrsfanen, under profileret rundbue hvorpå rester af den tilhørende indskrift
med fordybede versaler »...et. Ioh. 11. v. 95«. I
sviklerne kartoucheornamenter. Under skriftfeltet vinget timeglas og kranium over korslagte knogler.
Den oprindelige indskrift midt på stenen er
helt udslebet for at give plads til den sekundære
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med fordybet kursiv og store skønskriftsbogstaver: »Sr. Christen Sweistrup«, født i Grumstrup 1682, levet i ægteskab med »nu salige
Matrone Anne Marie Pedersdotter, og været en
velhavende Borger og indvaanere i Aarhuus i
42 Aar«, men efter sin kærestes død draget til
sin datter og svigersøn Sr.Jacob Rosborg på
Harildlund, hvor han i sit 76. år endte sine dage
1758. - I gulvet i tårnrummet ligesom i 1865.
†Murede begravelser. 1) En åben præstebegravelse i koret er ifølge indskrift indrettet 1687 af
sognepræsten Villads Olufsen46 (død 1719). Op
til koret ligger en fodtrinsbjælke, af eg og med
rundstavprofileret forkant, hvorpå en indskrift
med indskårne versaler: »1687 er dette begravelse bekost af sognepraesten her Wellatz
Ollvf[sen]«. Synsprotokollen nævner 1862, at
begravelsen var indrettet af præsten for ham
selv og hans slægt, »nemlig hans bedstefader,
svigermoder, to hustruer, datter, moder, Anna
Nielsdatter Sommerfelt, hans sønnedatter og
flere af præsternes familie«.
I forbindelse med en gulvreparation47 1969
konstateredes, at krypten lå lige under korgulvet og havde gulv af piksten. Ifølge en ældre
meddelelse skulle adgangen have været fra skibets midtgang ad en trappe overdækket af trælem. En luftskakt i nordmuren er stadig åben. I
krypten fandtes fire voksenkister, fire-fem kister til store børn samt fire-fem barnekister.
Trækisterne, formodentlig alle fra 1700'rne, var
stablet oven på hinanden og de nederste ret
ødelagt. De nederste og ældste var af retkantet
form, de øverste trapezformede og med profilerede låg, enten sortmalede eller med lysere
farve. En enkelt voksenkiste havde bevaret sine
(forrustede) smedejernsbeslag, på låget en kisteplade omgivet af løvværk og på siderne store
rosetbeslag for de lange bærehanke.
Begravelsen var tilgængelig indtil 1860,8 da
synet ønskede den tilmuret for at forebygge
træk og nedgangen opfyldt og dækket af mursten ligesom gulvet. 2) I kirketårnet, ifølge
fundats 173211 indrettet af Hans Rosborg og
Helle Madsdatter til Haraldslund (jfr. altertavle
m.m.) til arvebegravelse for dem selv og deres
arvinger.
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Fig. 21. †Klokke nr. 2, 1551, formodentlig støbt af
Rasmus Lauridsen. Tegning af L.Andersen 1903
(s. 1666). - Well no. 2, 1551, presumably cast by Rasmus Lauridsen. Drawing 1903.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Grundfør-Spørring embedsbog
1808-1928 (C 346-13). - Ved embedet: Grundfør kirkes regnskabsbog 1811-94. - Synsprotokol 1862ff. Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne
i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.
NM 2. afd. Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker, I, 1865, 1885 og 1887, s. 87-88. Præsteindberetninger 1808 og 1881. Indberetninger
af 26.febr. 1903 ved L.Andersen (†klokke),
Chr. Axel Jensen 1917 og 1940 (inventar og gravminder), Einar V.Jensen 1941 (inventar), N.J. Termansen u.å. (døbefont), Hugo Johannsen 1967
(gravminder), Kjeld de Fine Licht 1967 (bygning),
Vibeke Michelsen 1967 (inventar). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd.
- Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen,
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1980.
Notebøger. NM 2.afd.: Povl Jensen XVIII, 1929,
s. 37-39 (altertavle og prædikestol) og XII, 1934,
s. 53-54 (†lydhimmel).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: †klokke 1903,

ved L. Andersen. - Plan og længdesnit af bygning,
tegning til stolestader ved M.B. Fritz og Søn 1939.

1668
1

VESTER LISBJERG HERRED

Præsteindb. til Ole Worm, s. 41.
RA. DaKanc. B.83, koncepter og indlæg til jy.
tegn. 14.dec.l651,nr.216.
3
LA Vib. Århus bispeark. Sabro og V.Lisbjerg
herredsbog 1661 (C3-1096), hvor det tillige bemærkes: »findes ingen adel eller adelige begravelser«.
4
Kronens Skøder II, 614.
5
LA Vib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1711-17 ( B 2 4 - 6 7 2 ) fol. 41.
6
Samme, fol. 395.
7
Originalt skøde af 17.juni 1811, ved embedet. Jfr.
LA Vib. Marselisborg birks skøde- og panteprotokol 1807-18 (B56E. SP2) fol. 168r f.
8
LA Vib. Grundfør-Spørring præsteark. Embedsbog 1808-1928.
9
Synsprotokol 1862ff
10
RA. DaKanc. 1699-1771. Koncepter og indlæg til
sjæll. reg. 1701 nr.73.
11
Fundats for Grundfør skole, HofmFund. II, 154ff.
- Skoleholderen skulle opbevare nøglen til kirkeporten og åbne for ligtog på søgnedage. Han skulle tilse,
at ingen grave kastedes for nær kirken og at gårdmænd nød fortrin frem for husmænd og inderster.
Til gengæld måtte han slå græsset på kirkegården.
12
LA Vib. Århus bispeark. 1700-1803 kirkesyn.
13
Sml. note 11. Huset tjente senere som fattighus, se
A. Fuglsang: Hans Hansen Rosborg, i ÅrbÅrhSt.
1931, s. 48.
14
RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkers rgsk.
1680-94.
15
Kancbrevb. 19.nov. 1586.
16
RA. DaKanc. B. 106, 1631-32. Betænkning ang.
kirkernes rgsk.
17
LA Vib. Sabro, V.Lisbjerg og Framlev provsti.
Synsprotokol 1856-1921 (C30 - 7 - 10).
18
Jfr. foto og brev fra ark. M. B. Fritz 1939, i N M 2 .
19
Jfr. foto 1917, i N M 2 .
20
En revne 35 cm fra forkant markerer omsætningen.
21
Grundfør kirkes rgsk.sbog 1811-94.
22
De konstruktive dele af fyr, billedskærerarbejdet
af eg.
23
Harald Langberg: Clausholms Bygningshistorie,
1958, s. 85-87; Ludwig Döry: Malede vægdekorationer i danske herregårde 1710-40, i Budstikken, 1962,
s. 53-102.
24
Oprindelig uægte forgyldning, 1940 afløst af ægte. Marmoreringen ligger direkte på træet.
25
Jfr. A. Fuglsang, i ÅrbÅrhSt. 1931, s. 46-65 og
J.Christensen, i JySaml. VIII, 1880-81, s.97ff.
26
H. Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon, II, 1925,
s. 135.
2

27
De to nedre malerier er 1940 overført på n y e
lærreder og nadverbilledet desuden forsynet m e d ny
ramme.
28
N o t e 17; arbejdet skulle udføres u n d e r ledelse af
maleren H e r m a n s e n (LA Vib. Sabro, V. Lisbjerg og
Framlev provsti, ca. 1845-1933. Provstiets kirker

m.m.) (C30-64).
29

Ifølge h e r r e d s b o g e n 1661 (note 3) »bekostet« af en
af de to n æ v n t e præster; jfr. Wiberg præstehist. I,
484.
30
1865 blev »piggen« på alterstagen afslebet (note
21).
31
Ved restaureringen genfremstilledes farverne, dog
fik balustrene uægte forgyldning.
32
Optaget i lavet 1844.
33
Ønskedes repareret 1858 (note 8).
34
Synsprotokollen meddeler, at krucifikset er indkøbt hos antikvitetshandler i Flensborg.
35
Muligvis 1868, da lydhimlen repareredes (note
21).
36
Der er anvendt en ejendommelig rød farve. Ifølge
indb. har stolens nu forgyldte, vandrette led oprindelig været malet med »glimmermaling«.
37
Således karakteriseret af C h r . Axel Jensen i indb.
1917.
38
På Uldalls tid fandtes k u n otte figurer.
39
Jfr. Christie: Ikonografi, s. 198, 206.
40
Tre arme fornyet 1868 (note 21). - Kronen i øvrigt
istandsat 1910 og mange dele fornyet (note 9).
41
RA. 108A. Rgsk. ældre end 1559. Nr.21. Fortegn, over indkrævede klokker 1528/29.
42
Nyrop: Kirkeklokker, s. 87, jfr. F. Uldalls håndskrift 1887, s. 88 og klokkestøberens brev af 26. febr.
1903 (NM2).
43
Note 11; smst. vedr. skolemesterens ringning
med klokken samt andres mulighed herfor.
44
Blære kirke, 1546 (Ålborg a m t ) , L e m 1547 (Randers amt), Trans og Vesløs 1555 ( R i n g k ø b i n g a m t og

DK Tisted s.204).
45

Af type s o m sten nr. 36 i Å r h u s d o m k i r k e (s. 785).
Dennes søn og efterfølger, provst O l u f Villadsen,
blev 1734 af kirkeejeren H a n s R o s b o r g anklaget for,
at denne præstebegravelse skulle have forårsaget, at
m u r e og hvælvinger var blevet svækket, en anklage
der dog lige så lidt som mange af Rosborgs øvrige
kunne forfølges (J. Christensen i JySaml. VIII,
120 ff).
47
Oplysninger om krypten samt fotos er venligst
meddelt af kirkens tidligere sognepræst Jens Fosdal.
48
Zachariasen: Orgelfortegn.

46

GRUNDFØR KIRKE

SUMMARY
Grundfør church, about 15 km north-west of
Århus, consists of chancel, nave and the lower
courses of a tower erected in the Romanesque
period. The building was constructed on a
chamfered base and decorated with pilaster
strips which on the walls of the chancel are
connected by a frieze of round arches. The
walls of the chancel and the longitudinal walls
of the nave furthest to the east are of travertine,
the remainder of granite boulders, while limestone was used for the surrounds of doors and
windows. The square tower section, which
does not seem to have had an outer doorway,
had access to the nave. It cannot be established
how high the tower was built. The present
entrance through the tower is the result of
changes probably made as early as the Middle
Ages: the south door was transferred from the
nave to the tower and the tower archway was
replaced by a doorway. The nave has retained
its -flat wooden ceiling, while cross-vaulting
was added to the chancel after 1400. The present ridge turret was erected in 1965, but the
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church seems to have had a ridge turret as early
as the 17th century. Traces of murals from
1450-1500 of the type common to this area
have been revealed on the ribs of the chancel
vaulting.
The Romanesque baptismal font is part of
the original church furniture and belongs to a
fairly large East Jutland group, which is decorated with bi-corporate lions with a man's
head. The 17th century is represented by the
small altar candlesticks, the pulpit from 1633
with roughly carved figures of apostles, and
eight bench ends from c. 1630 decorated with
skilfully carved figures of apostles which were
executed to some extent on the basis of drawings by Jacques de Gheyn after Karel van Mander. The Late Baroque altarpiece was donated
in 1725 by Hans Rosborg and wife of Haraldslund, the patron of the church, who had the
altarpiece decorated with paintings by Berend
Noer (Nohr), well-known as Royal decorative
painter at the manor of Clausholm. A recast
bell from 1551 was, according to its cypher,
most likely executed by the bellfounder Rasmus Lavsen.

Fig. 22-23. Landsbyplaner 1:10000. 22. Grundfør målt 1782. 23. Hinnerup, målt 1799. - Maps of the villages of
Grundfør and Hinnerup, 1782 and 1799.
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Fig. 24. Hinnerup. Kirkebakken set fra syd før
Rønbækskolens opførelse. KdeFL fot. 1967. Se
også fig. 23. - Hinnerup.
The site of the demolished
chapel seen from south. Cf.
fig. 23.

†KAPEL I HINNERUP
GRUNDFØR SOGN
Ifølge præsteindberetning til Ole Worm 16231
skal der i Gammel Hinnerup have ligget et
»kapel«, hvis fundamenter endnu var kendt.
Pontoppidans Atlas2 nævner ruinen af en »kirke«, som for længe siden var afbrudt, hvorefter
byen blev lagt først til Søften og siden til
Grundfør sogn.3
Pladsen for den nedlagte kirke lokaliseres til
en bakke nord for landsbyen, hvor den 1970-73
opførte »Rønbækskole« nu ligger. Tomtens
formodede beliggenhed angives af et stensat
felt, 6x8 m, med en mindesten. Der var 1966
ingen synlige spor af kirketomten;4 omkringboende lodsejere berettede, at tomten forlængst

var fjernet ved grusgravning, og at der var
udtaget skeletter af kirkebakkens sydside. Oplysningen om, at der på stedet 1858 skulle være
fremdraget en runesten,5 har ikke kunnet bekræftes.

1

Præsteindb. til Ole Worm, s. 41.
DaAtl. IV, 1768, s. 114.
3
Allerede indb. 1623 (note 1) henregner Hinnerup
til Grundfør sogn.
4
Besigtigelse ved museumsinspektør Hans Stiesdal,
NM, 1966.
5
Jfr. Sigurd Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus
Amt, i ÅrbÅrhSt. 1918, s. 122.
2

Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1977. - The church seen from south.
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Ifølge et nu tabt dokument, udstedt i København
1480,1 var kirken »funderet og viet til Vor Frue« (jfr.
altertavle). Patronatsretten tilhørte 16522 og 16613
kongen, som 13.juli 16894 overdrog tiendeindtægten og vedligeholdesespligten til lektoratet i Århus.
Efter dettes nedlæggelse blev kirken 3. maj 1743
tillagt de to sekretærer ved generalkirkeinspektionen. 21. oktober 1791 overførtes den til Århus katedralskole5 (jfr. alterkalk og †klokke), i hvis eje6 den
forblev indtil 1.januar 1913, hvor den overgik til
selveje.
Sognet var anneks til Grundfør til 1973, da det blev
henlagt til Trige og Ølsted pastorat.

Kirken er opført på en lille bakke midt i landsbyen, i bunden af en dyb ådal, som fra øst mod
vest gennemskærer det storformede højland.
Byen, som er sognets eneste, ligger ved alfarvej, lige langt fra Randers og Århus. Kirkegårdens gamle del har stærkt fald til alle sider. Den
er 1950 udvidet mod syd med et lavereliggende
areal og omgives nu af landsbygaden på alle fire
sider.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af
kløvstensmure, der på grund af det faldende
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Fig. 2-3. Plan 1:300 og tværsnit af
skib og våbenhus 1:150. Målt 1953
af Axel Skov, tegnet, med enkelte
ændringer, af Flemming Beyer
1980. - Ground-plan 1:300 and
cross-section 1:150.

terræn mod øst og nord fungerer som støttemure. På sydmurens tidligere plads fastholdes
jorden af en aftrappet stensætning. Nordmuren
er for få år siden trukket 1-1,5 m ind på kirkegården for at give plads til en vejudvidelse.
Kirkegården var tidligere omgivet af markstensdiger.
Hovedindgangen, i vest ud for tårnet, er en
køreport flankeret af fodgængerlåger; de fire
smedejernsfløje er ophængt på kløvstenspiller,
der afsluttes som pyramider med jernkors. En
indgang i det sydøstre hjørne har dobbelt jern-

tremmelåge mellem kløvstenspiller. †Port og
låge, formentlig i vest, der nævnes første gang
1720,7 var 18108 af træ. En østre †låge omtales
fra og med 1833.8 1852 pålagde synet, at gangen på kirkegården skulle belægges med grus
og bygningen holdes ren for græs og ukrudt.
En planering af terrænet med afgravning af en
halv alen jord blev foreslået 1857,8 men er
næppe blevet udført. Skrænterne øst og nord
for kirken er nu som før bevokset med græs.
Bygninger på kirkegården. Et afvalmet, teglhængt ligkapel er 1950 opført ved foden af
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skrænten nord for kirken. Det afløste et †kapel
fra 1920, sydøst for koret. På landsbyplanen
1794 ses en længe i sydskellet. Her lå indtil
udvidelsen 1950 en lejevåning med tre lejligheder.
Kirken består af romansk apsis, kor og skib
med to sengotiske tilføjelser: et våbenhus foran
skibets syddør og mod vest en tårnunderdel,
som bærer et tårn fra 1935. Orienteringen har
afvigelse mod syd.
Den romanske kvaderstensbygning er rejst
over en skråkantsokkel, antagelig i sidste halvdel af 1100'rne. Apsidens attisk profilerede gesims (jfr. s. 1651, fig. 5d) er så nært beslægtet
med sydportalens profilerede kragsten samt de
oprindelige korbuekragbånd, at disse sammen
med døbefonten må henregnes til et og samme
værksted. Koret er ret kort og dets bredde to
murtykkelser mindre end skibets; begge bygningsafsnit konvergerer mod vest, hvor skibets
indre bredde er 60-65 cm mindre end i øst.
Murhøjderne målt mellem sokkel og gesims er
for apsis 3,25 m og for kor og skib henholdsvis
4,1 og 4,5 m. Kirkens placering yderst på en
bakke har affødt stærke bevægelser i skibets
nordmur. Her er i tidens løb opført fire også
arkitektonisk virkningsfulde støttepiller.
Materialerne er udvendig veltildannede granitkvadre i gennemgående skifter, indvendig rå
og kløvet kamp. Måske med undtagelse af
apsiden synes murværket overalt at være omsat. Skibets udadhældende nordmur er præget
af omfattende reparationer: store dele af murens øvre partier er ommuret i tegl.
Vinduer og døre. To af kirkens oprindelige
vinduer er bevaret som udvendige blændinger:
et cirkulært i apsis og et rundbuet i korets
nordside. Cirkelvinduets ydre karm er dannet af
to kvadre og måler i murflugten 55 cm i tvm.;
dets oprindelige indre form er ukendt. En granitoverligger, indmuret i våbenhusets sydfacade, har siddet i et 63 cm bredt vindue, svarende
til det i korets nordmur, men er modsat dette
smykket med to flade vulster, koncentrisk med
rundbuen; to kvadre med tilsvarende vulster,
nu i skibets sydmur og i våbenhusets østmur,
må være karmsten fra det tabte vindue. Midt i
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skibets sydvæg findes en stærkt smiget, rektangulær, nu blændet åbning, hvis underkant kun
er hævet 117 cm over gulv; den lave placering
tyder på, at der er tale om et spedalskhedsvindue,
selv om disse oftest findes i korets mur. 9 Det er
indvendig 90 cm højt og 78 cm bredt, mens
den tilmurede lysning, 52 cm fra indre murflugt, er 41x15 cm. Udvendig synes den rektangulære åbning at have målt 42x35 cm.
Kirkens syddør er en firsøjleportal (fig. 5-7),
der i sin nuværende form er retableret 1955;
nyhugne er de indre søjleskafter med deres
kapitæler, mens de tilhørende baser og kragsten indtil da fandtes i og ved stuehuset til
kirkens naboejendom, »Kirkegård«. Samtidig
med rekonstruktionen af det indre søjlepar ombyttedes ydersøjlernes fod- og topstykker.10
Søjleparrene står i hver sin fals og bærer to
krumhugne kilestensstik, der omslutter det
glatte tympanon. Ydersøjlerne er 17 cm i dia-

Fig. 4. Kirken set fra øst. NJP fot. 1979. - The church
seen from east.
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Fig. 5. Sydportal (s.
1673f.). NE fot. 1977. South doorway.

meter; en søjletromle, 30 cm lang og 15 cm i
diameter, der stadig ligger i »Kirkegårds«
gårdsplads, kan være en stump af de oprindelige indersøjler. Fodstykkerne under ydersøjlerne minder om terningkapitæler; i skjoldene er
der fordybede, arkadelignende felter, som på
sydsiden har et forsænket kryds med reliefcirkel i skæringspunktet og på de modvendende
sider hoveder (fig. 7). Indersøjlernes baser
(fig. 6) er attisk profileret med hjørneknopper.
Ydersøjlernes terningkapitæler har fordybede
skjolde med relieffigurer: på sydsiden henholdsvis et H og en cirkel og mod døråbningen
liggende T'er med fælles fod. De fire kragsten
er attisk profileret (jfr. s. 1651, fig. 5a og b). -

Norddøren er tilmuret og står som en indvendig, vandret afdækket blænding, 185 cm høj.
Billedkvadre. Blandt apsidens krumme kvadre indgår to med skaktavl, den ene med 12x11
felter, den anden med 8x8.
Indre. To attisk profilerede sten (jfr. s. 1651,
fig. 5c), som sidder nederst i tårnets vestmur,
svarer i længde, 101 cm, til triumfmurens tykkelse og må opfattes som den oprindelige korbues kragsten. Apsiden har bevaret sit halvkuppelhvælv. Både korets og skibets forsvundne
loftsbjælker synes at have hvilet på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. Fra senromansk tid

stammer muligvis et stærkt smiget nordvindue
i skibet. Det står nu som indvendig blænding
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med underkant 260 cm over gulvet og er indvendig 164 cm højt og 124 cm bredt, mens
lysningen, der ligger 46 cm fra indre murflugt,
er 55x17 cm.
I 1400'rnes sidste årti (sml. kalkmalerier) indbyggedes et krydshvælv i koret og antagelig
samtidig tre fag stjernehvælv i skibet. Hvælvene
hviler på falsede hjørne- og vægpiller, der afsluttes med rundet skifte. De spidse skjold- og
gjordbuer er helstens, ribberne halvstens, idet
den nederste trediedel af stjernehvælvenes ribber dog er opmuret af kvartstillede sten. Den
spidse korbue med halvrunde kragled er antagelig samtidig med hvælvene.
De to senmiddelalderlige tilbygninger, våbenhus og tårnunderdel, lader sig ikke nærmere datere.
Våbenhuset foran sydportalen har som adskillige andre våbenhuse på Århusegnen oprindelig
været i to etager. Det er over bindig granitfod
opført af munkesten i munkeforbandt. Af flankemurenes lavt siddende lyssprækker har den
vestre bevaret sin indvendige fals, medens den
østre er ændret og udvidet, vistnok i 1850'erne.11 Etageadskillelsen har hvilet på vederlag i
flankemurene, 2,5 m over gulvet og 1,5 m
under nuværende bræddeloft, hvorved den afskar det øverste parti af portalens bueslag. Adskillelsen (»loftet«) fornyedes 1680/8112 over
»opstander med tværbjælke« og eksisterede
endnu 1866.13 Den kamtakkede gavl er stærkt
ommuret, hvilket må være sket efter 1867;11
»tindingerne« nævnes 1683/84,12 da de repareredes af Laurids Andersen murmand af Århus.
I gavltrekanten over den nye, spidsbuede portal
sidder en 1,5 m høj, rundbuet åbning, der indtil
1935 (jfr. ndf.) tjente som glamhul for klokken,
hvis stol i loftsrummet endnu er bevaret. †Murede bænke ved øst- og sydvæggen, vel middelalderlige af oprindelse, blev fjernet 1955; en
†kalkbænk er omtalt 1851.8
Tårnunderdelen er jævnbred med skibet, mod
hvilket den åbner sig i sin fulde bredde og uden
tårnbue. De svære mure, 1,6 m tykke, og den
oprindelige trappe viser, at byggeriet fra begyndelsen var tænkt som et tårn. Det kan ikke
afgøres, om opbygningen nogensinde blev
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Fig.6-7. Sydportal (s. 1674). 6. Indre søjlepars vestre
base. 7. Ydre søjlepars østre base. NJP fot. 1979. South doorway. West base of inner pair of columns and
east base of outer pair of columns.
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fuldført. Allerede o. 1680, da regnskaberne
indicerer en tagrytter (se ndf), må tårnet have
haft fælles tag med skibet. Murene er udvendig
af munkesten i munkeskifte, indvendig af
marksten. Skibets skråkantsokkel er rykket ud
og indgår sammen med korbuekragstenene (se
disse) i vestmuren. En fladbuet dør under
spidsbuet spejl i nord leder ind til den ligeløbende trappe, der ligger i murlivet. Det spidsbuede vestvindue er rimeligvis ommuret.
Tårnrummet har bjælkeloft.
Den ovennævnte †tagrytter omtales 1680170014 dels som »tårn«, dels som »klokkeværk«
og »klokkehus«. Den har sandsynligvis som
andre ryttere på egnen, sml. Grundfør og
Lyngby (s. 1656 og 1617), været af udmuret
bindingsværk og som disse placeret over vestgavlen. Omtalen af »tindinger« over tårnet
1683/8412 antyder, at gavlen har været kamtakket i lighed med våbenhuset. Gavltrekanten
blev 17557 opmuret af ny, ved hvilken lejlighed
klokken, hvis ikke før, flyttedes til våbenhusets
gavl (jfr. klokke).
Ønsket om at fuldføre tårnet fremførtes så
tidligt som 1805,15 da menigheden klagede over
ikke at kunne høre klokken. Tårnoverdelen med
brudt spir er dog først opført 1935 (arkitekt
M. B. Fritz, Århus). En skitse til et traditionelt
østdansk tårn med kamtakkede gavle i øst og
vest var to år forinden leveret af arkitekt
P. Thommesen, Hadsten. - Det kvadratiske
tårns 60 cm tykke mure er rejst af tegl over
underdelen efter forudgående fundamentsforstærkninger; østmuren hviler på en aflastningsbue, udspændt mellem underdelens flankemure.16 Klokkestokværket, der er skilt fra det
underliggende rum ved et betondække, har et
fladrundbuet og falset glamhul til hvert verdenshjørne; en lignende, men lidt smallere åbning er placeret i nord i »mellemstokværket«.
Det noget sammentrykte, brudte spir, af arkitekten betegnet som »mansard« og spir, er
rimeligvis afledt af Århus domkirkes tredie
spir17 samt spiret på Hylke kirkes tårn (Voer
hrd., Skanderborg amt). Den teglhængte
»mansard« har en kvist til hvert verdenshjørne,
og spiret krones af en vindfløj med »1935«.

Istandsættelser og vedligeholdelse. Lensmanden

indberettede 1586,18 at kirkens forfatning var så
ringe, at den ikke kunne istandsættes for egne
midler. Det samme var tilfældet 1631.19 Det
tilbagevendende problem, nemlig nordmurens
udskridning som følge af utilstrækkelig fundering, har tidligt meldt sig og er formodentlig
blevet endnu mere udtalt med trykket fra de
indmurede hvælv. Bevægelserne afstedkom
revner i hvælvene og nødvendiggjorde omsætning af murene. En støttemur opførtes
1685/8612 ved skibets nordmur, men den er
ikke nødvendigvis den første; inden 184220 var
pillernes antal øget til fire. Klagerne over kirkens brøstfældighed gentoges med mellemrum
i 1700-årene. 175521 påbød provsten, at de revnede hvælv skulle repareres, »om han ikke skal
nære frygt at gå derunder«.
Udbedringer 18026 viste sig utilstrækkelige;
en egentlig hovedreparation fandt dog først sted
sommeren 1843,22 efter at kirken året forinden
var lukket på grund af nedstyrtningsfare og
beboerne henvist til Ødum kirke. Arbejderne
blev ledet af murermester Preis og tømrermester Poulsen, Århus, og omfattede nedbrydning og genopførelse af to af de fire piller ved
skibets nordmur, sammenspænding af bygningen med jernbånd samt betydelige omsætninger af murværket. Reparationerne var anbefalet
af bygningsinspektør J. H. Koch efter indstilling fra Ferdinand Thielemann, der afviste et
lokalt forslag om helt at nedbryde nordmuren
og erstatte hvælvene med fladt træloft.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1885,11 blev
192923 afløst af en kalorifer og denne igen af
elvarme 1955.
Tagværker. I apsidens egetagværk indgår flere ældre dele. Korets tagværk, der antagelig
stammer fra hvælvslagningen, har et lag påbladede hanebånd samt spærstivere og -sko. De
fem fag er nummereret fra øst mod vest med
øksehugne romertal i nord og trekantstik i syd.
Af samlinger og ældre nummereringer fremgår, at de fleste spær stammer fra skibets tagværk. Dette, ialt 12 fag, er af fyr på nær de to
lag hanebånd samt enkelte spærstivere og -sko.
Hanebåndenes nummerering svarer til korets.
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Fig.8. Kirken set fra nord før tårnets fuldførelse. M. B. Fritz fot. 1935. - The church seen from north before the
completion of the tower 1935.

Det øverste lag bærer tillige ældre mærker (øksehug og firkantstik) svarende til de genanvendte spær i koret. I det nederste lag er benyttet spær fra kirkens ældste tagværk; huller (22,5 cm i tvm.) i en afstand af 25-40 cm viser, at
tagets første bræddelag har været fastgjort med
trædyvler.
Kirken er hvidkalket med undtagelse af det
romanske afsnits kvadre, der siden 188013 har
stået afrenset. Tagene er hængt med vingetegl
på nær apsiden og spiret, som er tækket med
bly; endnu o. 1700 var koret samt dele af skibet
blytækt, hvorimod våbenhuset vist altid har
haft tegltag. Kirkens fem spidsbuede jernvinduer blev o. 187713 under V. Th. Walthers tilsyn
indsat som afløsere for umage trævinduer. Korets og skibets gavltrekanter samt falsgesimserne er af nyere dato. Ved istandsættelsen 1955
(arkitekt A. Skov) blev nordmurens fundament
forstærket, sydportalen retableret, tårnrummets gipsloft fjernet og loftsbrædderne malet

grå ligesom i våbenhuset. Samme år fik kirken
gulve af gulflammede sten, for korets vedkommende i forbindelse med en gulvsænkning.
Murstensgulvet afløste fliser fra 1890'erne i kor
og midtgang samt trægulv bag knæfaldet; bag
alteret lå indtil 1858 kampestensgulv.11

KALKMALERIER
I korhvælvet og i skibets tre hvælvfag
(jfr. fig. 9-10) er 1954 afdækket en kalkmalet
dekoration, fra 1400'rnes sidste årti, af samme
enkle type som i Århus domkirkes søndre sideskib (s. 436) og formentlig af samme mester
som malerierne bl.a. i Søftens skib24 (s. 1697).
Farverne er gruppens vanlige, rødbrunt og gråsort vekslende med hvidt.
Korets ribber har på alle tre sider malet spinkelt, v-formet stregornament med topkugle,
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.
der genfindes som ledsagestribe ved de to korbuekragbånd (jfr. fig. 10).
På skibets ribber er malet smalle sparrer med
let udtrukne spidser; i hvælvtoppene lille midtroset, der i de to østligste fag i skibet er centrum for en større roset dannet af lancetformede blade på ribbernes øvre del. I koret markeres
buer og ribber af en linie, hvorfra der vokser
småbladede stængler, mens skjold- og gjordbuer i skibet ledsages af linier, hvorfra der
skyder små, fembladede blomster; en siksakbort findes tillige herunder på vestkappen i
skibets vestligste fag. Gjordbuernes underside
er mønstret med skaktavl. Over buetoppene er
malet liljer, undertiden med fembladsblomster,
eller forskellige figurer. I østkappen af skibets
østligste hvælv ses biskop Niels Clausens
(1490-1520) våben, med hvide figurer på grå-

sort bund, i midtfagets østkappe en ræv, der
forfølger en hane, i vestfaget to modstillede
enhjørninge og i vestkappen en illustration af
den kendte fabel om gæssene, der hængte ræven.25 Hvælvenes spygatter har enkle stregindramninger, der imidlertid i østhvælvets østre
kappeflige har erstattet to, nu overkalkede, ca.
70 cm høje narrefigurer, hvis hoveder var malet omkring spygatterne, som udgjorde deres
gab. Rester af en figurlig udsmykning på triumfvæggen er ligeledes overkalket. Bevaret er
derimod en stor passerroset på dens nordlige
del.
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west.

INVENTAR
Oversigt. I kirken findes en af amtets fa middelalderlige fløj altertavler, her med Marias himmelkroning,
istandsat 1954 sammen med det øvrige, enkle inventar: prædikestol fra 1600'rnes sidste fjerdedel og
stoleværk fra 1849. Den romanske døbefont er antagelig udført sammen med kirkens dekorative bygning s detaljer.
Alterbord,
antagelig
middelalderligt,
ca.
130x125 cm og ca. 86 cm højt, opstillet i apsiden. Det er opført på kampestensfundament;
materialet i øvrigt kan ikke bestemmes på

grund af overpudsning; de tre forreste sider er
dækket af nyere panel beklædt med blåt fløjl.
Det forrige panel fra 1858.8
†Alterklæder. I 1800-årenes første årtier karakteriseredes klædet som forrevet og højst
vanærende for kirken.8 1862 bestod det af rødt

silkefløjl, der 1882 afløstes af et tilsvarende,
dog med ægte guldgaloner og -kors.11
Altertavlen (fig. 11-12) er en sengotisk fløjaltertavle, fra 1400'rnes sidste fjerdedel, med
Marias himmelkroning i hovedskabet og otte
helgenfigurer i fløjene. Det i den historiske
indledning omtalte brev fra 1480 vedrører måske en gave, der har omfattet altertavlen, hvis
centrale figur er »Vor Frue«.
Tavlen har ved flere istandsættelser i sidste
århundrede gennemgået en ret hårdhændet behandling med en del fornyelser samt afrensning
af den oprindelige staffering. Den står på en
nyere, gotiserende predella. Det svære rammeværk har omløbende profiler, rundstav inden
for hulkel. Både midtskab og fløje prydes af
stavværk over kølbuer, der i midtskabet har
fiskeblæreornamentik og korsblomster som

1680

VESTER LISBJERG HERRED
Fig. 11. Altertavle med
Marias himmelkroning
(s. 1679). NE fot. 1977.
- Triptych with the Coronation of Mary.

Fig. 12. Udsnit af altertavlefløj med helgenfigurerne Margareta og
Paulus (s. 1680). NE
fot. 1977. - Section of
triptych (cf.fig.ll) with
S. Margaret and S. Paul.

nedhæng, i fløjene krabbede korsblomster skåret i eet med det øvre stavværk. I midtskabets
fodfelt en gennembrudt frise af hvirvelstillede
fiskeblærer, i fløjene blot glatte fodskamler
med øvre skråkant. I midtskabet (132x92 cm)
ses en fremstilling af Marias himmelkroning,
hvor Maria med hænderne sammenlagt i bøn
sidder afventende, mens Vorherre holder den
store krone26 løftet på sin højre hånd og med
venstre støtter jordkuglen på knæet; fra hans
krone hænger bånd.26 I fløjene står ca. 40 cm
høje figurer, lavstammede og med store hoveder,27 mændene barfodede, kvinderne med
spidse sko. I nordfløjen, øverst: Johannes med
kalk og apostel med bog; nederst: Margareta
med bog og drage samt (nyere) korsstav;
Paulus med sværd og bog (fig. 12). I sydfløjen,
øverst: apostel, manglende højre hånd og attribut, og Dorothea med blomsterkrans om håret; nederst: Barbara med tårn og Katarina med
sværd og hjul. Figurerne af de fire helgeninder,
der tilsammen udgør de såkaldte hovedjomfru-

er (virgines capitales), har formentlig oprindelig alle stået i den ene fløj, og de mandlige
figurer i den anden.
1955 gennemgik tavlen ved Georg N. Kristiansen en restaurering, hvorunder den 189611
tilsatte predella blev gjort lavere og forenklet,
ligesom hovedskabets fiskeblærefrise genanbragtes på rette sted efter tidligere at have været
anbragt oven over kølbuerne. Tavlen fik samtidig en partiel staffering med ægte guld. Predellaens indskrift med gyldne versaler på brunbejdset bund: »Vær tro indtil døden ...« (Åb.
2,10) er overført fra en tidligere istandsættelse,
antagelig den fra 1830. Af den oprindelige staffering fandtes rester af kridtgrund, cinnoberrødt på hulkelprofilerne samt guld på figurernes baggrund, hvilket stemmer overens med
regnskaberne, der 1820 meddeler,8 at »tavlen
har været næsten overalt forgyldt«. En perlegrå
farve på karmene samt blåt på baggrunde og
fodskamler stammer antagelig fra en både
snedker- og malermæssig istandsættelse 1830,
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hvor malingen udførtes af Sylvester Lauritsen
fra Hadbjerg. 28 O. 1866 har tavlen faet en rød
overmaling, der 1896 er blevet afrenset,11 så
figurer og snitværk stod i lakeret egetræ, mens
bagvæg og karmsider var rødbrune; indskrifterne forgyldte på brun bund.
Altersølv. Alterkalk og disk, 1819, udført af
Århusguldsmeden Fr. Janus Creutzberg. Den
20,5 cm høje kalk har stort bæger, der på
undersiden er dekoreret med trambulérstukne
bægerblade og under mundingsprofilen med
slyngbånd, der ligeledes pryder oversiden af
den ottesidede fod. Under bunden er indprikket med skriveskrift: »Givet af Aarhuus Cathedral Skole til Spørring Kirke. Vog 23 lod 1½
qt.«, samt »1819«. På fodens overside er to
gange stemplet både mestermærket (Bøje,
1945, 1396) og Århus bystempel. 29 Den glatte
disk, 13 cm i tvm., har på undersiden samme,
gentagne, stempler og indskrift som kalken,
dog uden vægtangivelse.
†Altersølv. Ifølge inventariet 1681/82 var al-
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tersættet af tin, 12 formentlig det samme som
fandtes endnu 18188 og da karakteriseredes som
værende af bly og uværdigt til sin bestemmelse.
Oblatæske, alterskål og -kande, af sort porcelæn med guldkors og -kanter, de to første
rimeligvis fra 1861-62, henholdsvis fra Den
kgl. Porcelænsfabrik og Bing & Grøndahl, og
stående som pynt på altret; kanden, der 184511
ønskedes af synet, 30 er af kgl. porcelæn og nu
ude af brug.
Alterstager (fig. 13), antagelig skænket af
»lens Madtzsen Iahan lens Daater anno 1655«,
men måske noget ældre. De 38 cm høje stager
hviler på ryggen af tre siddende, primitivt udformede hunde. På den profilerede fodskåls
vulstled står indskriften med graverede versaler. Skaftet består af to modstillede, mangerillede balustre under flad lyseskål med trambulerede prydlinier.
Nyere messinglysetorn.
1681/82 findes stagerne første gang omtalt i
regnskaberne. 12
Syvarmet lysestage, »Minde om frøken Nicoline Scherer 15.9.1860. - 14.2.1947..«, graveret på foden; på alterbordet. To messing-lysestager, hver til tre lys, o. 1900, er nu ude af brug.
Lille, nyt krucifiks, af træ, skænket o. 1970;31
ophængt ved prædikestolen.
†Røgelsekar, senmiddelalderligt, af malm,
omtales 1681/8212 som »et ildkar« og beskrives
1808 af sognepræsten:32 »Det bestaaer af 3
Stykker, som holdes sammen af 3 d e tynde
Iernstenger, som ere i 2 d e Led hver; Den nederste Deel af Røgelsekarret er 8te ekantet med
et lidet rundt Hul i Bunden; Det mellemste
Stykke ligner et Taarn af 3 Etager ligeledes 8te
kantet; Den 2 d e n Etage bestaaer af 16 langagtige 4 r e kantede Huller; Den 3 d i e Etage bestaaer
af 5 Huller dannede i langagtige Hierter og 5
runde smaa Huller imellem hver Hierte og 3
Ditto over hver; Det hele ender sig med en
Spids, hvori et lidet rundt Hul. I de 3
Iernkiedder er i øverste Ende fæstet et rundt 8 t e
kantet Degsel med et lidet rundt Hul«. 33
Messehagler. En hagel af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og rygkors er muligvis anskaffet 1885,11 to andre o. 1970. I regnskaberne

1682

VESTER LISBJERG HERRED

Fig. 13. Alterstage skænket 1655 (s. 1681). NE fot.
1977. - Altar candlestick donated 1655.

Fig. 14. Dåbskande af tin, 1863 (s. 1682). NE fot.
1977. - Ewer 1863.

omtales †messehaglernes daværende tilstand enten som værende gammel (1681/92),12 pjaltet
(1755), ubrugelig (1771)7 eller højst vanærende
(1817).8
Alterskranke, nyere, halvrund, bestående af
drejede, sortmalede balustre og enkel, rødbrun
og hvid håndstang. 1822 ønskedes †knæfaldet
udstoppet.8
Døbefont (fig. 15), romansk, af ret grovkornet, svagt rødlig granit, for fodens vedkommende isprængt mange sorte korn. Den halvkugleformede kumme, 63 cm i tvm., er glat,
med smal kvartrundstav under mundingsranden samt ved overgangen til det lave, skrå
skaftled. Skaftets vulst og let hulede led er
hugget i eet med den kvadratiske fod, formidlet af en flad rundstav med rudimentære
mandshoveder på hjørnerne. Hver af fodens
sider har omløbende rammer omkring en geometrisk figur i relief, i to felter en H-agtig

figur,34 dernæst et græsk kors samt en kantet
dobbeltarkade. Såvel ved udformningen af
profiler som ved sine dekorative detaljer viser
den enkle, men velproportionerede font så
stort slægtskab med sydportalen, at den formodentlig er hugget i samme værksted og samtidig med kirkens opførelse. Opstillet under korbuen mod nord.
Dåbsfad, af messing, 1941, stemplet »EP« for
Erstad Pedersen, Århus. Det tidligere fad, anskaffet 1908,11 med graveret indskrift på undersiden: »H. P. Salling 1909«, tjener nu som ramme for dåbsfadet, efter at bunden er udsparet.
†Dåbsjade. O.1700 var der intet bækken i
fonten.7 1830 karakteriseredes fadet som upassende og udskiftedes året efter med et af tin.8
Dåbskande (fig. 14), af tin, rimeligvis fra
1863, da synet ønskede en af dette materiale;11
ganske lig Lyngås (Sabro hrd.).35 Den er ca. 25
cm høj incl. den profilerede lågknop og har
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urneformet korpus, hvortil den flade bøjlehank
fint slutter sig i krumning svarende til kandens
øvre hulled.
Prædikestol (fig. 16), fra 1600'rnes sidste fjerdedel, af fyr, et meget enkelt arbejde med naive
evangelistmalerier. Stolens fire fag har hvert et
nedre hovedfelt og et øvre, mindre felt, begge i
profilerede rammer; på hjørnerne står frie snosøjler med små, retkantede postament- og gesimsfremspring,36 som ikke korresponderer
med gennemløbende lister, og som for de sidstes vedkommende rækker ned under øvre felts
profilliste. Spinkel, profileret fodliste samt omløbende gesimsliste med æggestav og tandsnit.
Under storfelterne udsavede hængestykker
med lille, gennembrudt rhombe. Til stolens
østligste fag var indtil restaureringen 1955 føjet
endnu et fag, muligvis anbragt forholdsvis kort
tid efter stolens opstilling, måske i forbindelse
med en flytning. Panelfaget var glat, med udsavede fantasiornamenter under øvre profilliste
svarende til stolens. Den vistnok oprindelige
bærestolpe, med affasede kanter, fjernedes 1955
sammen med opgangspanelets to nyere fodstolper, en snosøjle og en glat planke med
udsavet topstykke. Opgangspanelet, med profileret rammeværk, er antagelig samtidigt med
stolen.
Samtidig, syvkantet, enkeltprofileret lydhimmel, med glatte, udsavede topstykker. Undersiden er listedelt i syv felter omkring et
syvkantet midtfelt, hvorpå er fæstnet et senrenæssance-englehoved andetsteds fra.
Prædikestolens staffering er en nymaling fra
1954, udført på grundlag af Harald Munks
istandsættelse 1918, der kun delvis omfattede
afdækning af ældre farver. I storfelterne er naive malerier, på lysgrøn baggrund, af de fire
evangelister stående med bog og deres respektive tegn, navngivne med hvid kursiv foroven i
feltet: »St. Matæus«, »St. Marcus«, St. Lucas«
og »St.Joh.«. Stolens rammeværk er rødbrunt,
listerne gule og hvide, søjlerne sorte ligesom
baggrunden for de hvidgule frakturindskrifter.
I de øvre felter: 1) »Du Menniskis / søn, ieg
haver«, 2) »Sæt dig til en / Væcter offuer«, 3)
»Israels huus oc du / skal høre ord aff«, 4) »min
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mund oc paa/minde dem paa mi/ne vegne.
E[c]eci[el] 3« (v. 17). I fod»striben«: »Prædicke
Ordet, Holt ved i tide och Wtide, Straff, skeld,
Forman med ald Lang-madighed och Lærdom.
2. Tim. 4. v.«. Lydhimlen har samme farver
som stolen, undersiden er blå med rødbrune
lister og forgyldt englehoved. I frisen: »I Skulle
Giøre effter Ordet, oc icke Alleenist Høre det,
med Hvilcket I Bedrage Eder Selv. Jacobi
l.c.22«. - 1892 blev stolen egetræsmalet og
lakeret.11 En underliggende, perlegrå farve
stammer antagelig fra 1830, da alt inventar
maledes af Sylvester Lauritsen i Hadbjerg.28
Stokværk, 1849,11 glatte gavle med rundet
afslutning over lille karnisprofilliste samt døre
med to frisede fyldninger over hinanden, omrammet af listeprofiler; ryglænene har tre å fire
tilsvarende fyldinger, i vestenden er 11 ryglæn
(6 i nord, 5 i syd) med højere og smallere
fyldinger, antagelig ældre. 1844 ønskede synet
stolene forbedret og en større ensformighed
tilvejebragt, idet »nogle var med, andre uden
låger, nogle med udfyldte rygstykker, andre

Fig. 15. Døbefont (s. 1682). NE fot 1977. - Romanesque baptismal font.
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Nyere staffering som prædikestolen, sortmalede gavle, rødbrunt rammeværk om dørenes
grønne, sortkantede felter og hvide profillister;
ryglænene rødbrune på den ene side, grønne på
den anden. 189211 blev stoleværket egetræsmalet og lakeret; en underliggende grå farve stammer måske fra 1849.
†Præste- og kirkesangerstole ønskedes 1850

Fig. 16. Prædikestol (s. 1683). NE fot. 1977. - Baroque pulpit.

ikkun med rækkestænger, alle gamle og stygge
...«. 8
To ens *gavle fra 1849-stoleværket samt fire
barokke *døre fra ældre tstolesæt findes nu i
Den gamle By,37 fjernet fra kirkens vestende.
Dørene, der er smallere end de yngre, men
tilpasset 1849 dels ved beskæring foroven, dels
ved tilføjelse af et sidebræt, har hver een fylding i profileret ramme og med forskellige
indskæringer i øvre rammestykke. Tre af dørene er ens, de to har årstallet »16-88« indskåret
på hver side af et skjold, hvori versalerne: 1)
»MR DK« og 2) »MR DL«. 3) »17-14« og
»RKS.R. ARD.R / RE.8.8. OBO.L«. Den
fjerde dør har spejlfylding med afrundede hjørner. De tre førstnævnte døre var muligvis
blandt de syv stole, som Søren Andersen snedker 1681/82 gjorde af ny, samtidig med at han
»forfærdigede« 10 gamle stole og lavede et
sæde til tskriftestolen.12

omdannet, så de svarede til det fornyede stolesæt.8
†Kirkekiste med hængelås, omtalt i inventariet 1681/82.12
Pengebøsse, o. 1860, af sortmalet blik. Den
ene, af et tidligere par, anbragt på stolestade
ved indgangen.
Orgel forventes opstillet 1980 af Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Syv stemmer, ét
manual og pedal. Facade tegnet af Bent Meyer.
I tårnrummet. †Orgel, bygget 1921 af A. C.Zachariasen, Århus,38 facaden senere fornyet. Ét
manual med fire stemmer og oktavkoppel.
Disposition: Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pneumatisk keglevindlade. I
tårnrummet.
Salmenummertavle, muligvis fra o. 1874, da
man ønskede anskaffet en stor tavle med løse
numre. Den har en pendant i Grundfør
(s. 1665), der oprindelig stammer fra Spørring.
På triumfvæggens nordre del.
Lysekroner. 1) O.1900, seksarmet og med
seks pyntearme, hang 1914 østligst i skibet, nu
vestligst, i tårnrummet. 2-3) To, o. 1930, ens, i
skibet. Moderne væglampetter.
*Ligbåre (fig. 17), 1682, af fyr, 49 cm høj,
325 cm lang og 67 cm bred, bestående af to
svære lægter forbundet ved fire tværrevler (en
fornyet); på fire, udsavet profilerede ben, der
parvis er forbundet ved en tværrevle. På lægternes udvendige sider er skåret en indskrift
med reliefversaler: »Anno 1682 ingaf Peder
Madsen skreder dene bare til Spørin kierche«. »Salig ere de som dø vdi Herren thi de hvile af
deris arbede« (Åb. 14,13). Nu i Den gamle By
(inv.nr.3751).
Klokke, »Omstø[bt ...] 1887. Chr. Chri[ste]nsens enke [Aar]hus«; 63,5 cm i tvm. Den
har to profillister om halsen samt to fordybede
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linier ved overgangen til den stærkt læderede
slagring, hvorpå versalindskriften. I tårnet.
†Klokker. 1) 1528 opregnedes en klokke på et
skippund blandt de af kronen indkrævede klokker. 39 2) 1681-8312 hang klokken i tårnets
»klokkeværk«, dvs. tagrytteren, der 1700 var
så skrøbelig, at klokken inden 1793 var flyttet
til våbenhusets gavlglug, 21 hvor den hang indtil
tårnets opførelse 1935. 1805 og følgende år
klagedes over, at den ikke kunne høres af menigheden, og at man derfor var ophørt med
morgen- og aftenringningen. 15 Klokken revnede 1836.8 3) »Omstøbt i Randers 1837 paa
Aarhus Kathedralskoles Bekostning«; 40 karakteriseredes 188711 som værende uden antikvarisk interesse og blev derfor omstøbt.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 18), romansk, af grovkornet,
grårødlig granit, svagt trapezformet, 181x5957 cm. 41 Inden for en flad rundstav, der også er
markeret på stenens sider, findes en skarpthugget fremstilling i lavt relief: to smalle, diagonallagte rundstave, der i skæringspunktet er brudt
af cirkel, hvori fire- (eller fem-)eget hjul. I de
herved fremkomne, spidsvinklede felter ses to
modstillede processionskors, hvis tre øvre arme er trapezformede, mens den nedre er spidst
sværdformet, den ene endende (eller nedstukket) i lille dup, den anden i en art pileod med
modhager; begge har parèrstænger, den enes
dog dobbelte og modvendte. Stenen er beslægtet med og måske hugget af samme mester som
stenene i Gylling og Ørting (Hads hrd.). 1935
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flyttet fra våbenhusets vestsokkel til gulvet inde i våbenhuset.
2) O.1650, hvis indskrift, med reliefversaler,
er helt udslebet, uden dog som vanligt at være
erstattet af en sekundær. Lysgrå kalksten,
182X127 cm og 11 cm tyk, det ene nedre
hjørne afslået. Stenens dekorative komponenter vedrørende død, forkrænkelighed og opstandelse er udført efter et forlæg, kendt fra en
sten i Århus domkirke (nr. 56, s. 798), men
udhugget i et værksted især repræsenteret i
Århus Vor Frue (nr. 15-17, s. 1236f). Den herværende sten har dog enkelte variationer fra de
nævnte, dels rager sidefelterne op i det øvre
opstandelsesfelt, dels findes i hjørnerne cirkler,
de øvre med bruskede hermefigurer, alle indeholdende et kranium, hvorfra spirer enten et
lille aks eller en blomst. Baggrunden er groft
prikhugget. I stenen er boret seks huller, antagelig til en sekundær anbringelse. Nu opsat
mod våbenhusets østvæg.
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SUMMARY
Spørring church, situated midway between
Århus and Randers, consists of Romanesque
apse, chancel and nave with two Late Gothic
additions: a porch at the south door and to the
west the base of a tower on which now stands a
tower built in 1935. The Romanesque part was
built of carefully dressed granite ashlar presumably in the latter half of the 12th century. The
apse has a cornice moulded in Attic form which
is so closely related to the corbels of the south
doorway and the chancel arch that together with
the baptismal font they must be attributed to
the same workshop. Two ashlars with chequered pattern are included in the apse. Two
original windows are preserved: a circular one
in the apse and a round-arched one in the
chancel. A small opening low down in the
south wall of the nave is thought to be a
»leper's window«, through which the lepers
received the Host. The south doorway has four
free-standing columns, restored in 1955. A
cross-vault in the chancel and a three-bayed
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stellar vault in the nave were built about 1500.
Like a number of others in the Århus area the
porch originally had two storeys. It cannot be
established with certainty if the tower was ever
completed. Some medieval timber is included
in the roofing.
The vaulting in the chancel and nave is decorated with murals from 1490-1500 in the same
simple style as found in Århus cathedral
(p. 434-36) and in the nearby church in Søften
(p. 1697). In the severies can be seen the armorial bearings of Niels Clausen, Bishop of Århus
(1490-1520) and primitive figures of animals
with motifs from Aesop's fables.
The altarpiece with the Coronation of Mary,
from 1475-1500, is one of the few triptychs in
the area preserved from the Middle Ages. The
Romanesque baptismal font was probably
made in the same workshop that was responsible for the decorative detail of the building
(cf. above). The pulpit is from c. 1675 and the
pews from 1849. A bier from 1682 is now in
the town museum, Den gamle By, Århus. A
Romanesque tombstone is related to stones in
Gylling and Ørting (Hads district), another
stone from c. 1650 is executed after a pattern
known from the Church of Our Lady in Århus
among others (nos. 15-17, p. 1236).

Fig.19. Landsbyplan 1:10000. Målt 1794. - Map of
the village 1194.

Fig. 1. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south.
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Patronatsretten til Søften kirke, der efter reformationen tilhørte kongen,1 blev af Frederik III 25. september 16612 overdraget Mogens Friis til Favrskov. Da
denne 1672 fik oprettet grevskabet Frijsenborg, blev
kirken indlemmet heri (jfr. vindfløje og dåbsfad
nr.2). Kirketienden med vedligeholdelsespligten
solgtes på auktion 5. april 18103 til Sejer Sommer til
Haraldslund og Erik Chr. Müller til Møllerup, der i
den følgende tid afhændede tienden sammen med de
enkelte gårde til sognets beboere. 1.januar 1910
overgik kirken til selveje.

Kirken og byen ligger på en vestvendt skråning, hvor morænelandet åbner sig mod Lilleådalen. Endnu i 1960'erne var der udsyn over
mark og eng til Nørreris skov, men udsigten
begrænses nu af moderne enetages huse. Den
tidligere rektangulære kirkegård er omkring
1923 udvidet med et lille, trekantet areal mod
nord, og 1971 er et jordstykke uden for østdiget inddraget til kirkegård og parkeringsplads.
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit af skib
1:150. Målt af E1M 1966, tegnet af
Flemming Beyer 1980. - Groundplan
1:300 and cross-section of nave 1:150.

Kirkegårdens hegn og indgange. H v o r kirkegår-

den har bevaret sine gamle grænser, findes der
en mur fra 1880'erne af »slagne« (kløvede)
kvaderlignende granitsten,4 mens nordudvidelsen har regulær kløvstensmur. Om udvidelsen
mod nordøst, der endnu ikke er åbnet for
begravelse, er der et kampestensdige. 1862,5 da
kirkegården hegnedes af kampestensdiger, opregnedes målene til 74 alen i øst-vest og 66½
alen i syd-nord. Kirkegården var endnu i
1920'rne præget af de mange store elme og
kastanjetræer, som siden er forsvundet. Inden
for vestmuren gror en hæk af seljerøn.
Hovedindgangen i syd er en køreport med to
jerngitterfløje, ophængt på pudsede piller med
pyramideformede tage. En lignende tofløjet
indgang findes nordligst i vestmuren.

Bygninger på kirkegården. Et hvidkalket og
teglhængt ligkapel er omkring århundredskiftet
opført ved kirkegårdens vestmur nord for tårnet; i tilknytning hertil findes et redskabshus,
der rummer kirkens 1970 installerede oliefyr.
En †krobygning af bindingsværk lige uden for
muren i nordøst blev nedrevet sammen med
denne i 1971.
Kirken består af romansk kor og skib, antagelig opført i sidste halvdel af 1100'rne, samt to
senmiddelalderlige tilføjelser, et våbenhus i syd
og et tårn i vest. Orienteringen har ringe afvigelse mod syd.
Materialer og teknik. Kor og skib er bygget af
frådsten, rå og kløvet kamp samt kridt (bryozokalk). Som bindemiddel skal i udstrakt grad
være anvendt ler. - Murene er funderet på to
lag kampesten. Det oprindelige terræn synes at
ligge ca. 40 cm under nuværende.6
Murværket er blottet flere steder, blandt andet i de tre velbevarede taggavle. På denne
baggrund kan det fastslås, at koret er af frådsten med rå kamp i taggavlens inderside, hvor
man kan iagttage et velbevaret stykke murværk, udført i en slags opus spicatum-teknik
(fig. 6). Skibet er overvejende af rå og kløvet,
til dels firhugne granitsten i 12-15 cm høje
skifter, der bag våbenhuset veksler med flager
af en brunlig frådsten, som kun er 5-6 cm tykke
(fig. 4-5). Udvendig i vestgavlen er der benyttet kridt. Sidstnævnte materiale er endvidere
enerådende i skibets vinduer og døre. Mange
steder ses endnu skarøksens spor. - I forbindelse med en omfattende istandsættelse 1928 mente man at kunne fastslå, at bindemidlet udeluk-
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Fig.4-6. Udsnit af murværk (s. 1690). 4. Østsiden af
skibets vestgavl. Emil Ebbesen fot. 1928. 5. Skibets
sydmur med oprindeligt vindue, set fra våbenhusloftet. NJP fot. 1980. 6. Vestsiden af korets østgavl.
KdeFL fot. 1966. - Sections of masonry. 4. East side of
nave's west gable. 5. South wall of nave with original
window, seen from the loft of the porch. 6. West side of
chancel's east gable.

kende var ler, og at en brand, der skønnedes at
have fundet sted kort efter opførelsen, havde
rødbrændt fugematerialet. Samtidig mente
man at konstatere, at murene oprindelig havde
stået med bredt udstrøgne fuger; først efter
branden havde kirken faet et glat pudslag. 7
Vinduer og døre. Af korets oprindelig tre vinduer er kun det østre bevaret. Det er lille,
rundbuet og dobbeltsmiget med karme og stik
af frådsten. Ved vinduets genåbning 1928 blev
en muligvis sekundært indsat *vinduesramme
udtaget og overladt til museet Den gamle By
(inv.nr. 1109:54). Rammen er dannet af fire
stykker træ, der nu er uden spor af tappe eller
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Fig.7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1977. - The church seen from north-east.

blade. Lysningen måler 112x35 cm; overliggeren med den udskårne, ret flade bue er 69 cm
lang. Sømrester viser, at det blyindfattede glas
ikke har siddet i en fals, men været sømmet på.
I skibet, der oprindelig har haft to vinduer i
hver langmur (og ikke som nu tre i nord), er
bevaret dele af de to vestligste, som er lukket
ved hvælvenes indmuring. De har karme og
stik af omhyggeligt tildannede kridtsten. Det
søndre, som ses fra våbenhusets loft (jfr. fig. 5),
er ca. 150 cm højt i udvendig murflugt, og
lysningen måler ca. 110x40 cm. Dette vindue
har endnu en indmuret 3,5 cm tyk ramme,
samlet af fire stykker egetræ. Det østre vindue i
nord er genskabt 1898 (jfr. nedenfor), men endnu ses lidt af det oprindelige, indre bueslag.
Skibets to rundbuede døre har stik af kiledannede kridtsten, 40-50 cm lange. Syddøren er
bevaret i brug, men anslagsfalsene hugget bort
ved åbningens udvidelse (jfr. fig. 11). Et hul fra

en spærrebom, 11x10 cm, med undersiden 71
cm over nuværende gulv er bevaret i dørens
østre vange. Norddøren, hvis kridtstenstærskel
nu er skjult, står som en udvendig blænding
med blottet stik; indvendig er den oprindelige
bredde markeret i murværket.
Korhuen, der nu er uden kragbånd, har bevaret sin oprindelige, runde form. Bjælkeaftryk i
skibets vestre gavlvæg viser, at den romanske
murkrone lå ca. 25 cm under den nuværende,
og at bjælkerne har hvilet på kronen.
Ændringer og tilføjelser. To murstensstik i ski-

bets sydmur, mellem de nuværende vinduer
(1966 endnu synlige over hvælvene), angiver
formentlig en senromansk eller tidlig-gotisk
vinduesomdannelse. I korets taggavl er i senmiddelalderen brudt en lille glug med uregelmæssigt smigede sider. Såvel korgavlens som
triumfgavlens øverste spidser er ommuret med
tegl og forsynet med en korsformet glug.
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Fig. 8-9. Våbenhusets gavl før og efter ændringerne 1928 (s. 1693). Poul Nørlund og NJP fot. 1913 og 1979. The gable of the porch before and after alterations 1928.

Korets krydshvælv er formodentlig indbygget umiddelbart før 1463 (jfr. kalkmalerier), og
skibets tre fag er næppe meget yngre. Korhvælvet bæres af falsede hjørnepiller. De spidse, helstens skjoldbuer, af hvilke den østre dog
nærmer sig hesteskoform, og de halvstens brede ribber udspringer over et vederlagsbånd,
formet som en rundstav; ribbernes nederste 90
cm er muret af kantstillede sten.
Skibets tre krydshvælv svarer til korets, men
ribberne er helt igennem af halvstens bredde,
og hjørne- og vægpiller er uden vederlagsmarkering. Østre fags søndre skjoldbue er i vederlagshøjde trukket en stenlængde mod vest for
at give plads til et af de nu forsvundne, teglmurede vinduer. - Ud over afløbshuller (spygatter) i hvælvenes kappeflige findes der i skibets
hvælvkapper ialt fem huller (til klokkereb?),
som er ældre end kalkmalerierne, fire i det østre
hvælv og et i det vestre. - Et par lodfuger i

sydsiden af kor og skib må opfattes som rester
af falsede vinduer, der kan være samtidige med
hvælvslagningen.
Våbenhuset (fig. 8-9) ved skibets sydside er
formentlig rejst efter 1450. Bygningen hviler
på en syld af marksten. Gavlen er helt af munkesten i munkeskifte, mens der i flankemurene
indgår en del mark- og kampesten. Under
sidemurenes dobbelte falsgesims er der et forsænket bånd og i øst et lille, fladbuet vindue i
spidsbuet spejl. Gavlen, der krones af ni brynede kamtakker, har tre brede, halvsten dybe
blændinger, af hvilke den midterste oprindelig
omsluttede en fladbuet dør (fig. 8). Den velafvejede komposition gik tabt 1928, da døren fik
sin nuværende bredde og form.8 Midtblændingen afsluttes af en rundbue med en indskrevet
cirkelblænding; herunder sidder en 1,3 m høj,
fladbuet åbning i spidsbuet spejl. Sideblændingerne, hvis sål oprindelig lå to skifter lavere,
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west.

har stigende afdækning på konsoller, nederst
aftrappet og herover stigende rundbuer. De
indeholder hver en skjoldblænding, som antagelig har været bemalet. - Den særprægede
gavl, der allerede 18635 stod med hvidtede
blændinger, er tydeligt beslægtet med våbenhusgavlen i Fausing kirke (Sønderhald hrd.,
Randers amt) og har i øvrigt fælles træk med
våbenhusene ved Vejlby kirke (jfr. s. 1461) og
Hyllested (Djurs Sønder hrd., Randers amt). Bænke af marksten, 45 cm brede og 40 cm høje,
løb tidligere langs væggene fra dør til dør, men
er nu afkortede; de ønskedes 18559 beklædt
med brædder. En kalkbænk nævnes 1862.5 Ved
en fornyelse efter 19225 er våbenhusets bjælkeloft hævet ca. 60 cm. Loftet står nu gråmalet og
med synlige bjælker.

Det jævnbrede tårn, med kamtakkede gavle i
øst-vest, er formodentlig yngre end kirkens
hvælv. Det er opført på en kampestenssyld af
munkesten i regelmæssigt munkeskifte og således, at østmuren hviler på skibets taggavl. Store partier af facaderne er ommuret i nyere tid,
sidst ved restaureringen 1928. Tårnrummet,
hvis indervægge overvejende består af marksten, åbner sig mod skibet med en bred, spidsbuet arkade. Det ottedelte ribbehvælv hviler på
forlæg i murene samt på en helstens, spids
skjoldbue mod skibets gavl. Ribberne er halvstens. De to vinduer, hvoraf det søndre genåbnedes 1928, er udvendig dobbeltfalsede og
svagt spidsbuede med halvstensstik ledsaget af
fladskifte; den indre fladbue og karmene er
sekundære. Adgangen til mellemstokværket
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.

sker nu via skibets loft gennem en åbning i
tårnets østmur, men foregik indtil 1928 ad en
†fritrappe, som førte op til en fladbuet og falset
dør i nord. Denne er ved tilmuring af den
nederste halvdel reduceret til en glug. Mellemstokværket belyses i øvrigt af tre lignende
glugger, hvoraf den nordre og vestre sidder
forskudt i forhold til facadens midtakse. Den
søndre er en nyere efterligning; her sad før 1928
et cirkulært jernvindue, som 18815 havde afløst
en luge.
Klokkestokværket har til hvert verdenshjørne et udvendigt falset glamhul med tvillingrundbue, båret af en muret pille med affasede
kanter. Kun i nord er pillen original. Disse
særprægede åbninger, hvis piller minder om
romanske søjler, er beslægtet med glamhuller-

ne i Århus domkirkes tårn (jfr. s. 237) og flere
af stiftets kirker, blandt andre Vejlby kirke
(s. 1459).
Tårnets flankemure har dobbelt falsgesims
og gavlene syv rundbuede høj blændinger, flankeret af cirkelblændinger, hvis afslutninger
sammen med kamtakkerne stammer fra 1928.
Sidstnævnte (»tindingerne«) nævnes første
gang 1676/77.10 I østgavlens midterblænding
en lille, rundbuet glug.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken betegnedes 163111 som brøstfældig og var ifølge
de spredte skriftlige oplysninger under »hovedreparation« 1804.12 Som den fremtræder i dag
præges den først og fremmest af restaureringer
1898 og 1928.
De karakteristiske, rundbuede vinduer med
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Fig. 12. Korets hvælv og østvæg med sengotiske
kalkmalerier (s. 1697). NE fot. 1977. - The chancel
vault and east wall with Late Gothic wall-paintings.

getegl, kamtakkerne med munketegl. 1676/77
var der bly på hele kirken;10 inden 180014 havde
våbenhus og kor fået tage af tegl, mens skib og
tårn bevarede deres blytage til 1928. Skibets
midtgang samt kor og tårnrum har gulve af
gule tegl på fladen. Gule teglfliser, der 1871/72
blev lagt overalt i kirken,9 er nu kun bevaret i
våbenhuset. Bræddegulvet fra 1970 under stolestaderne skjuler et korkgulv på betondække,
støbt 1940 (ark. M. B. Fritz). I korets østvindue
indsattes 1955 farvet glas.5
†Vindfløje. Endnu 18625 smykkedes tårnet
med to vindfløje med »G.E.W.F. 1775« og
»G.C.E.W.F. 1775« for henholdsvis greve Erhard Wedel-Friis og grevinde Christine Erhard
Wedel-Friis til Frijsenborg, kirkens patroner.
1903-28 var her en vindfløj med »1903«.

KALKMALERIER
blottede karmsten af kridt, tre i syd og fire i
nord, udførtes 1898 efter tegning af arkitekt
R. Frimodt Clausen,9 som slavisk kopierede det
oprindelige vindue i skibets sydmur (jfr. fig. 5).
Disse nyromanske vinduer afløste fire retkantede trævinduer, hvoraf de tre sad i syd.5
Den jævnligt omtalte restaurering 1928 lededes af arkitekt M. B. Fritz og omfattede de
allerede nævnte, betydelige arbejder på tårn og
våbenhus samt istandsættelse af murværket i
kor og skib, herunder genåbning af korets østvindue.
Tagværkerne er nyere, af fyrretræ.13 Aftryk i
skibets gavlvægge viser, at det romanske tag
havde en noget lavere hældning end det nuværende.
Varme. En kakkelovn, opstillet 1891 i skibets
sydvestre hjørne, afløstes 1920 af en kalorifer i
det nordøstre hjørne.5 1970 installeredes et oliefyret varmluftsanlæg i redskabsbygningen på
kirkegården med tilslutning til kalorifergraven
inde i kirken.
Kor og skib samt våbenhusets blændinger og
sidemure står hvidkalket, mens tårnets blanke
facader oplives af de hvidtede midtsøjler i
glamhullerne. Tagene er hængt med røde vin-

1917 konstateredes på korets vægge spor af
†figurmalerier og af en tilsyneladende eftermiddelalderlig indskrift; begge dele er senere overkalket. Under kirkens restaurering 1939-40 afdækkedes sengotiske kalkmalerier på korets
hvælv og vægge og på skibets og tårnrummets
hvælv. Ved en genrestaurering 197015 fandt
man højmiddelalderlige skibstegninger på skibets nordvæg og på østvæggen nogle ikke bevaringsværdige fragmenter af en krucifiksgruppe.
1) (Fig. 13), 1300'rne? På nordvæggen i skibets midterste fag, lige over stolestadehøjde, er
afdækket et felt, hvor der på baggrund af den
oprindelige, mørke kalk ses to stregtegnede
skibe, såkaldte kogger.16 De kun ufuldstændigt
bevarede skibsbilleder, som er optegnet af restauratoren Olaf Hellvik, synes begge enmastede. Den ene kogge, med en lille båd på slæb,
har i forstavnen en ubestemmelig figur (et kastel og/eller en person?); af den anden ses kun
halvdelen med mast og rigning, idet resten er
dækket af en hvælvpille. Et †»korssymbol« i
cirkulær indramning (samme streg og kalkbund) på skibets sydvæg over for skibene var
for ødelagt til at kunne bibeholdes.
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Fig. 13. Tegning af to skibe: kogger, på skibets nordvæg (s. 1696). NE fot. 1977. - Drawing of two ships: cogs, on
the north wall of the nave.

2) (Fig. 12), 1463? På korets hvælv findes
dekorationer17 af samme lette karakter og art
som i Århus domkirkes midtskib (s. 432f), i
Tilst (s. 1573 og fig. 15,1) og Lisbjerg (s. 1399)
m.fl., der fremviser samme malers bomærke
som her i vestkappens søndre svikkel. Farverne
er de vanlige gråsorte og rødbrune. Årstallet
»1463«18 i østkappens søndre svikkel daterer
rimeligvis både hvælvslagningen af koret og
dets udmaling, hvilket harmonerer med anvendelsen af våbnet for Århus-biskoppen Jens Iversen Lange (1449-82) i søndre kappe. I østkappen ses et tovstavskors, der i de øvre korsarmsender bærer majusklerne »MIL(?)«, muligvis forkortelser for Maria, Jesus og (Lux,
lyset?19). I nordkappen er tegnet en sammensat,
korsprydet figur beslægtet med domkirkens
(fig.229). Langs østre skjoldbue løber et rankeprydet bånd ud fra spygatter ved ribberne,
der er afstribet på langs med vekslende farver;
de tre øvrige buer er ledsaget af tovsnoede
bånd.
På korets østvæg er vinduet flankeret af et Tkors (Antoniuskors) og et tovflettet kors. I
vederlagshøjde et indvielseskors.
3) (Jfr. fig. 10-11), 1400'rnes slutning. I skibets tre hvælv ses en ensartet dekoration: et
spinkelt siksakmønster på ribberne, der lige-

som skjold- og gjordbuer ledsages enten af den
almindelige, krydsende buefrise (uden prikker)
eller af en ranke med fembladsblomster som
bl.a. i Spørring (s. 1677). Af ribbekrydsene er
det østligste smykket med slanke blade, de to
andre med cirkulært ornament. På den centrale
plads i østhvælvets østkappe ses et uidentificeret våben i samme tovstavsramme som korets,
men af en lidt anden form; på gråsort bund to
halve, hvide elipser, der vender krumningen
mod hinanden. I midtfagets østkappe er malet
en vase med spinkle grene, på andre buetoppe
ses liljer, spinkle kviste eller grene. Enkelte
spygatter samt tre huller i østhvælvets nord- og
sydkappe og et i vesthvælvets nordkappe har
stregindramninger. To rødbrunt malede indvielseskors findes på nordvæggen i skibets to
østre fag.
4) O. 1500? Tårnhvælvets dekoration er lidt
anderledes end den øvrige kirkes, men af egnens velkendte type og næppe tidsmæssigt meget afvigende fra skibets. Ribberne har let udtrukne sparrer i vekslende farver og ledsages,
ligesom buerne, af krydsende rundbuer med
prikker. I ribbekrydset en passerroset i siksakmønstret ramme; et svikkelhul i nordøst har
stregindramning med prikker.
†Kalkmalerier. 1-2) Middelalderlige: 1) På tri-
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Fig. 14. Sygekalk, et lågbæger fra 1720, skænket
1794 (s. 1698). NE fot. 1977. - Lidded chalice for the
sick from 1720, presented in 1794.

umfvæggen over korbuen fremkom ved restaureringen 1970 svage fragmenter af en korsfæstelsesscene, der ikke skønnedes egnet til istandsættelse og derfor overkalkedes. 2) På korets nordvæg konstateredes 1917 rest af en lille
Kristusfigur med sorte konturer og gul glorie.
3) Ved samme lejlighed afdækkedes på korets
sydvæg en indskrift med renæssancefraktur,
sortmalede bogstaver i gullig stregramme: »Jeg
er liffsens [brød], huo Som komer til mig hand
skal icke hungre ..., Johan: 6« (v.35).

INVENTAR
Oversigt. Af kirkens enkle, hovedsagelig nyere inventar, præget af gentagne restaureringer, kan blot
fremhæves den våbenprydede prædikestol anskaffet i
slutningen af Frederik II.s regeringstid, samt en
klokke fra 1656, støbt af den produktive Århusklokkestøber Jørgen Hansen.

Alterbordet består af et tresidet panel, fra 1912,9
med arkader i renæssancestil; brunmalet og
med gyldne lister og midtkors.
Rester af et †sidealterbord synes at indgå i
skibets nordøstre hvælvpille.
†Alterklæder fra 18594 og 189031 var af rødt
fløjl med guldgaloner.
Altertavle, 1859,4 i renæssancestil med portalfelt under trekantgavl, 20 hvori et malet Guds
øje på blå baggrund; rammeværket egetræsådret og brunmalet med gyldne lister og frakturindskrift i postamentfeltet: »Det er fuldbragt«.
I storfeltet et maleri, 1861, 5 olie på lærred,
169X99 cm, af Kristus på korset. 21 Restaureret
1977 efter at tavlen siden 1940 havde været
fjernet fra altret. Den forrige †altertavle kendes
kun fra regnskabsbemærkninger vedr. reparationer, tidligst 1763. 22
Altersølv. Alterkalk (fig. 15), o. 1750, 18,3 cm
høj, udført af Randers-guldsmeden Peter Norman, hvis stempel (Bøje 1946, 2410) ses på en
af de seks fodtungeplader. Sekskantet skaft,
med rhombedelt knop, og glat bæger med
forgyldt mundingsrand. Samtidig disk, 14 cm i
tvm., med samme mesterstempel som kalken.
Et cirkelkors er graveret på randen, der er
forgyldt yderst ligesom diskens bund.
Oblatæske, 1867,5 og alterkande, 1898,4 af porcelæn, fra Bing & Grøndahl, svarende til Skejbys (s. 1381). Den forrige †vinkande, fra
1840'rne,4 af blåt glas, er omtalt i inventariet
1862.5
Sygekalk (fig. 14), et såkaldt lågbæger fra
1720, skænket 1794. Det keglestubformede bæger, 9,5 cm højt, står på tre kuglefødder og
dækkes af profileret låg med kugleknop. I bægerets sider er indsat 14 mønter i to rækker, alle
fireskillinger fra tiden ca. 1620-30; under bunden en større mønt fra 1627. Baggrunden prikket. Langs mundingsranden et glat felt, hvori
graverede skønskriftsbogstaver, formodentlig
den oprindelige ejers initialer: »N-V-G. L-SD-HB. 1720«. Under bunden mesterstemplet,
sammenskrevet MP i rektangel, ifølge S.Fritz
formentlig Mikkel Povelsen Kræmer, Århus
(Bøje 1946, s. 194). På låget indprikket skriveskrift: »A(nn)o 1794 givet af min Salig moder
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Fig. 15. Alterkalk o. 1750, udført af Peter Norman,
Randers (s. 1698). NE fot. 1977. - Chalice c. 1750.

Fig. 16. Alterstage 1600-25 (s. 1699). NE fot. 1977. Altar candlestick 1600-25.

Bolette Engelbreth Mon«. Bægeret indvendigt
forgyldt.
Alterstager (fig. 16), 1600-25, 36 cm høje,
med lav, klokkeformet fodskål under kraftig
vulst samt skaft med balusterled over fladtrykt
pæreled. Den ene stage har lysepig af messing,
den anden af jern.
†Røgelsekar? 1715 nævnes, at »ildkarret« for
længe har været »øde«, men at det dog kan
»hjælpes«.14
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldkors
og -kanter. †Messehagler. 18625 var hagelen af
sort fløjl med sølvgaloner; solgt på auktion
18664 og erstattet af en ny af rødt fløjl med
guldgalonerede kanter og kors.9
Alterskranke, 1947, af smedejern, efter tegning af arkitekterne E. og F. Draiby og Sven
Fritz. Den forrige †skranke, fra 1860, var buet
og havde drejede søjler; egetræsmalet.5
Døbefont, romansk, af grovkornet, grå gra-

nit, foden lysere end kummen. Stor, forholdsvis lav, glat kumme, 85,5 cm i tvm., med 1516 cm bred rand, der er affaset mod fordybningen, i hvis bund ses et 1 cm dybt hul, dog uden
afløb. Kraftig skaftvulst (cementlappet) hugget
i eet med den lave, runde fod, der på oversiden
har svagt hulet led over skråfas. En uregelmæssighed ved fontens fod gav 18624 efter synets
ønske anledning til, at foden »afrundedes«.9
1830 havde man ønsket fonten malet eller pudset.23 Opstillet under korbuen, delvis indhugget i nordre vange.
Dåbsfade. 1) O.1550, sydtysk arbejde, af
messing, 55 cm i tvm., stemplet med fabrikationsmærket »RS« på randen. I det cirkulære
bundfelt det ofte anvendte bebudelsesmotiv, i
drevet arbejde, omgivet af en næsten udpudset
majuskelindskrift (svarende til Skejbys,
s. 1381): »rathewisrnbi«, måske en forvansket
gengivelse af »rathe wer RN(B) ist« (gæt hvem
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RN(B) er). Her udenom en bladranke og på
randen en hjort-og-hund-frise, begge dele som
på fadet i Åby (s. 1441). De ledsagende, stemplede ornamenter er ruder og småstjerner. Endnu 1701 manglede et »døbebækken« i fonten,24
men 18625 omtales ovennævnte fad.
2) »Anno 1703«, af tin, ottekantet, 33 cm i
tvm., med otte bukler på randen, hvorpå graveret, bladkranset spejlmonogram »GF« under
grevekrone, for kirkeejerne Christian Friis og
hustru Øllegaard Gersdorff. Monogrammet
flankeres af årstallet og kirkenavnet: »Søfting
kiercke«, som på de ganske tilsvarende fade i
bl.a. Sjelle og Skovby (Framlev hrd.), der er
udført af kandestøberen Søren Sørensen, som
fik borgerskab i Århus 1699.25 Nu ude af brug
og stærkt medtaget.
Dåbskande, antagelig fra 1898,9 af messing,
chokoladekandeformet med stor, opadsvunget
hank.
Prædikestolen (fig. 17) er et særpræget ungrenæssancearbejde fra tiden mellem 1572 og
1588, med enkelte tilføjelser fra 1911. Den lille,
firefags stol har høj frise, men intet postament.26 Gesims-, frise- og fodlister er omløbende, og friselisten tværdeler herved stolens
lodrette rammestykker, der er prydet med udskårne, langagtige akantusblade. Storfelterne er
indrammet af lister, der på de tre øvre sider har
karnisprofil, forneden skråfas. De tre forreste
storfelter er smykket med store, kronede våbenskjolde, skåret i lavt relief ligesom de tilhørende versalindskrifter under skjoldene; vægfeltet er glat. I midtfeltet ses Kristi våben i en
protestantisk udformning af et i katolsk tid ofte
anvendt andagtsmotiv med Kristi vunder: de af
nagler gennemstukne hænder og fødder anbragt omkring Gudslammet, symbolet for Kristus. Lammet bærer korset med et korsbanner
fæstnet til staven ved en ring, der kan opfattes
som en tornekrone.27 Den tilhørende indskrift
fra Matt. 11,28: »Kommer til mig / alle bedrevede / ieg vil hielpe eder«. I de flankerende
storfelter ses henholdsvis rigsvåbnet28 med Frederik II.s valgsprog: »Mit haab er / til Gvd
alene« og dronning Sofies mecklenborgske
slægtsvåben med hendes valgsprog (på dansk):

»Gvd forlader / aldrig sine«. Anvendelsen af
disse våbner daterer stolen til tiden mellem
ægteskabets indgåelse 1572 og kongens død
1588 og er muligvis inspireret af den unge prins
Christians hylding i Viborg 1584.29
Stolens »højrenæssance«-hængestykker er
tilføjet af restauratoren »P. Rahbek 1911«,30 ifølge indskæring på vægstykket. Opgang med
svejfet udsavede balustre fra 1940.
Den formodentlig samtidige, ottekantede
himmel har oprindelig, bladkranset hængeroset
som centrum for undersidens listeværk; kartouchetopstykkerne er tilføjelser fra 1911.
1978 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Svenning Elmholdt. Fra frise og storfelter fjernedes de plader, der siden forrige
århundredes midte havde skjult stolens særpræg, hvorefter den oprindelige staffering udbedredes. Storfelterne har grøn bund for skjoldenes heraldiske farver. Figurerne på Kristi
våben er hvide på rød bund, kors og krone er,
som de øvrige skjoldes, gyldne, ligesom indskrifterne, på sort bund. Frisefelternes malede
versalindskrift er fortløbende, i tre linier: »Sandelige / Sandelige / [i]eg siger / æder, der / som
nogen / [h]older mit / o[r]d, hand sk=/al icke se
dø/[de]n ævindelig« (Joh. 5,24). Rammeværket har rødbrun bund for de skiftevis gyldne og
forsølvede blade. Vægfeltet står som oprindelig
i umalet træ.
1801-03 omtales prædikestolen som ganske
forfalden og uden bund.14 Da den 1859-609
flyttedes »højere op«, til skibets sydøsthjørne,
og der udførtes en ny trappe med balusterrækværk, tilføjede man formodentlig samtidig de
fyrretræsplader, der tildækkede storfelternes
relieffer. Stolen egetræsmaledes, mens lydhimlen indvendig blev ultramarinblå med forgyldt
roset. 1879 blev stolen egetræsmalet i to nuancer.5 Ved Rahbeks istandsættelse 1911 fik stol
og himmel en broget staffering med nye bibelindskrifter.
Stolestader, 1940, enkelte ældre ryglæn i tårnrummet; grønmalede. 18625 var der 16 stole i
skibets nordside, 15 i sydsiden og i tårnrummet
henholdsvis 5 og 6, alle med ryglæn og åbne.
En lukket stol ved opgangen til prædikestolen
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Fig. 17. Prædikestol, udført mellem 1572 og
1588, med Kristi våben
flankeret af Frederik II. s
og hans dronnings våben (s. 1700). NE fot.
1980. - Pulpit 1572-88,
with the coat of arms of
Christ between those of
King Frederik II and his
Queen.

var fjernet 1859. 1860 ønskedes midtgangen
udvidet på bekostning af fruentimmerstolene.9
†Præste- og †degnestole, med gitterværk over

panel, omtales 18625 som opstillet på hver side
af altret; blev fjernet 1902. Til præsten anskaffedes herefter en »passende« stol, og den øverste mandsstol omdannedes til brug for kirkesangeren.9
To †pengebøsser, 1856,4 to år senere sortmalet
og forsynet med indskrift: til de fattige.9
Orgel, bygget 1928 af Horsens Orgelbyggeri
ved Th. Frobenius & Co. Det har ét manual
med fire stemmer, oktavkoppel og svelle. Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8',

Octav 4'. Enkel, tretårnet facade med synlige
piber under rundbuer; lysgrå bemaling. I tårnrummet.
Salmenummertavle, 1874,9 stor, rektangulær,
til løse ophængningstal; sortmalet, med hvid
ramme og lister, hvis frakturindskrifter er afløst af versaler.
To lysekroner, o. 1930, ophængt i skibet.
Egetræsplade (lyseskjold) til fæstnelse af lysearm; bondsk høj renæssance, 29x35 cm, med
relief af fire frugtklaser; nederst påsat et fladt
englehoved, som er afrenset for farver. Midt på
sidder en rund, profileret messingskål, hvorfra
udgår en hånd, der har fattet om en †lysearm.
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Fig. 18. Klokke støbt 1656 af Jørgen Hansen
(s. 1702). NE fot. 1977. - Bell cast 1656 by Jørgen
Hansen.

sen, Århus, 77,5 cm i tvm. Om halsen en
toliniet indskrift med reliefversaler, hvis støbetekniske udformning ses af bogstavernes anbringelse på småplader: »1656. wel. b. (o: velbyrdig) Eric Rosenkrants. oc vel. b. frve Mette
Rosenkrants. præst h. (=hr.) Ckl/emind
Nielsøn. kierkeverger. lens Baltsersøn. oc Clemind Christensøn. Jørgen Hansn«. Indskriften
begrænses foroven og -neden af profilstave og
bladtungefriser, der henholdsvis vender bladspidserne opad og nedefter. På klokkelegemet
reliefversalerne »IHS«, der snarere er klokkestøberens initialer end et Jesumonogram.35 Lige
over slagkanten ses tre profillinier, på selve
kanten to. Nyere knebel; en ældre ligger i et
hjørne af klokkestokværket.
†Klokke, nævnt 1528 mellem de af kronen
indkrævede klokker; vejede med al sit jernfang
to skippund og et lispund.36
Klokkestol, nyere, af eg. 1715 var træværket,
som klokken hang i, forrådnet og 1801-03 så
brøstfældigt, at man frygtede, at klokken ville
falde ned.14
GRAVMINDER

Oprindelig anbragt på nordre tårnbuevange.32
Kirkeskib, 1976, kopi af skoleskibet »Georg
Stage«, udført af Arne Pedersen, St. Heddinge;
ophængt 1977.33
* Ligbåre, med skåret årstal 1651, af fyr, 56
cm høj, 370 cm lang og 77,5 cm bred, groft
tildannet, bestående af to gennemgående lægter, der danner bårens sider og fungerer som
bærestænger; profileret endeknop. Af de fire
stolpeben har eet bevaret sine udsavede volutknægte. De to benpar sammenholdes af tværrevler, der er udsavet i balusterform. I bårens
øvre tværliste ses årstallet i et udsparet retkantfelt, og på tilsvarende sted i fodenden ses en
reliefskåret indskrift: »Heri mihi cras tibi« (i
går mig, i morgen dig). På den ene lægtes
udvendige side læses verset: »Døden er vis
timen ey saa der for dv bede oc vaage maa«.
Svage spor af sort farve. Siden 1914 i Den
gamle By.34
Klokke (fig. 18), 1656, støbt af Jørgen Han-

Epitaf (fig. 19), med malet årstal 1663, uden
indskrift, men rimeligvis over sognepræst Clemens Nielsen Aarhus, død 168637 (jfr. klokke)
og formodentlig udført af Rasmus Christensen
billedhugger fra Århus.
Det noget plumpe arbejde, i eg, består af et
storfelt, med maleri, flankeret af søjler med
korintiske kapitæler, hvis volutter skiftevis er
glatte og maskesmykkede. Mellem postamentets retkantfremspring, hvorunder hængevindrueklase, ses en stor maske (fig. 21), fra hvis
mundvige hænger kraftige frugtranker. Fra postamentets sider udgår store volutbøjler bærende konsoller, hvorpå frifigurer af henholdsvis
Moses, med slangeomvundet kors (kobberslangen i ørkenen) og lovens tavler, og Johannes Døberen, der peger på det krucifiks, han
holder i sin hånd. Over den brudte gesims
hæver kronlisten sig som to lodrette volutter,
hvorimellem er anbragt et englehoved under
bladkranset oval med frugtguirlander. På vo-
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Fig. 19-21. Epitaf 1663, rimeligvis over sognepræst
Clemens Nielsen Aarhus, †1686, hans hustru og
datter. Antagelig udført af billedskæreren Rasmus
Christensen (s. 1702ff). 19. Karin Munk fot. 1977.
20. Maleriet (s. 1704). JJF fot. 1978. 21. Maske. JJF
fot. 1978. - Sepulchral tablet 1663, with family portrait
and mask, to the minister Clemens Nielsen Aarhus,
†1686, his wife and daughter.

lutternes sidekonsoller står to romerske krigere
(oprindelig vogtere af Kristi grav), henholdsvis
med hævet sværd og skjold, og øverst troner
den velsignende, opstandne Kristus med en
brudt sejrsfane i venstre hånd.
Epitafiets figurskæring er så nært beslægtet
med detaljer på prædikestolene i Hadbjerg og
Ørum (Randers amt), at man må antage, at det
er udført af samme billedskærer, Rasmus Christensen, der i en retssag er omtalt som Ørumstolens mester.38
Epitafiet er 1978 restaureret af Sv. Elmholdt;
der krævedes kun en let udbedring af den velbevarede, oprindelige staffering: sortmalede

søjler, hvis gyldne ranker har sølvblade og
-vindrueklaser, lysgråt og rødbrunt på rammeværket, med en del forgyldning, der også ses
på maske og englevinger samt på figurernes
dragter. Moses har desuden et grønt draperi,
Kristus rødbrunt. Top- og hængestykke har
sort bundfarve, det øverste med gylden versalindskrift: »Ego sum resurrectio ...« (jeg er
opstandelsen, Joh. 11,25); på hængestykket
fandtes ingen spor af indskrift, på kartouchen
nedenunder et gyldent årstal »1663« på rødbrun bund. Postamentfremspringene er dekoreret med en lysblå niche, hvori der på et grønt
jordsmon er malet henholdsvis et timeglas og
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et kranium, ganske som på Hadbjerg-stolen fra
1664.
Storfeltets maleri (fig.20), 85x65 cm, olie på
træ, viser en præst, der med sin hustru og
datter knæler under den korsfæstede. Kristus,
med bleg hudfarve og hvidt lændeklæde, ses på
baggrund af en dybblå himmel med sortbrune
skyer. Sognepræsten, i sort ornat med pibekrave, har gråligt hår og skæg, hustruen gråblå
øjne og sort baret over hvidt lin. Halskrave,
underærmer og forklæde er hvide, det sidste
med røde blomster. Datterens dragt svarer til
moderens, blot er hendes underforklæde mangeblomstret. Hun bærer gylden halskæde samt
et perlebånd om det lyse hår. Knælepuderne er
røde, baggrunden mørk. - Epitafiet ophængt
på tårnrummets nordvæg.
To gravfliser, fra 1720'rne, af grå kalksten,
43,5x45 cm og 45x46 cm, med fordybede
indskrifter, en art kursiv og versaler, over to
brødre: 1) »Adrian Leonold Berger A(nn)o
1720«, 2) »Iørgen Berger døde den 5. mart
1722«.39 Lå 1917 i våbenhusgulvet, nu udenfor i
hjørnet mellem tårn og våbenhus.
Kirkegårdsmonument, o. 1857, over provst
Ludvig Christian Johannes Thygesen, sognepræst i Søften, *1801, †l857. Mandshøj, retkantet zinkpiedestal, der tidligere bar en dødens engel. Ved indgangen syd for kirken.
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SUMMARY
Søften church, north-west of the city of Århus,
consists of a Romanesque chancel and nave
with two Late Gothic additions: a porch at the
south door and to the west a tower. The
Romanesque section was probably built between 1150-1200 of travertine, rough hewn
and split granite boulders as well as bryozoan
limestone. Mainly clay seems to have been
used as binding agent. A cross-vault was constructed about 1463 in the chancel, as were
three vaulting bays in the nave. The wellbalanced composition of recesses in the porch is
related to that of the porch in Fausing (Randers
County). The tower's belfry lights with their
twin rounded arches and masonry shafts, reminiscent of Romanesque columns, have features in common with the belfry lights in the
tower of Århus cathedral (cf. p.229). During
the restoration by the architect M. B. Fritz, in
1928, which in many respects left its mark on
the church, the recesses in the tower gable were
reconstructed. The windows, from 1898, are

reconstructed after an original Romanesque
window in the south wall of the nave.
A line drawing of two ships, so-called cogs,
and probably from the 14th century, can be
seen on the north wall of the nave. The wallpaintings in the vaulting of the church are
executed in the simple style found in this area,
those in the chancel probably from 1463 (date
in east severy), have the armorial bearings of
the Bishop of Århus Jens Iversen Lange (144982) and a (painter's) cypher as in Lisbjerg
(p.1398) and Tilst (p. 1573 and fig.15,1). The
decoration of the nave is from the close of the
15th century (cf. Spørring, among others,
p. 1677), while that of the tower is probably a
little later. Among the church furniture of
note, apart from the Romanesque baptismal
font, is the pulpit from 1572-88 with the arms
of King Frederik II and his Queen, and a bell
from 1656, cast by the Århus bell-founder
Jørgen Hansen. The altarpiece is from 1859. A
sepulchral tablet from 1663 for a parish rector
and his family is thought to have been made by
the Århus carver, Rasmus Christensen.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1967. - The church seen from south-east.
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Efter reformationen tilhørte Trige kirke kongen,
indtil Christian V i 1682 mageskiftede den til Marie
Sophie Bielke,1 gift med admiral Christian Bielke.
Herved kom kirken under Kærbygård, hvor den
forblev til 1709. I det følgende århundrede skiftede
den hænder adskillige gange: 12.januar 1709 afhændedes den til Nikolaus Seidelin,2 sognepræst i Skanderborg, som 26.juli 1712 videresolgte den til amtmand Hans Nansen,3 Skæring Munkgård, hvorefter
kirken fulgte denne gård.4 13. februar 1730 overgik
den til Niels Langballe,5 Århus, som beholdt den til

sin død 1752.6 Herefter tilhørte kirken rektor Jens
Worm i Århus7 indtil 27. april 1775, da den igen kom
i Kærbygårds eje,8 nu under slægten Secher (jfr.
klokke). 11.juni 1805 overlodes kirkens indtægter
med vedligeholdelsespligten til borgmester Niels
Hviid i Århus og Mikkel Kaae i Gråmølle.9 I årene
efter 1810 blev tienden gradvis afhændet til sognet.
Kirken overgik til selveje 1.januar 1911.
Møntfund. To Valdemar II (Viborg nr. 31 og Ribe
nr.42b), fundet på kirkegården, indkom 1891/92 til
Den kongelige Mønt- og Medaillesamling.11
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Fig.2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1967. - The church seen from north-east.
Kirken ligger højt og ensomt på en bakke godt
en halv kilometer øst for landsbyen. Landevejen fra Århus til Randers, der med årene er
blevet en stærkt trafikeret hovedvej, løber lige
vest for kirkegården. Fra kirken er der udsyn
viden om, blandt andet til Trige skov, sydligt i
sognet. Et voldsted i engen nogle hundrede meter øst for kirken, i Pontoppidans Atlas12 beskrevet som en høj, firkantet banke, er nu så
udjævnet, at det kun anes i terrænet. I indberetningerne 1623 til Ole Worm,13 nævnes en allerede da nedlagt †herregård, Østrup, som kan
være identisk med voldstedet.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården,

der nu som tidligere er rektangulær af form, er
udvidet i flere omgange: 1864 mod vest, 1876
mod øst og syd14 og 1936 yderligere med 3500
kvadratalen mod øst,15 hvoraf størstedelen hen-

ligger i græs. Den hegnes til alle sider af markstensdiger, som på grund af det faldende terræn
til dels tjener som støttemure. På eller bag
digerne er en bevoksning med unge røn, elm
og el. Ældre elmetræer uden for vestdiget og
popler i norddiget blev fældet 1948.15
Hovedindgangen i nord ved ligkapellet består af køreport og ganglåge med træfløje, ophængt i kapellets vestmur og i murede piller.
Indgangen var tidligere i vest, mod byen, og
bestod i 1600'rne af en muret †portal, hængt
med tagsten.16 Port og låger fornyedes 1647/48
og igen 1674/75.16 1803/04 blev det påbudt at
opsætte en ny port og forsyne den med nøgle
og lås »for freds skyld, da kirken ligger ved
landevejen«.17 En †kirkerist af træ, anbragt
1623/24, var forrådnet inden 1647/48, da en ny
udførtes af snedker Anders Pedersen i Trige.16
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Fig.3-4. Plan 1:300 og tværsnit af skib
1:150. Målt af HJ og KdeFL 1967, tegnet af Flemming Beyer 1980. - Groundplan 1:300 and cross-section of nave 1:150.

Bygninger m.m. på kirkegården. Ligkapellet i

diget nord for kirken er en nyere, teglhængt
bygning i blank mur med indgang i vestgavlen.
Et materialhus af træ er 1975 opført i kirkegårdens nordøstre hjørne. En brønd blev sløjfet
1939,15 mens et †vognhus, nævnt i regnskabet
1633/35, må opfattes som en kirkestald uden
for kirkegården.
Kirken, som er stærkt præget af en ombygning 1876, består af romansk kor og skib,
antagelig fra sidste halvdel af 1100'rne, samt
underdelen af et kvadratisk tårn fra senmiddelalderen. Herover rejstes 1876 et mindre tårn,
hvis nederste stokværk tjener som våbenhus.
Orienteringen er omtrent solret.
De oprindelige afsnit, kor og skib, er rejst af
granitkvadre over en profileret sokkel (jfr.
s. 1651, fig. 3b). Ved ombygningen 1876 blev
også tårnunderdelen beklædt med kvadre og
alle facader harmoniseret, så kirken nu fremtræder som en sammenhængende kvaderstensbygning med murkroner i samme niveau. Skibets oprindelige længde lader sig dog stadig
erkende, udvendig ved spring i soklen, indvendig ved brud i vægfladerne. De omsatte og
uniformerede kvadre sidder i 11 regelmæssige
og gennemgående skifter; de største sten når en
længde af 130-150 cm. Korgavlen er delvis
dækket af cementpuds med kvaderridsninger.
Murens inderside er af marksten.
Vinduer og døre. Kor og skib har i nord hver
bevaret et rundbuet og dobbeltsmiget vindue
med monolit overligger, nu tilmuret i den
smalle lysning.
Skibets oprindelige døre, to slanke portaler 18
med rundstavshalvsøjler, er bevaret som udvendige blændinger; indvendig er bredden
markeret i murværket. Sydportalen (fig. 5-6),

udvendig 200x108 cm, indvendig 150 cm
bred, er i modsætning til nordportalen sat af
store karmsten, stående på den aftrappede tærskel, som er led i bygningssoklen og indeholder de fladtrykte, kugleformede baser for lysningens spinkle hjørnerundstave. Kapitælerne
er udhugget i et kvaderskifte, på hvis lysningsside et ekstra kapitæl er markeret. Halvsøjlerne
er videreført på overliggeren og omslutter et
korssmykket tympanonfelt (fig. 5), der i bunden
har en tovstav, trukket gennem korsfoden.
Den lille Kristusfigur, 38 cm høj, synes inspireret af et skåret alterkrucifiks fra tiden efter
1150. Kristusskikkelsen er iført knælangt lændeklæde og står med udbredte arme og strittende fingre foran korstræet, hvis arme afsluttes af
små rundstave. Det ægformede hoved har store, åbne øjne og er som det grovere hugne
krucifiks i Hasle kirke (s. 1500) uden krone.
Den smalle, velkomponerede nordportal
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Fig. 5.
Sydportalens
tympanon (s. 1709). NJP
fot. 1980. - Tympanum of
south doorway.

Fig.6. Sydportal (s. 1709). NJP fot. 1980. - Southern
doorway.

(fig. 7) måler i lysningen 226x99 cm; indvendig er bredden 120 cm. Rundstavene, der har
kapitæler som sydportalen og rudimentære baser med »halsring«, er udført i facadens kvadre.
I tærskelstenen er udhugget et 10 cm lavt trin,
der viderefører soklens profil. Dækstenen er
femsidet tagformet med halvcirkulært, glat
tympanonfelt, hvis kraftige vulst fortsætter i
halvsøjlerne. Over vulsten ses seks plus seks
dobbeltstregede buer på hver side af cirkel med
flettet kors i toppen. På østre vederlagssten er
med lette streger hugget et dyr med slynget
hale, løftet forpote og tunge i flaben; på den
vestre sten ses øverst ansigtet af en menneskelignende figur.
Indre. Den ret brede, runde korbue står med
umage, mod vest omløbende kragsten (jfr.
s. 1651, fig. 3a). Den søndre er attisk profileret,
mens den nordre (fig. 20) forneden afsluttes
med vulst, der på langsiden, 17 cm fra vesthjørnet, udmærker sig ved tre lodrette fuger.
En afrundet bænk(?), 20-25 cm høj og 10-15 cm
bred, måske blot en overpudsning af fundamentet, forløber langs korets vægge og under
vægpillerne. Korets forsvundne †loftsbjælker, i
alt fem, synes at have hvilet på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. Efter 1400 er i koret

indbygget et krydshvælv, båret af falsede hjørnepiller, helsten brede, spidse skjoldbuer og
retkantede halvstensribber.
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Tårnunderdelen. Formentlig i den senere middelalder er der ved skibets vestende opført et
kvadratisk †tårn, hvis øvre mure styrtede ned
1624, mens underdelen stadig danner kernen i
kirkens vestparti. Murene har bevaret deres
oprindelige tykkelse, 130-140 cm, i det nuværende tårnrum; i kirkerummet er de reduceret
til skibets murtykkelse. Murværket, der udvendig skjules af kvaderstensfacaden og cementpudsen fra ombygningen 1876, bestod,
ifølge arkitekt Uldall, af teglsten med enkelte
granitkvadre. Skråkantsoklen, der næsten
overalt er dækket af cement, er næppe oprindelig.19 En rest af tårnets inderside kan iagttages i
loftsrummet, hvor vestmuren er bevaret som
gavltrekant indtil 2,1 m over murkronen. Materialerne er her marksten iblandet tegl. Et
spring i væggen, 1,1 m under murkronen (i det
nuværende tårns »mellemstokværk«), kan hidrøre fra †tårnhvælvet, hvis rester endnu var erkendelige 1875.20
»1624 falt Thrige Kierke Thorn ned«, har
præsten noteret forrest i regnskabsbogen.16 I
faldet sønderslog tårnet det underliggende
hvælv, to spærfag i skibets vestende og tre fag
over våbenhuset ved skibets sydside; i kirkerummet forvoldtes skade på stolene. Efter nedstyrtningen fik tårnunderdelen fælles tag med
skibet, og klokken ophængtes i en tagrytter
over vestgavlen. Niels murmester ved Skanderborg betaltes for at nedbryde en part af
tårnet, som ikke var blæst ned, og oplægge nyt
tømmer, mens Knud snedker i Søften lagde
loft over otte »bindinger hus« (fag), svarende
til loftet over tårnafsnittet og skibets vestende.
Tårnrummet synes endnu en tid efter 1624 at
have været adskilt fra skibet, men inden 1858 og rimeligvis længe før - blev det indlemmet i
kirkerummet, der hermed fik lys gennem et
vindue i vestmuren.14 Det erstattedes o. 1863 af
et stort støbejernsvindue, hvis øverste del spores indvendig i tårnets mellemstokværk.
Et †våbenhus, nævnt første gang 1624,16 men
rimeligvis opført i senmiddelalderen, stod indtil 1876 foran skibets sydportal. Det var af
munkesten og hængt med tegl. Træloftet var
1875 så lavt, at det skjulte portalens overlig-
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ger.20 1850 påbød synet, at der i stedet for et
åbent hul i muren skulle indsættes et vindue.
1649/50 muredes 200 mursten i en vægbænk;16
denne ønskedes 1853 beklædt med brædder.14
†Tagryttere. Efter tårnets sammenstyrtning
1624 ophængtes klokken i »et lidet hus« med
tegltag over kirkens vestgavl (1649/50 kaldet
»klokkeskjulet«).16 Denne tagrytter afløstes
1664/65 af et »spir og klokkeværk« over våbenhuset. Det var af bindingsværk med et glamhul
i hvert verdenshjørne. Taget var tækket med
egespån og afsluttedes af en jernstang med
†vindfløj. Uvist hvornår blev spiret opgivet, og
over vestgavlen genopsattes en ny tagrytter.
Denne, der 1876 afløstes af kirkens nuværende

Fig.7. Nordportal (s.1709f.). Chr. Axel Jensen fot.
1917. - Northern doorway.
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Fig.8. Indre, set mod øst. NE fot. 1967. - Interior looking east.

tårn, var af bindingsværk med spåntag og var
båret af to oliemalede træsøjler i kirkerummet,
hvorfra der tillige var forbindelse ad en
trappe.14
Vedligeholdelse. Kirken led overlast under
Kejserkrigen 1627f og Torstenssonfejden, bevidnet i »synsvidner« 163121 og 1649/50.16 Reparationer af muligvis mere omfattende karakter er omtalt 1715 og 1773.17
Ombygningen 1876. Provstesynet14 betegnede
1875 kirkens tilstand som »jammerlig, både
udvendig og indvendig« og pålagde værgerne
at fremlægge en fuldstændig plan til kirkens
»restauration eller ombygning«. Resultatet
blev de radikale ændringer, som gennemførtes
det følgende år under ledelse af arkitekt Carl
Lange, Århus.22
Ved ombygningen, der tydeligt har hentet sit

forbillede i de samtidige arbejder på de nærliggende Frijsenborgkirker (arkitekt Christen Kiilsgaard), fik kirken sit nuværende udseende.23
Facaderne i kor og skib blev harmoniseret, og
tårnafsnittet beklædtes med granitkvadre; i
murene indsattes de fem store, rundbuede støbejernsvinduer. Bygningen fik gennemløbende
murstensgesims og lav taghældning. De nye
gavltrekanter over korets og skibets østgavl
synes inspireret af tilsvarende i bl.a Lyngå og
Lading kirker (Sabro hrd.). Våbenhuset blev
nedbrudt, syddøren blændet og en rundbuet
portal etableret i vestgavlen. Tagrytteren afløstes af det lille tårn, opført i blank mur med
hjørnelisener, kraftig, dekoreret gesims og pyramidespir. Tårnets østmur hviler på en tværmur midt i den gamle tårnunderdel, og den
vestre del blev indrettet som våbenhus. Herfra
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giver en trappe adgang til mellemstokværket,
hvis gulv ligger 1,6 m lavere end kirkerummets
loft. Klokkestokværket har dobbelte, rundbuede glamhuller i hvert verdenshjørne. Indvendig
blev murtykkelsen udlignet i skibets vestende
(tårnunderdelens mure);24 væggene blev glatpudset, og træloftet, der få år forinden var
blevet gipset,14 ændret til et kassetteloft. To
luftkanaler i korgavlen er tro kopier af lignende
i Frijsenborgkirkerne.
Tagværkerne stammer hovedsagelig fra 1876,
idet der dog i koret og i skibets otte østligste
fag er genanvendt ældre egetømmer, bl.a. tidligere loftsbjælker, der nu tjener som spær.
Kirken, der før 1876 var hvidkalket,14 har
siden ombygningen stået med afrensede mure.
Tagene er nu hængt med røde vingetegl, men
var i 1600'rne beklædt med bly.16 Tårnet, der
tidligere var tækket med spån, har blytag. Efter
en istandsættelse 1974 (arkitekt Bent Meyer) er
de hvidtede vægge befriet for forrige århundredes puds. Små sekskantede gulvfliser, gule og
grå, er bevaret i kor, midtgang og våbenhus,
mens bræddegulvet er fornyet under stolestader og alterskranke.25 Kassetteloftet er flødefarvet. 1953 blev en kakkelovn i skibets nordøstre
hjørne afløst af el-varme.15
Vindfløjen over tårnet bærer årstallene 1876 og
1920, refererende til opførelsen og en reparation. Sml. †tagryttere.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont, hvori dåbsfad fra o. 1550. Altertavlen, fra o. 1600, er udført i Mikkel van Grønningens værksted i Hornslet; alterstagerne er fra samme
tid. Prædikestolen er regnskabsbelagt til 1651 og
udført af Jacob »indlægger« og Villum snedker fra
Århus. Klokken er støbt 1776 i København. Stolestader fra ombygningen 1876.
Alterbordet består af et enkelt fyrretræspanel fra
1923, betrukket med nyere, blåt fløjl.
†Alterklæder. Til erstatning for et stjålet alterklæde indkøbtes 1663/6416 materialer til et
nyt: fem alen rød »rask« (uldent stof) til »at
klæde altret runden neden omkring«, fem alen
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Fig.9. Indre, set mod vest. NE fot. 1980. - Interior
looking west.

grøn »rask« til »at klæde altret ovenpå med«
samt syv kvarter rød »fifskaft« (en slags femskaftet tøj26) til en alterkappe, der pyntedes
med røde silke »franser« (frynser) og gule »floreten bond« (smalle kantebånd), alt fæstnet til
bordet med fortinnede søm.
Altertavlen (fig. 10-11), fra 1600'rnes første
tiår, er et beskedent arbejde fra Mikkel van
Grønningens kendte værksted i Hornslet,27
suppleret og restaureret 1923. Storfeltsmaleriet
er ommalet 1831 sammen med tavlen.
Over et postament, hvis fire fremspring har
karnisprofilerede rammer, er storstykket ved
hermer delt i et bredere midtfelt og to smallere,
glatte sidefelter.28 Af kartouchestorvingerne er
kun den søndre oprindelig, endda med nye
tilsætninger for enderne og til siden. Den firefagede baldakin29 med karnistænder på hænge-
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Fig.10 Altertavle 1600-10, fra Mikkel van Grønningens værksted i Hornslet (s 1713)
Altarpiece c. 1600-10 ascribed to Mikkel van Grønningen, Hornslet.

listen er rekonstrueret efter fundne spor. Foran
de glatte rammestykker er opsat hermer
(fig. 11) med kraftige fodprofiler og slanke,
kannelerede skafter endende i kapitælagtige volutter; på hovederne bærer de korintiske kapitæler med abakusled over spinkel hals. Hermerne er yderst to mænd, den ene med langt,
bølget skæg, den anden med kort fuldskæg, og
inderst to kvinder med diademprydet hovedklæde. Alle figurerne er nøgne og krydser armene foran brystet, således at de skjuler fingrene, dog ikke manden mod syd. Skulderpartierne er kraftigt udført; flere af ansigterne har
opstoppernæse. Figurerne er skåret med omhu
og må formodentlig tilskrives Mikkel van
Grønningen selv; de slutter sig nøje til værkstedets øvrige hermefigurer, ikke alene på altertavlen i Kristrup (Randers amt), med billed-

NE fot

1967 -

skærerens egen signatur, men også på degnestolen i Hornslet og herskabsstolen, fra 1604, i
Holbæk (Randers amt) samt på prædikestolen i
Viby (Ning hrd.). Også de smalle og tynde
kartouchevinger bærer værkstedets karakteristika, f.eks. er kartoucherne udført i to lag, af
hvilke det inderste har streget, det yderste prikket bund. I rammen over søndre vinges glatte
midtfelt er med værkstedets vanlige versaler
indskåret: »F. ELSBE. BII[LLE]«. Fru Elsebe
Bille var gift med Carl Bryske, der som lensmand på Århusgård (fra 1602-13) formodentlig
har stået for tavlens udførelse.
Da kirken 1876 fik ny †alterudsmykning (se
ndf.), anbragtes tavlen på loftet, hvor den stod
indtil genopstillingen 1923. Kr. Due30 foretog
en grundig restaurering, der omfattede de førnævnte rekonstruktioner og udbedringer. Ho-
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Fig.11. Hermer fra altertavlen, jfr.fig. 10 (s. 1714). HJ og NE fot. 1967 og 1980. - Herms from the altarpiece
(cf. fig. 10).

vedparten af den oprindelige staffering var afrenset 1831, dog fandtes enkelte spor, på tynd
kridtgrund, af guld, rød lasur på sølv, samt
grønne, lilla og brune farver.
Den nuværende staffering er i hovedsagen en
opmaling31 fra 1831, der ifølge en gulmalet
indskrift, med skriveskrift, på postamentlistens
overside er »Malet af Ole Mathiesen Bøgh Juni
1831«. Listeværket er gråhvidt, rødt og gult,
hermerne står hvide med gule detaljer på rødmarmorerede rammer. En kraftig, gulmalet
æggestavsramme omgiver storfeltets maleri,32
116x86 cm, af Korsfæstelsen. Det er udført i
olie på træ som kopi efter et ofte anvendt
kobberstik af Egidius Sadeler efter maleri af
Hans van Aachen33 og er muligvis en ommaling, i stærke farver, af Bøgh efter et tidligere
renæssancemaleri. I sidefelterne var 1831 malet

hvide, mørktskyggede akantusranker. I fodstykkets midtfelt står på sort bund med gul
skriveskrift: »Kommer hid til mig alle I, som
arbeide og ere besværede; jeg vil vederqvæge
Eder« (Matt. 11,28). I sidefelterne gulmalede
rosetter på grøn bund.
Ved restaureringen 1923 fik storstykkets
smalfelter nymalede nadverindskrifter på blå
bund, og baldakinen fik blå himmel med grå
skyer omkring en gul strålesol, hvori »Herren«, skrevet med gul fraktur. I de gråmarmorerede storvingers midtfelt nymaledes våbner
for, mod syd, Bille, mod nord, Bryske. På
rammen ovenover nymaledes navnet »Carl
Bryske« svarende til hustruens skårne navn på
søndre vinge.
En (†)alterudsmykning i nygotisk stil,34 fra
1876, omfattede en gipsfigur af Thorvaldsens
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Fig.12. Alterstager (s. 1716). VM fot. 1967. - Altar
candlesticks.

Kristus (jfr. Elsted kirke); nu anbragt på loftet.
Altersølv. Kalk, udført af Hans Georg Junior
Kromann, mester i Århus 1847-80. Den er 24,2
cm høj og har rund, profileret fod med otte
bladtunger og mellemfaldende riller, der fortsætter opefter og danner skaftet som et knippe;
dette er udbugende på midten og sammensnøres foroven og -neden af en lille ring. Bægeret,
med udadsvajede sider, hviler i lav, ottedelt
bladkurv; indvendig forgyldt. På standkanten
guldsmedens to forskellige mærker (Bøje 1946,
1425 og 1427) samt bystemplet, (Bøje 1946,
1350). Tilhørende, glat disk, 13,3 cm i tvm.,
flad og tynd i godset, uden stempel. Nyere
oblatæske, 3 cm høj, 7 cm i tvm., med fladovalt
tværsnit. Vinskummeske, 1903.
†Altersølv, omtalt i forbindelse med reparationer, 1623 udført af Gert guldsmed (Giert
Hermandsen, Århus, Bøje 1946, s. 191),
1642/43 af Niels guldsmed16 (Niels Christensen, Bøje 1946, s. 192).
†Kalkklæde. 1653/54 købtes fire alen lærred
til to duge »at svøbe begge kalk og disk udi«.16
Oblatæske og vinkande, o. 1860, fra Bing &

Grøndahl; den almindelige type af sort porcelæn med guldkors og -kanter som i Skejby
(s. 1379); nu ude af brug.
†Tinflaske omstøbtes 1651/52 af en tinstøber i
Århus; et par år efter anskaffedes desuden en
mindre flaske.16
Sygesæt. Sygekalken er en mindre udgave, 15
cm høj, af alterkalken, udført af samme mester
og med samme stempler på standkanten; disken
8,2 cm i tvm. Et †sygesæt af messing anskaffedes 1652/53.16
Alterstager (fig. 12), o. 1600, omtalt i inventariet første gang 1647;16 37,5 og 37,8 cm høje, af
lidt forskelligt materiale og med små variationer i profileringer og graverede linier. Stagerne
står hver på tre 4,5 cm høje, vinkelknækkede
dyrepoter. De klokkeformede fodskåles og de
høje lyseskåles mange profileringer glider blødt
over i hinanden. I lyseskålene er indsat moderne, lyse messingplader med cylinderformede
lyseholdere. Syvarmet lysestage, nyere.
†Akvamanile? 1664/65 noteres i regnskaberne:16 »Nok annammet (@c: modtaget) en gammel kobberhest, som kirken tilhørte og ikke til
meget var brugeligt, vejede 18 mk.« Formodentlig medgået til støbningen af †klokke
1664/65 (se denne).
†Ildkar. 1623/24 omtales udgifter til stål og
smedeløn ved anskaffelsen af et ildkar, formentlig anvendt til opvarmning. Det »færdiggjordes« (repareredes) 1636/37.16
To messehagler, moderne. Til en †hagel indkøbtes 1663/64 6 3/4 alen rød kaffa (fløjl med
glat bund og ophævede figurer), 7 alen guldknipling samt rød sysilke.16
Alterskranke, antagelig fra restaureringen
1876,14 hesteskoformet, med rødgult malede
træsøjler.
Døbefont (fig. 14), romansk, muligvis fra
samme værksted som bl.a. Brabrands (s. 1533,
jfr. Mackeprang: Døbefonte s. 336); af granit,
hvis struktur og farve er meget forskellig i de
to dele: kummen grovkornet, rød-sort, foden
finkornet, gulbrun. Den store kumme, ca. 70
cm i tvm., har foroven en indhugget siksakbort
mellem konturlinier og smykkes desuden af to
diagonalt anbragte, 20-21 cm høje mandshove-
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der (fig. 13) i 5,5-6 cm højt relief. Den runde
fod, med øvre vulst, har flade relieffer af to
modstillede, gravhunde-lignende løver, hvis
haler er lagt op over ryggen og ender i henholdsvis treblad og dobbeltvolut; ud af den
enes åbne gab hænger en lang tunge. På den
side, der nu vender mod væggen, ses fire rundbuede, søjlebårne arkader med enkle, runde
baser og kapitæler. Et afløbshul i kummens
bund er dækket af en ret grov blyudfyldning. I
skibets nordøstre hjørne.
Dåbsjad, o. 1550, 46 cm i tvm., sydtysk arbejde af den mest almindelige type med bebudelsesscene i bunden omgivet af en næsten
udpudset majuskelring (jfr. Skejby s. 1381)
samt indstemplede småstjerner; disse findes tillige yderst på randen, mens der indenfor ses
rosetter og - nær den indre kant - to graverede,
symmetriske ejervåbner for Lange og Skram
under initialerne »HL« og »IS« for henholdsvis
Hans Lange (†1609) til Brejning og Kærgård
(Ringkøbing og Ribe amt) og Johanne Pedersdatter Skram (gift 1575, †1620) til Hersomgård
(Viborg amt). 1830 ønskedes fadet oppudset og
anbragt på »forhøjning« i fonten.35
Prædikestol og himmel, 1651, »fortinget« med
og udført af Jacob »indlægger« og Villum
snedker i Århus for 48 sl. dl. og stafferet 1653 af
en anonym kontrafejer på egen kost og omkostning for ialt 30 sl. dl. 16
Stolen, der svarer til bl.a. Brabrands (s. 1534)
fra samme værksted, har fire ens fag samt et
enklere ved opgangen. Storfelternes bruskede
arkader er i sviklerne dekoreret med fantasimasker i ret lavt relief, og på de afskårne hjørner
står figurer af evangelisterne med deres tegn, i
skæringen så lig med hermerne på altertavlens
barokke topstykke i Århus Vor Frue (s. 1140),
at de formodentlig er udført af samme billedskærer. Evangelisterne er (regnet fra øst) Mattæus, Markus (fig. 15), Lukas og Johannes; figuren nærmest sydvæggen er dog, ligesom i
Brabrand, en nøgen kvindeherme, hvis skaft
bærer draperiophæng med stor hængekvast.
Gesimsen har kraftig æggestav og tandsnit over
frisefelter med bruskede volutter, vindrueklaser og fantasimasker. Hjørnekonsollerne er
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Fig. 13. Mandshoved på døbefont (s. 1716f., jfr.
fig. 14). NE fot. 1967. - Man's head on baptismal font
(cf. fig. 14).
Fig. 14. Romansk døbefont (s. 1716). NE fot. 1967. Romanesque baptismal font.
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prydet med små englehoveder over tandsnit,
hovedet ved sydvæggen dog større og af en
enklere type. Postamentets felter er glatte, med
profilerede rammer, og på hjørnerne sidder
muslingeskalprydede kvindehoveder, ved sydvæggen blot en diamantbosse. De tre bevarede
hængestykker er formet som kartoucher omkring halvroset; ved sydvæggen en plade med
det reliefskårne årstal »1651«. Huller under
hjørnerne viser, at stolen har haft hængeornamenter. Det enklere opgangsfag, uden bruskværk og blot med profileret fyldingsramme i
storfeltet, stammer måske fra stafferingsåret,
1653, der er malet i frisefeltet. Dele fra den
nedtagne, sekssidede lydhimmel, nu på loftet,
viser, at himlen har haft kartoucheformede,
bruskede topstykker og lave, udsavede hængestykker; over den glatte frise tandsnit- og æggestavliste. På undersiden har været et sekssidet
felt dannet af profillister.
Stolen står med en staffering, der hvad angår
storfeltsmalerier og indskrifter går tilbage til
den oprindelige, men som er stærkt opmalet i
forbindelse med en restaurering 1924 ved
Kr. Due. Malerierne, der lå direkte på træet,
forestiller, ifølge indskrifter i postamentfelterne, profeterne »Daved, Esaias, Ieremias, Ezechiel og Daniel«. De i hovedsagen gående og
gestikulerende profeter (fig. 15) er iført grå,
beige eller rødbrune dragter; navnene, med
versaler, står rødbrune på sort bund. Stolens
øvrige polykrome staffering er en nymaling fra
1924. Dette år fjernedes en mørk egetræsmaling, der dækkede den oprindelige, partielle
staffering med guld, cinnober, blåt og brunt. I
skibets sydøsthjørne med opgang, fra 1974,
langs triumfvæggen.
†Prædikestol. 1651/52 betaltes to karle for at
nedbryde og »udberge« den gamle mur til den
tidligere prædikestol,16 formodentlig det murstykke, hvori stolens bærende dragere var
indsat.36
Et dobbelt †timeglas købtes 1652/53,16 rimeligvis til anbringelse ved den nye prædikestol.
Stoleværk, antagelig anskaffet 1876 i forbindelse med kirkens restaurering,37 men med
genanvendelse af en del ældre ryglæn, med

barokke profiler. 1974 malet i to beige nuancer.
†Stoleværk. Da tårnets overdel faldt for en
storm 1624 (jfr. ovf), blev en del stole ødelagt.
Knud snedker i Søften måtte herefter dels lave
nye stole, dels »færdige« (reparere) andre. 1633
udførte Mickel snedker i Århus låger til fem
stole. Efter lensmandens og bispens befaling
blev stolene året efter »skiftet«, dvs. fordelt
mellem sognets beboere.16 På mandssiden (i
syd) var ialt 16 stole, hvoraf den første, der kun
var halv, lige ved prædikestolen, benyttedes af
bispen ved visitats, men ellers af præsten. Anden stol tilskiftedes fogedens gård. På kvindesiden (i nord) var 19 stole, hvoraf den forreste
tilfaldt fogeden i Herst og de fremmede, som
undertiden kom i kirken.38
†Skrifte- og †degnestole. 1652/53 fortingedes
med to snedkere fra Århus om at lave nye stole
til præsten og degnen; Peder smed betaltes for
hængsler og jern til døren til skriftestolen.16
1857 flyttedes kirkesangernes skab, antagelig
indrettet i degnestolen, fra koret og ned ved
nordre side af prædikestolen.14
En gammel †kirkekiste med lås omtales i inventariet 1647/48 og følgende år.16
†Pengetavler. 1661/62 anskaffedes en sort tavle af læder til at samle almissepengene i.16 1859
ønskedes to bøsser til tavlepenge.14
†Dørfløj, o. 1520, i sydportalen, beskrives af
Uldall 1875 som en gammel, udskåren egetræsdør »i renæssancestil eller senere gotik«, i hvis
øverste fyldinger var skåret to courtoisimæssigt vendte våbner for biskopperne Niels
Clausen (1490-1520) og Ove Bille (1520-36).
En *nøgle fra en gammel kirkedør, måske
ovennævnte †dør, 23,6 cm lang og 10 cm bred,
med takket kam og ovalt, ringformet håndtag,
findes nu på Nationalmuseet (inv. nr. F224).39
Lille orgelpulpitur, rimeligvis fra o. 1908, med
rækværk bestående af slanke balustre; opgang
langs sydvæggen. I skibets sydvesthjørne.
Orgel, bygget 1975 af Jydsk Orgelbyggeri,
Hinnerup. Ét manual med fire stemmer. Facade tegnet af arkitekt Bent Meyer, Hørning.
†Orgel, bygget 1908 af A. C. Zachariasen, Århus.40 Ét manual med tre stemmer, udvidet til
fire o. 1944; pneumatisk keglevindlade.41

TRIGE KIRKE

1719

Fig. 15. Udsnit af prædikestol 1651, med malerier 1653 (s. 1717f.). VM
fot. 1967. - Section of
pulpit 1651, with paintings 1653.

Salmenummertavler, 1874. To tavler (jfr.
fig. 8), 1912,14 nu på loftet.
To lysekroner, skænket 1925 af I. Povlsen Jørgensen, ifølge indskrift på hængekuglerne; i
skibet. En lyskrans fra 1974 i koret.
Kirkeskib, firemastet bark af ældre model,
sortmalet, med rød køl;42 ophængt i skibet
1972.
Klokke (fig. 16), 1776, støbt af Michael Carl
Troschell, København. Om halsen en indskrift
med versaler mellem akantusbladborter: »Soli
deo gloria. Me fecit Michael Troschell, koeniglicher Hof Glockengieser, Copenhagen. A(nn)o 1776«. (Gud alene æren. Mig gjorde
M.C.T. etc.). Midt på klokkelegemet omslutter to diagonalt anbragte rokokokartoucher,
dannet af smårocailler, versalindskrifter, den
ene med navnene på det daværende, nye kirkeejerpar: »SG: (seigneur) Ancher Iorgen Secher,

Anna Marie Iorgensdaatter Morch, anno
1776«, den anden en medaljon med kongens
brystbillede, hvorom versalindskriften: »Christianvs VII. D.G.Dan. Norv. V. G. Rex.
MDCCLXXVI«. På slagkanten palmetter og
blomster, herover profillinier. 83 cm i tvm.
Klokkestol, delvis fornyet 1919.43
†Klokker. 1) 1528/29 måtte kirken til kongen
aflevere en klokke på et skippund og seks lispund.44 2) Da tårnets overdel styrtede sammen
ved stormen o. 1624, faldt også klokken ned,
men genanbragtes i en tagrytter over vestgavlen.16 3) 1664/65 støbtes en ny klokke af klokkestøberen Jens Jørgensen i Kalundborg, »eftersom den, de havde, var meget for liden«.
Sognefolkene gav »godvilligen« penge til omstøbningen, hvortil Borum kirke bidrog med
en »sønderfalden« klokke, der vejede 13½ lispund, ligesom der købtes »materie« (forskelli-
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Fig. 16. Klokke støbt 1776 af M. C. Troschell, København (s. 1719). VM fot. 1967. - Bell cast 1776 by
M. C. Troschell, Copenhagen.

ge metaller) »hos en og anden«, og man modtog »en gammel kobberhest« (jfr. †akvamanile). Støbningen foretoges tilsyneladende i Århus, hvorefter smeden i Trige beslog klokken,
der ophængtes i et nyt †»klokkeværk« opsat på
våbenhuset16 (jfr. ttagryttere).

GRAVMINDER
Gravsten. 1) 0.1650. Brunlig kalksten, brudstykke, 55x45 cm, af venstre side, svarende til
gravsten i Århus domkirke (nr. 58, s. 800). Inden for glat ramme ses midtpartiet af en engel,
der holder ved kanten af et skriftfelt. I 1917
fandtes flere brudstykker af stenen, med udslidt
tværskrift i reliefversaler, forneden to bomærkeskjolde med initialerne »IPSB - B S D SISB« formentlig henvisende til en kvinde

med to ægtemænd. I slutningen af 1800-årene
flyttet fra kirkegården til Frans Fransens gård i
Trige, nu atter på kirkegården.
2) O.1683. »Salig ma[nd ...]vs Michelsøn
fordum ... deellefogidt (delefoged) vdi Ues[ter
Lisbj]erre hirridt (herred), som boede [i Tri]ge
oc døde sammesteds [... juli ann]o 1683«, med
sin hustru [...ensdat]ter, som døde • anno
•«
Levede i ægteskab 34 år, velsignet med
fem sønner og fem døtre. Hvid kalksten,
89xnu 71 cm, flere brudstykker,45 venstre side
afbrudt; fordybede versaler. I slutningen af
1800-årene flyttet fra kirkegården til Frans
Fransens gård i Trige, nu atter på kirkegården.
3) Begyndelsen af 1700'rne. Søren Nielsøn,
født i Hæst, som boede og døde der 1695(?) i
sin alders 74. år, og hustru Anne Rasmusdatter
Kiær, født i Spørring, † 17.. i sin alders 89. år;
de levede i ægteskab 42 år, velsignet med en
søn og en datter. Gotlandsk kalksten, 187X108
cm, øvre højre hjørne afbrudt; fordybede versaler. Den ret nedslidte sten har over indskriften to ovale medaljoner med brystbilleder af
ægteparret. Manden med langt hår og skæg
folder hænderne foran brystet, hans frakke står
åben, så halskluden ses. Hustruens hue har
tindingbukler. Cirkulære hjørnerelieffer med
solsikke, rose og tre kornaks, under rosen læses
»Esa. 40 v.6«, under aksene »Joh. ...« (jfr.
s. 1343). Over medaljonerne et stort, fordybet
Jesumonogram; mellem de nedre hjørnecirkler
et vinget timeglas og dødningehoved, hvorunder læses »Quis evadet« (hvem undflyr). I slutningen af 1800-årene flyttet fra kirkegården til
Frans Fransens gård i Trige, nu atter på kirkegården.
4) (Fig. 17), 1725-50. »...n Vol[le]s[e]n«. Tre
brudstykker af svagt rødlig kalksten, der dels
danner hovedparten af den 127 cm brede stens
øvre halvdel, dels det nedre højre hjørne. Indskrift med fordybede versaler. Det afdøde ægtepar står under dobbeltarkade, svarende til en
sten i Brabrand (nr. 7, s. 1542); han har foldede
hænder, hun sammenlagte. Af de ovale hjørnemedaljoner er højre sides bevaret med siddende, læsende evangelister og deres tegn, foroven
Markus, forneden Johannes. Ved siden heraf
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del af et kranium på krydslagte knogler. På
kirkegården.
5) (Fig. 18), o. 1732. Niels Nielsøn K.G.,
født i Sabrae, boede og døde i Herst (Hæst)
17• i sin alders • år, og hustru Ellen Iensdatter
B.B., født i Herst, † 1732 i sin alders 50. år; de
levede i ægteskab • år, velsignet med fem
sønner og tre døtre. Hvid kalksten, 178x105
cm, indskrift med fordybede versaler og kursiv. Stenens udsmykning med Kristi himmelfart svarer til den, der findes på en sten i Århus
Vor Frue (nr.*21, s.1241). Bueslagets bladomsnoede søjler har joniske kapitæler og postamenter med kvindehoveder; i sviklerne sidder to englebørn støttende sig til dødningehoved og holdende timeglas. Kristusfiguren ses
på kraftigt prikket baggrund over felt med
skriftsted fra Ap. G. 1,9, der refererer til himmelfartscene. Stenens ramme bærer indskrift
fra Jobs bog (19,25-26). I 1800-årenes slutning
flyttet fra kirkegården til Frans Fransens gård i
Trige, nu atter på kirkegården.
Desuden findes brudstykker af tre gravsten
af kalksten: 1) Rødlig, ca. 69x114 cm (fuld
bredde), 2) lysgrå, 35x32 cm, samt 3-4) hvid,
56x46 og 27x46 cm; kun lidt af indskriften,
med fordybede versaler, er bevaret, således
dødsåret 1725 og mandens levealder, 21 år. På
kirkegården.
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 19), o. 1849.
Rasmus Nielsen, menig af 3. dragonregiment,
*26.juli 1825 i Trige, falden i kamp for fædrelandet 20. maj 1849. Støbejernskors, 94 cm
højt, på granitsokkel, med skriveskrift i relief.
Korset, der krones af brændende olielampe, har
øverst relief af en sommerfugl. På kirkegården,
syd for skibet.
2) (Fig. 19), o. 1849. »Æreminde over Rasmus Nielsen Fød i Trige d 26de Juli 1825 og
faldt i Kamp for Fædrenelandet den 20de Mai
1849 i en Alder af 23 Aar og 10 Maaneder«.
Sandstensstele på profileret sokkel, 123 cm høj,
med fordybet skriveskrift. Stelen krones af
kugle på buet plint, flankeret af fire mindre
kugler. På kirkegården, syd for skibet.
3) O.1867. »Peter Vilkens hædret og mindet
for 15 Felttog og 7 Saar i fransk Tjeneste.
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Fig. 17. Brudstykker af gravsten nr. 4, 1725-50, over
ægtepar (s. 1720). JJF fot 1978. - Fragments of tombstone no.4, 1725-50. - Fig. 18. Udsnit af gravsten nr. 5,
o. 1732, over Niels Nielsøn og hustru (s. 1721). JJF
fot. 1978. - Section of tombstone no.5, c. 1732.

†l867«. Sandsten på fodstykke; kronet af kors
og med indfældet tavle af hvid marmor; fordybet, sortmalet antikva. To vedbendranker, foroven adskilt af sommerfugl, omslynger tavlen;
baggrunden prikket. På kirkegården.
*4) O. 1877. Jesper Sørensen, *23.febr.(?)
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1831 i Trige, †8. mai 1877 sammesteds. Egefjæl, 101 cm høj, med påmalet, hvid kursivskrift. Den temmelig medtagne planke har udsavet dekoration i landlig senempire. Indskriftfeltet, med æselrygbuet øvre afslutning, har
riflede smalsider, der midtpå brydes af firkløver. Gravmindets vaselignende topstykke
smykkes af kannelurer. Bemalingen er rødbrun
med grøn staffering. Tidligere på kirkegården,
siden 1918 i Nationalmuseet (inv. nr. D9667).

Landsbykirker, II, 1875 og 1887, s. 89. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1917 (inventar og gravminder), Kr. Due 1923 (altertavle), Hans Stiesdal
1966 (voldsted øst for Trige kirke), Vibeke Michelsen 1967 og 1978 (inventar og gravminder), Hugo
Johannsen 1967 (gravminder), Kjeld de Fine Licht
1967 (bygning), Mogens Larsen 1973 (altertavle og
prædikestol) og Jens-Jørgen Frimand 1978 (gravminder). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede
arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse
ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen og gravminder ved
Anette Kruse. Redaktionen afsluttet 1980.

KILDER OG HENVISNINGER

nord- og sydportal, med Kristusfigur og kapitæler
ved F. Uldall 1886. Af samme, kalker af nordportalens løve, maske og kors, samt skitseopmåling af
vindue, u.å. (antagelig 1886). - Profiler af altertavlebaldakin ved Chr. Axel Jensen 1917.
Litteratur: MeddÅSt. 1975, 52f, 1976, 54.

Tegninger og opmålinger. NM 2.afd.: Tegninger af
LA Vib. Kirkeinsp.ark.: Trige, rgsk. 1620-1675
(C KRB - 457). - Præstearkiv: Trige-Ølsted præstearkiv 1792-1938, div. dok. (C 348-25). - Tegningsamlingen: Tegning af tårn, lystryk 1919. - Ved embedet:
Synsprotokol 1927ff. - Se i øvrigt fortegnelse over
arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.
NM 2.afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Fig. 19. Kirkegårdsmonumenter nr. 1 og 2 over soldater faldne 1849 (s. 1721). HJ fot. 1967. - Churchyard monuments nos 1-2, to soldiers who died in the war
1849.
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Kronens Skøder II, 508.
LA Vib. Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1706-11 (B 24-670) fol. 367.
3
Samme 1711-17 (B 24-672) fol. 95.
4
5. okt. 1726 til 14. maj 1727 var kirken dog tilkendt
Jens Andersen Møller i Århus, jfr. samme protokol
1727-31 (B24-680) fol. 9.
5
Samme fol. 475.
6
12.januar 1731 til 14.juli 1732 var kirken overladt
til Poul Rosenørn til Mejlgård, jfr. ovennævnte protokol 1727-31 (B24-680) fol. 656 og 1731-37 (B24682) fol. 169.
7
Jens Worm overtog kirken gennem sit ægteskab
med Niels Langballes enke, Anna Mikkelsdatter
Müller, jfr. epitaf i Ølsted kirke.
8
LA Vib. Galten m.fl. herreders justitsprotokol
1769-89 (B50B-7) fol. 280.
9
LA Vib. Hasle m.fl. herreders skøde- og panteprotokol 1805-10 (B58-SP3) fol. 59; jfr. gravsten nr. 5
på Lisbjerg kirkegård, s. 1420.
10
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11
Indsendt af overretssagfører A. Reeh, Århus.
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12
DaAtl. IV, 114.
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14
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15
Synsprotokol 1927ff.
16
LA Vib. Kirkeinsp.ark., Trige, rgsk. 1620-75.
17
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-67).
18
Mackeprang: Granitportaler s. 7, 21, 24 og 148.
ÅrbOldkHist. 1896, s.283f.
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19
Uldall (1875) nævner kun den profilerede sokkel i
kor og skib.
20
Uldall.
21
RA. DaKanc. B. 106, 1631-32. Betænkning ang.
kirkernes rgsk.
22
Carl Lange (1828-1900) o p r e g n e r selv Trige kirkes
o m b y g n i n g i en fortegnelse over sine arbejder; ved
manuskriptet
til
Weilbachs
Kunstnerleksikon,
2. udg., i Statens M u s e u m for Kunst, malerisamlingens bibliotek. - Et lystryk af en tegning af tårnet
(formodentlig opførelsestegningen), signeret Århus
1919, L.(?) Andersen, må være anvendt ved reparationen 1919-20. Tegningen meddeler intet om kirken
før o m b y g n i n g e n 1876. LA Vib. Tegningsamlingen
664,680-1.
23
Om Frijsenborgkirkerne, se Kjeld de Fine Licht i
Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 199-211. Carl Lange var i 1860'erne k o n d u k t ø r hos F. Meldahl
ved opførelsen af Frijsenborg.
24
I lighed med O v e r Hadsten kirke (Sabro hrd.),
o m b y g g e t 1871-72.
25
MeddÅst. 1975, 52 f., 1976, 54.
26
En binding med fem kædetråde i rapporten, h v o r til kræves fem skaft.
27
Jfr. C.A.Jensen: Snedkere, s.69ff.
28
Sidefelterne fornyet 1923.
29
F. Uldall beskriver 1875 tavlen således: »Altertavlen af E g e t r æ har 4 ret karakteristiske Charyatider,
der bære en Baldakin, s o m er den øverste Deel af
samme.«
30
På tavlens søndre gavlflade er malet »Istandsat
under Nationalmuseet 1923. Kr. Due.«
31
1830 ønskede synet tavlen opmalet af en »duelig
mester« (LA Vib. Århus bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1830-35 (C 3.1177).
32
Renset 1976 af Sv. Elmholdt.
33
Jfr. E . M o l t k e i Å r b n o r d O l d k . 1955, s.l08f. og
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34
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35
LA Vib. Å r h u s bispeark, k i r k e - og præstegårdssyn 1830-35 (C3.1177).
36
Samtidig fik M a d s R a s m u s s e n i Herst betaling for
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Fig.20. Triumfbuens n o r d r e k r a g b å n d (s. 1710). NE
fot. 1967. - Northern impost of chancel arch.

at hugge to huller i muren til at indsætte de to
»udstandere«, som prædikestolen skulle stå på, og
for at tilmure dem igen (note 16).
37
Tilsvarende stole fra 1871/72 i Over Hadsten (Sabro hrd.), jfr. i øvrigt note 24.
38
Ingen stole blev tilskiftet inderster eller deres h u struer, idet »hvis hus, de er udi, skal forskaffe d e m
stolestand.« M e n »hiurtens« (hyrdens) kvinder, fra
hver by, skulle m æ n d e n e give stolestand til eller
skiftes til »at stole d e m « .
39
Tidligere Bernhard Olsens samling.
40
Zachariasen: Orgelfortegn.
41
Beskrivelse af orglet ved A . J . H a n s e n og K. Stellfeld 1974, i N M 2 .
42
Jfr. korrespondance med Henning Henningsen, i
N M 2 . - Skibet er skænket af frk. Marie Sørensen.
43
LA Vib. Præsteark. Trige-Ølsted 1792-1938,
div. dok.
44
RA. Rgsk. ældre end 1559. N r . 2 1 . Fortegn. over
indkrævede klokker 1528-29.
45
1917 fandtes endnu flere brudstykker. Rekonstruktionen af indskriften foretaget efter C . A . J e n sens indb. 1917.
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SUMMARY
Trige Church, situated on the main road between Århus and Randers, bears the hallmarks
of the renovation in 1876 by the architect Carl
Lange. The church consists of a Romanesque
chancel and a nave from the post-1150 period
plus, to the west, the lower part of what was
probably a Late-Gothic tower on which a small
tower was erected in 1876. The original church
was built of granite ashlar on a moulded footing. The two narrow doorways, now bricked
up, have a surround of quarter-round columns.
The south doorway has a tympanum with
cruciform decoration, the north doorway a
roof-shaped lintel with an unembellished tympanum. The upper part of the Gothic brickbuilt tower collapsed in 1624 and afterwards
the lower part and the nave were given a

common roof with a ridge turret above the
west gable.
The earliest article of church furniture is the
Romanesque baptismal font with human heads
and animal figures. The basin, of brass, is from
c. 1550. The altarpiece from the beginning of
the 17th century is a modest work from the
workshop of the woodcarver Mikkel van
Grønningen in Hornslet (cf. p. 984). The herms
are related to this workshop's products around
Hornslet (Randers County) and in Viby, near
Århus. The pulpit is from 1651 and according
to the church accounts was executed by Jacob
and Villum in Århus (cf. Brabrand, p. 1534). It
was decorated in 1653 with paintings of the
prophets and was extensively restored in 1924.
The bell was cast in 1776 by Michael Carl
Troschell, Copenhagen. The pews date from
the restoration in 1876.

Fig. 21. Landbyplan 1:10000, målt 1780. - Map of the village
1780.

Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1980. - The church seen from north.

ØLSTED KIRKE
VESTER LISBJERG HERRED

Ølsted kirke er anneks til Trige og havde samme ejere
som denne kirke, indtil kirketienden 24.juni 1804
blev afhændet til sognets hartkornsejere.1 Kirken
overgik 1.januar 1910 til selveje.

Kirken ligger på en banke midt i landsbyen,
som er den eneste i det lille sogn. Det landlige
præg er endnu i behold: to gårde mod vest
støder umiddelbart op til kirkegården, hvis
sydmur strækker sig langs landsbygaden.
Kirkegården er rektangulær og har bevaret
sine gamle grænser. Den hegnes mod øst, syd
og vest af cementafdækkede kløvstensmure fra

slutningen af forrige århundrede, østmuren
dog fra 1925.2 Mod nord findes stadig det
gamle markstensdige, som nu er helt jorddækket indvendig. Lignende diger omgav førhen
hele kirkegården; de var 17153 »her og der
nedfalden«, så »de dødes grave« blev omrodet
af landsbyens løsgående dyr. Det nordre afsnit
benyttes ikke længere til begravelse og henligger siden 1964 i græs. Syv gamle lindetræer
inden for norddiget giver et indtryk af, hvordan den tæt bevoksede kirkegård tidligere tog
sig ud: 1862 kransedes den af lind, ask og elm.2
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit af skib 1:150. Målt af HJ og KdeFL 1967, tegnet af Flemming Beyer 1980. Groundplan 1:300 and cross-section of nave 1:150.

Hovedindgangen i sydvest er hævet to trin
over landsbygaden og lukket af et tofløjet smedejernsgitter fra 1950, ophængt på pyramideafsluttede kløvstenspiller. En fodgængerlåge i
det sydøstlige hjørne har tilsvarende gitter.
1685/86 omtales trærammen til en †kirkerist4
Den var forsvundet inden 1718, da træporten
var forrådnet og faldet af hængslerne.3 Et kapel
af gule flensborgsten er 1974 opført i kirkegårdens nordvestre hjørne.
Den beskedne kirke består af romansk kor og
skib fra o. 1200. Et nyromansk tårn i vest afløste 1891 et lille styltetårn; samme år nedbrød
man et våbenhus af bindingsværk. Orienteringen er omtrent solret.
Den oprindelige bygning er over en skråkantsokkel rejst af veltildannede granitkvadre
med ni gennemløbende skifter i koret og elleve
i skibet. Fundamentet, der er blottet ved østog nordmuren, består af store, flade sten, som
springer 20-40 cm frem fra soklen. Indvendig
er væggene af marksten. Murteknikken kan
iagttages i skibets østre gavltrekant, der er den
eneste bevarede taggavl. Gavlen er støbt af ret
store kampesten, med kerne af mindre sten, i
en grov, fed kalkmørtel, som er bredt udglattet
på facaderne. På vestsiden ses fire huller, 4-5
cm i diameter, efter rundstokke fra byggestil-

lads (jfr. tværsnit). Ydermurene bærer præg af
at være omsat; i skibets nordfacade findes således ingen vinduesspor.
Døre og vinduer. Skibets oprindelige døre er
begge tilmurede, syddøren 1891, da den nuværende indgang blev brudt i vest, den nordre
muligvis allerede i middelalderen. Dørene er
vandret afdækkede, udvendig med stenoverliggere, indvendig med egeplanker. Koret har
bevaret to af sine tre vinduer som udvendige
blændinger. De er små og rundbuede med
monolit overligger; det østre er 100 cm højt og
sidder 205 cm over soklen, det nordre er 105
cm og med undersiden 200 cm over soklen.
Indre. Den runde korbue er muret af veltilhuggede kilesten og har skråkantsokkel samt
affasede kragbånd. Syd for korbuen er i nyere
tid brudt en adgang til prædikestolen. Kampesten i kvindestolene, omtalt 1850,5 kan have
været levn af kirkens ældste †gulv. Loftsbjælkerne hviler på murkronen.
Tårnet, fra 1891, er opført af arkitekt R. Frimodt Clausen, Århus; samtidig blev våbenhuset nedbrudt og en dør åbnet gennem skibets
vestgavl til tårnrummet, der siden har tjent
som våbenhus. Det smalle, tre stokværk høje
tårn opførtes over en skråkantsokkel af røde
munkesten. Det står i blank mur med nyro-
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Fig. 4-5. Kirkens vestparti før †tårn og †våbenhus (s. 1727) blev nedrevet 1891. 1:150. 4. Vestfacade. 5.
Sydfacade. Tegnet af M. B. Fritz og søn 1936 på grundlag af R. Frimodt Clausens opmåling 1889. - The west
part of the church before †tower and †porch were pulled down 1891.

manske, rundbuede åbninger og opskalket,
skiferklædt pyramidespir, kronet af et spinkelt
jernkors. Over portalen i vest et korssmykket
tympanon af sandsten, og i det søndre af mellemstokværkets cirkelvinduer en 19632 indsat
urskive. Klokkestokværkets søjledelte tvillingglamhuller synes inspireret af Søften kirkes
tårn.
Det nuværende tårn afløste et †tårn (fig. 4-5),
snarest opført i 1500'rne. Det var et såkaldt
styltetårn med åben, rundbuet arkade i vest
uden forbindelse med kirkerummet. Det ganske lille tårn, 4x5,2 m, var over en stensyld
muret af munkesten iblandet enkelte granitkvadre; østmuren hvilede på skibets vestgavl;
1889 stod det i blank mur med åbne bomhuller.
Formentlig inden 1774, da der i tårnrummet
indrettedes en åben †begravelse, var murene
skåret ned og skibets tag forlænget ud over
underdelen. Da begravelsen indrettedes i nederste stokværk 1774, blev arkaden til det fri
lukket med en bindingsværksmur i indre murflugt og et træloft lagt over rummet. En dør i
bindingsværksmuren var tilmuret inden 1862;2
over døren en luge til loftet. Sml. epitaf og
kister i †gravkapel.
†Våbenhus (fig. 4). Indtil 1891 stod ved syddøren et lille bindingsværkshus på fire fag. Det

nævnes første gang 1715,3 men alderen lader sig
ellers ikke nærmere bestemme. Huset var 18622
tækket med tegl og havde bræddegavl.
Istandsættelser og vedligeholdelse. Trælofterne,

der 1715 og 253 omtales som rådne og forfaldne, blev gipset 1867.6 En åbning fra skibets til
korets loft (jfr. fig. 6) er efter 18632 brudt gennem taggavlen over triumfbuen, og formentlig
ved korets »restauration« 1875 blev dets østre
taggavl fornyet i tegl.
Adskillige af kirkens oprindelige vinduer var
muligvis i behold 1808,7 da den omtales som
»mørk med smalle og små vinduer«. 18622
havde koret i syd et trævindue med tre ruder og
i nord seks blyindfattede.8 Skibet havde da et
trævindue i nord og tre i syd, af hvilke det
østligste ses indvendig over prædikestolen; dets
fladrundbuede stik tyder på tiden efter 1600.
Kirkens fire spidsbuede støbejernsvinduer indsattes i forbindelse med skibets istandsættelse
1877.2
Tagværkerne over kor og skib er jævngamle
med kirkens mure; materialet er forholdsvis
spinkelt, bomkantet egetømmer, forarbejdet
med økse og sav. Korets fire spærfag har hvert
et hanebånd og to korte skråstivere. I det østligste af skibets 11 fag genfindes den samme
opbygning, der dog på grund af den større
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Fig. 6. Skibets loft med
oprindeligt tagværk, set
mod
øst
(s.l727f).
KdeFL fot. 1967. - The
roof of the nave with original timbering, looking east.

spændvidde er suppleret med et par lange skråstivere, som krydser hinanden ud for hanebåndet (jfr. tværsnit). De fem følgende fag var
udformet på samme måde, men her er de korte
spærstivere senere fjernet og de lange afsavet
under hanebåndet og flyttet ud under spærenes
midte (fig. 6). I hver tagflade en skråtløbende
stormlægte over de seks spær. Skibets fem
vestre fag er konstrueret noget anderledes, idet
et ekstra hanebånd her erstatter det lange skråstiverpar. Bladede og fornaglede samlinger
undtagen mellem spær-bjælke, hvor det samme dog kan have været tilfældet, jfr. skibets
østligste fag, der er vist på tværsnittet. Nummereringen, der ikke røber nogen større konsekvens fra tømrerens hånd, findes på østsiden: i
korets og skibets østende øksehugne romertal
og firkantstik, i skibets vestende øksehugne
stregnumre både i syd og nord.
Kirken, der tidligere var hvidkalket udven-

dig, har siden 18832 stået i blank mur. Taget er
hængt med røde vingetegl; et †blytag var allerede i begyndelsen af 1700'rne delvis udskiftet
med tegl.3 Indvendig præges bygningen af en
istandsættelse 1976-77 (arkitekt Bent Meyer),
hvorved de hvidtede vægge blev befriet for et
pudslag fra forrige århundrede, gipsloftet erstattet med et bræddeloft, malet i grå nuancer,
og de fire støbejernsvinduer udskiftet med tro
kopier, udført af B. Christensens Maskinfabrik. Gulvbelægningen, der stammer fra
1800'rnes sidste fjerdedel, er i kor og midtskib
af sekskantede, gule og grå lerfliser, i tårnet af
kvadratiske gule og røde, mens der i stolestaderne findes gule mursten på fladen.
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Fig.7. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1978. - The church seen from south-east.

INVENTAR
Oversigt. En restaurering af koret 1875-762 har medført dels ændringer af det gamle inventar, dels flere
nyanskaffelser. Renæssancetavlen fik nye oliemalerier, (fjernet 1976), kalkens bæger blev forstørret for
at passe til det øgede antal nadvergæster ved den nye
alterskranke, og der blev anskaffet ny prædikestol og
stolestader, de sidste ændret ved en restaurering
1976.

Alterbord, 1977, enkel trækasse, der har afløst
en tilsvarende fra 1875. Det oprindelige †alterbord, der ifølge synsprotokollen 1862 var muret
af sten, målte ca. 106X185 cm, i højden 125
cm.
Alterklæde, 1979, vævet af Jena Schiff, Allingåbro. †Alterklæder. 1681/824 omtales alterklædet som gammelt og broget, 18622 var det
af sort klæde med sølvgaloner, men efter 18735
af rødt fløjl med guldgaloneret kors og kanter.2

Altertavle (fig.9), o. 1600, ifølge malede indskrifter ændret og forsynet med nye malerier
både 1727 og 1875; restaureret og rekonstrueret
1977, dog med bibeholdelse af storfeltsmaleri
fra 1727.
Den lille renæssancetavle, af eg, tilhører en
gruppe, der både omfatter den hårdt restaurerede tavle i Brabrand (s. 1626) og den velbevarede tavle i Veng (Hjelmslev hrd.). Storfeltet
flankeres af brede, glatte sidefelter med foranstillede korintiske søjler, der har kannelerede
skafter og prydbælter med akantusblade. Storvingerne har fantasidyrehoved og rovfugleklo
samt volutslynget hals med vinklede »skæl«; på
kroppen en akantusbladranke i lavt relief. Topstykkets tre felter flankeres af glatte søjler med
topkugle; den lave trekantgavl (oprindelig
ca. ½ alen høj2 = 31 cm) er en rekonstruktion
fra 1977. Storfeltets nye tresidede hjørnebosser
erstatter en ottesidet, listedelt indramning af
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior looking east.

maleriet fra 1727. Tidligere har tavlen haft
tandsnit både omkring storfeltsmaleriet og under top- og krongesimser.
Under en gennemgribende restaurering ved
Svenning Elmholdt 1977 blev senere ændringer
og tilføjelser fjernet og tavlen nymalet med
bibeholdelse af indskrifter fra 1727. Rammeværket har rødbrun bund for grå lister med
gyldne profiler; søjler og storvinger er grå,
hoveder og bladværk brune. Indskrifterne står
med gylden skriveskrift på sort bund: I topstykkets frise: »Ær med dit Hjerte Mund og
haand Gud Fader Søn og Hellig Aand!«. På
storgesimsen: »Af Jesu værdskyld er udspiret
denne frukt, at for de troende er Himlens dør
oplukt«. På postamentet: »Kom synder, æd og
drick din Iesus dig indbyder, hvis legeme og
blod til salighed du nyder. Guds Aand dit

hjerte og din siæl berede saa, at du en værdig
gæst for herren være maa«. Yderst i begge sider
af postamentet står: »Bekost af Rasmus Randlef
og / Anno« - »Maren Tygesdatter / 1727«.
Denne indskrift refererer til en istandsættelse af
tavlen nævnte år. Den oprindelige staffering
bestod af »stort anlagte« indskrifter,8 med gylden fraktur på grøn bund, over hele storfeltets
flade; rammeværket har stået i umalet egetræ,
med enkelte profilled og snitværksdetaljer
fremhævet med cinnoberrødt. Ved moderniseringen 1727 blev rammeværk og storvinger
brunmalet ledsaget af hvidgråt på søjler,9 lister
og storvinger, hvis detaljer fremhævedes med
guld. I storfeltet, 84x94 cm, oliemaledes det
nuværende maleri af nadveren (fig. 12). Kristus
er i brunlig kjortel, apostlene i blå, røde og
grågrønne dragter; draperiet er grønt, bag-
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grunden grå. I de afskårne hjørnefelter har
siddet plader med malerier af de fire evangelister. Ifølge synsprotokollen var der i topstykkets tre felter †malerier med »scener af martyrhistorier« og i trekantgavlen en opgående stjerne med hebraisk indskrift.
187511 indsattes oliemalerier på lærred i tavlens fire felter. I storfeltet (89x102 cm) Kristus
knælende i Getsemane have, malet i et rundbuet felt med englehoveder i sviklerne; i topfelterne (hvert felt 28,5X29 cm) brystbilleder af
(fra nord) Maria med Jesusbarnet, Kristus velsignende brødet og vinen samt Ecce Homo.
Samtidig blev tavlen egetræsmalet i to nuancer,
med forgyldning på enkelte profiler og detaljer. I postamentfeltet12 maledes med gylden
fraktur en indskrift refererende til maleriet:
»Tag denne kalk fra mig! dog ikke hvad jeg vil
men hvad Du vil«. De nu fjernede malerier13
overvejes ophængt i koret.
Altersølv. Alterkalk, o. 1775, bægeret fornyet
1876. Kalken er 19,5 cm høj og har flad, sekstunget fod med lodret standkant; det sekskantede skaft er forsynet med små profilstave ved
overgang til fod og bæger; den bredtriflede
knop har ovalt tværsnit. Under foden mestermærke for Christian Schmidt, Århus (Bøje
1949, 3307). Stort, glat bæger med tud og
halvlåg, udført 1876,5 da synet fandt den hidtidige kalk for lille i forhold til det nye, større
knæfald (jfr. ndf). Disk, 12 cm i tvm., med
graveret georgskors på randen; forgyldt. Oblatæske og alterkande, formodentlig fra 1844, 13 da
synet ønskede kanden anskaffet; fra Den kgl.
Porcelænsfabrik, sorte, med guldkors og -kanter (jfr. Skejby s. 1381). †Tinflaske til vinen
bekostedes 1686/87.4
Alterstager (fig. 10), 1876,2 af messing, 41 cm
høje; jernlysepigge. Begges fodplader har tre
udfyldte huller, der antagelig er spor efter fødder. De gamle †alterstager solgtes samme år. 2
En †»lyseklove« (c: lysestage), af jernplader med
mange, små piber, omtales i inventariet
1681/82.4
Messehagler. En nyere, af rødt fløjl med guldgaloneret kors samt to moderne, henholdsvis
grøn og hvid, begge med gyldne kors.
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Fig. 9. Altertavle o. 1600 (s. 1729). NE fot. 1978. Altarpiece about 1600.

Et »ildkar at hente ild udi«, nævnt 1681/82.4
Alterskranke, 1875, hesteskoformet, med drejede balustre og profileret håndliste. Gråmalet.
1862 gik †skranken tværs over koret. 2
Døbefont (fig. 11), romansk, af granit, kummen, 78 cm i tvm., ret finkornet, rødlig, foden
gråblå. Den dekorationsløse font forekommer
ufærdig på grund af kummens tykke væg (13
cm) og den grofthuggede fod, hvis sider blot
har markering af et bueslag mellem de skarptryggede hjørner (jfr. Lyngby s. 1629). 1869
ønskedes fonten renset for den kalk, hvormed
den var oversmurt. Dens placering var da i
koret, 2 nu i skibets nordøstre hjørne.
Dåbsfad, nyere, nævnt i inventariet 1862,2 af
messing, 45 cm i tvm. og med en 2 cm bred
rand, hvori ophængningshul; 7,5 cm dybt. Under bunden indprikkede versaler, antagelig giverens initialer: »P.H.K.«.
Dåbskande, 1906,2 af lys messing, med korsprydet, hvælvet låg; chokoladekandeformet.
Fontelåg, nyere, 58 cm i tvm., groft udført af
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tre fyrrebrædder, samlet ved påsømmet revle,
affaset på siderne; blåmalet. Ude af brug, på
loftet.
Prædikestol, 1876,2 bestående af fire fag med
kvadratiske småfyldinger og spinkle hjørnesøjler, der bærer en kraftig, profileret gesims.
Stolens søndre fag var indtil 1977 anbragt parallelt med triumfvæggen, sluttende til sydvæggen. Gråmalet i to nuancer med brunt i
fyldingerne og gyldne lister; oprindelig egetræsmalet. Opgang gennem triumfmuren ligesom i 1862,2 da der gennem en dør var adgang
til den tidligere †prædikestol. Denne ønskedes
17023 stafferet og »de for længe siden bortkomne små billeder derpå« fornyet. Den solgtes
1877.2
Stoleværk, 1876,2 ændret 1977. Gavlene, der
oprindelig var spidsbuede, blev 1977 afkortet
og afsluttet med trekantliste. Grågrønne i to
nuancer, med brune og gyldne kanter; tidligere
egetræsmalet med lidt forgyldning samt firpas i
gavlfeltet. 18622 var der 9 stader i syd og 12 i
nord, heraf en lukket; 1860 fik mandsstolene
ryglæn i lighed med kvindestolene; 5 oliemalede
med blå farve. Solgt 1877.2 1862 stod †præstens
stol ved nordre side af altret;2 synet ønskede den
da lukket foroven og forsynet med grønt trækgardin mod vest. 5 Samtidig - og ved stoleændringen 1876 - havde degnen sin stol ved prædikestolen i skibets sydøsthjørne. 2
†Kirkekiste. 1681/82 nævnes en beslagen kiste
til messeklædernes opbevaring. 4
Orgel, bygget 1960 af Jydsk Orgelbyggeri,
Århus. Eet manual med fire stemmer. Facade
tegnet af Aage C. Nielsen. I skibets nordvesthjørne. Indtil 1960 anvendtes et †harmonium,
anbragt foran prædikestolen.
Stor salmenummertavle (jfr. fig.8), o. 1850,
med udsavet topbrædt over profilliste. Tavlen
er delt i tre lave felter foroven og tre høje
forneden. Stafferet som prædikestolen, ophængningspladerne sortmalede med hvide tal.
På de vandrette lister stod før 1977, med hvid
Fig.10. Alterstage 1876 (s. 1731). HJ fot. 1967. Altar candlestick 1876. - Fig. 11. Romansk døbefont
(s. 1731). NE fot. 1978. - Romanesque baptismal font.
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Fig. 12. Altertavlemaleri
1727 (s. 1730). Mogens
Larsen fot. 1976. - Altarpainting 1727.

fraktur, »Før Prædiken« og »Efter Prædiken«;
tavlen i øvrigt sortmalet. På triumfvæggens
nordre del.
Lysekroner, to nyere, seksarmede; i skibet.
Tårnur, 1963,2 opsat på tårnets sydvæg; urskive i syd.
Klokke, 1873,2 omstøbt af †klokke nr. 2, 63
cm i tvm., uden dekoration. Ophængt i klokkestol, 1892, i tårnets 3. stokværk.
†Klokker. 1) Ved klokkeopkrævningen
1528/2914 afleveredes en klokke på 1 skippund
og 8½ lispund. 2) 1623, støbt af Arend Kleimann, Lübeck.15 Ifølge synsprotokollen bar
den indskriften: »M + Arendt Kleiman. Anno
Christe 1623«. Revnet 1872. 18622 hang klokken i et tømret stativ på tårnets vestgavl (jfr.
fig. 4-5).

GRAVMINDER
Epitaf, 1774, bekostet sammen med den tilhørende begravelse (se ndf.) af professor og rektor Jens Worm over hustruen Anna Müller,

død nævnte år, samt over dennes første mand
Niels Langballe, †l752, og sidstnævntes første
hustru Witte Seidelin, †l734.
»Til en kiærlig erindring af« hr. Niels Langballe, kgl. maj.s krigsråd samt vejer og måler i
Aarhuus, *16. okt. 1687, †4.juli 1752, og hans
to hustruer, den første, Witte Seidelin,
*24.apr. 1695, †20.maj 1734, den sidste, Anna
Müller (jfr. (†)kisteplade ndf.), *15.maj 1701,
†23.apr. 1774 - »haver denne sidstes sidste og
tredie mand« Iens Worm, professor philosophiæ ved Kiøbenhavns universitet og rektor
ved Aarhuus latinske skole, *24.aug. 1716,
†<31.dec.> 17<90> »ladet bekoste denne tavle
agtende inden for denne muur ogsaa at nyde
hvile for sine beene og derfor ved en fundation
af 5.iul: 1774 haver henlagt eet hundrede slette
daler til denne tavles og begravelsets bestandige
vedligeholdelse uaabnet indtil verdens ende.
publ. syrus. Ab alio expectes alteri quod feceris« ((citat fra) Publius Syrus:16 du kan forvente
af din næste, hvad du gør mod ham).
Rektangulær kalkstenstavle,17 med fordybet,
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gylden versalindskrift. Tidligere ophængt, i
kraftigprofileret, sortmalet og guldstafferet
ramme, i tårnrummet over vestdøren, siden
1977 på skibets vestvæg, syd for døren, hvor
den også hang 1862.2
* Gravmonument (fig. 13), o. 1831. »Under
dette æreminde giemmes den dødelige deel af«
A[n]de[rs R]asmussen, *1794, gift, siden 1822,
i ni år med Maren Iensdatter af Øls[t]ed, blev
fader til een datter, Maren, som sammen med
moderen beklager tabet af en mand og fader,
der døde 17. maj 1831 efter [8] ugers hårde
lidelser, kun 37 år gl. Indskriften afsluttes af
versificeret gravskrift.
Søjle af eg, 129 cm høj og ca. 25 cm i tvm.,
skåret ud af eet stykke træ, nu ret skørnet og
afskallet i overfladen. Den krones af en firesidet, vaselignende figur, bærende bladsmykket
topstykke med kugle. Søjleskaftet har på hver
side en stor bladkrans omkring indkriften, der
står med reliefversaler. Kransene har foroven et
englehoved, i de nedre svikler er på den ene
side timeglas på kranium over knogler mellem
blade, på den anden stiliseret palmet; i de øvre
svikler »barokblomster« under tungebort. Søjlen hviler på kvadratisk plint med hulede blade;
sømspor viser, at søjlen har været fæstnet til en
nu forsvundet plade. Indskriften er sortmalet
på hvid bund, kranse og bladværk grønmalede,
kraniet hvidt; baggrunden lysblå. Gravsøjlen,
der skal have stået på kirkegården, er 1922
indkommet til Den gamle By (inv. nr. 1464).
I et †gravkapel indrettet 1774 i †tårnet (jfr.
ovf.) stod indtil 1891 fire kister. Efter det nye
tårns opførelse flyttedes de til en nyindrettet
kælder her. Kisterne, der rummer de fire på
epitafret ovenfor omtalte personer, er af egetræ, den ene på låget prydet af en blyfigur af
Kristus på korset.18 Indskriften på en af de
hvælvede, ovale kisteplader er afskrevet i håndskriftet Cramer I19 (jfr. ndf).
(†)Kisteplade. 1774. Anna Müller, * 15. maj
1701, »opdraget af hæderlige Forældre«, Michel Müller, fordum sognepræst til Holbek og
Udbye og mad. Anna Maria Suhr; hun erfarede
siden i tre ægteskaber, med Gregers Otto Bruun, sognepræst til Gjerrild og Hemmet, Niels

Langballe, krigsråd samt vejer og måler i
Aarhuus, og Jens Worm, Professor philosophiæ og rektor ved domskolen samme sted,
den sjældne lykke at vinde ved hver forandring
og at beholde de tvende og eneste kærlighedspant, hun ikkun havde ud af det første, en søn,
Iochum Gregersøn Bruun, sognepræst for
Nyekiøbing og Rørvig, en datter, mad. Christina Augusta Bruun, gift med magister Erich
Giørup Begtrup, provst i Mols hrd., sognepræst til Wistoft. »Ja, at see dem Begge vel
giftede og forsørgede, samt 23 Børne:Børn af
dem. Alle det smukke Kiøns Fordeele fulgte
Hende, indtil den høye Alderdom, og giorde
de Unge, skiønne Rangen stridig. I Henseende
til de indvortes overgik hun de fleeste af sit
Kiøn«. ... etc. Død 23. apr. 1774, efterladende
en dybtsåret ægtefælle. Under indskriften tilføjet: »Opsadt af C. M. Rottbøll. D. et episc:
(biskop) Wiborg!« (jfr. epitaf ovf). - Bisat
17. maj 1774 i assessor Hutfelds begravelse19 i
Århus domkirke (s.854ff.), senere overført til
Ølsted kirke.20

KILDER OG HENVISNINGER
RA Håndskriftsamlingen: Tyge Beckers samlinger
(2. pakke). - LA Vib. Præstearkiv: Trige-Ølsted præstearkiv 1792-1938, div.dok. (C348-25). - Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse
over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.
NM 2.afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker, I, 1867 og 1895, s. 117. - Præsteindberetning 1890. Indberetninger ved Hugo Johannsen
1966 (gravminder), Kjeld de Fine Licht 1967 (bygning), Vibeke Michelsen 1967 (inventar og epitaf),
Bent Meyer 1974 (gravkammer), Mogens Larsen
1976 (altertavle), Erik Skov 1977 (altertavle), Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1978 (inventar),
Vibeke Michelsen 1979 (gravtræ). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd.
- Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen,
inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1980.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Plan, tværsnit
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og vestfacade ved R. Frimodt Clausen 1889 og plan,
snit og opstalt af tårn 1890. - Døbefont 1902 ved
Clausen. - Plan, tværsnit og opstalt ved M. B. Fritz
og søn 1936. - Opmåling af stolestader og planer
med inventar før og efter restaurering, ved Bent
Meyer 1975.
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Chr. Hertel: Forsøg til en antiqvarisk-historisk
Beskrivelse over Aarhuus Dom- og Cathedral Kirke, II, Aalborg 1810, 1, s. 110.

Fig. 13. *Gravmonument over Anders Rasmussen,
†l831 (s. 1734). JJF fot. 1979. - Wooden sepulchral
monument c. 1831.
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SUMMARY
The small church in Ølsted has a chancel and
nave from c. 1200 made of granite ashlar and a
Neo-Romanesque tower built in 1891. That
same year a small tower on the west side
having a round-arched arcade, probably of

16th century origin, was demolished as was a
half-timbered porch at the south door. The
church has retained its original roofing. Apart
from the Romanesque baptismal font the
church furniture was either altered or obtained
1875-76. Restoration in 1976 of the altarpiece
from c. 1600 revealed a painting from 1727.

Fig. 14. Landsbyplan 1:10000, målt 1796. - Map
of the village 1796.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east.

ELSTED KIRKE
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Patronatsretten over Elsted kirke tilhørte 1537 - og
rimeligvis adskillige år tidligere - Århus domkapitel, 1 idet kirken var inkorporeret i vikariet Visitationis Mariæ, 2 oprettet 1430 (jfr. Marias besøgelsesalter
i Århus domkirke, s. 82). Efter reformationen forlenedes vikariet til lægmænd, 3 i 1600'rne således til de
kongelige livlæger 4 Mathias Jacobsen Riber, Jacob
Fabricius (jfr. prædikestol) og Simon Paulli, der,
fordi de ikke kunne residere, overlod det til domkapitlet at føre tilsyn med kirken. 5
Ved domkapitlets nedlæggelse 1666 tilfaldt patronatsretten kongen, som 16. september 1687 overDanmarks Kirker. Århus amt

drog kirken med kaldsretten til Margrethe Krabbe,
enke efter Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Vosnæsgård. 6 Kirken fulgte herefter Vosnæsgård, i-hovedsognet Skødstrup (Randers amt), indtil 1805, da
den blev afhændet til Hans Chr. Secher 7 (jfr. tårn og
alterkalk), ejer af Kærgård i Elsted sogn. Med fa
undtagelser fulgte kirken de skiftende ejere af Kærgård, indtil den overgik til selveje 1. juli 1927.
Sognet betjentes ca. 1549-63 af præsten i Hornslet
(Randers amt). 4 Fra 1574 var Elsted anneks til Skødstrup, indtil det 1. april 1874 blev et eget pastorat
med Elev som anneks.
111
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit afskib
1:150. Målt af HJ og KdeFL 1966, tegnet af Flemming Beyer 1981. - Groundplan 1:300 and cross-section of nave 1:150.

Kirken ligger på en banke i den nordre del af
landsbyen, omgivet af marker mod vest og
nord. Bygningen er synlig videnom, og fra
tårnet er der udsigt over Kalø vig til Mols.
Kirkegården har stærkt fald til alle sider; den er
efter 1925 udvidet mod syd.
Hegn og indgange. Den ældre kirkegård hegnes mod øst, vest og nord af brede, græs- og
kratbevoksede markstensdiger; 1862 målte den
ca. 47 m øst-vest og ca. 38 m syd-nord. 8 Ved
udvidelsen flyttedes et tilsvarende dige, og det
nye areal blev indrammet af lave stendiger. Tre
birketræer markerer skellet mellem gammel og
ny kirkegård. Den smukke kirkegård lukkes af
træer og buske til alle sider: uden for diget
vokser i nordøst en stor bøg; i vest gror selje-

røn, ahorn, tjørn og birk og langs syddiget en
klippet bøgehæk. 1862 var stien fra indgangen i
øst til kirken »kantet« med ahorn. 8 Stien ønskedes 1896 belagt med skærver og grus. Den
gamle indgang, sydøst for koret, er en tofløjet
jerngitterlåge, ophængt i kløvstenspiller. Indgangen var tidligere af træ og benævntes »kirkeporten«. En ny port blev mandag før pinsedag 1693 ført til kirken fra Rosenholm. 4 1846
ønskedes porten fornyet 9 og 1880 oliemalet. 8 Fra landsbygaden fører en lindeallé op til en
nyere køreindgang sydligst i østdiget; denne
har låger af træ, ophængt i murede piller.
Bygninger

på

kirkegården.

Et

hvidkalket

og

teglhængt kapel, tillige indeholdende toiletter
og redskabsrum, er 1972 opført i kirkegårdens
sydvestlige hjørne (arkitekter Aage Kristensen
og Bent Meyer). 1 0 En skulpturel udsmykning
på kapelrummets bagvæg er udført af Aage
Fig. 4. Formodet system ved afsætningen af den romanske kirkes plan. Målenheden er en kort fod =
28,25 cm (s. 1739). 1:300. Tegnet af Flemming Beyer
1981. - Presumed system of marking out the plan of the
Romanesque church. Unit of measurement is a short foot
= 28,25 cm. 1:300.
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Fig. 5. Kirken set fra nordvest. NJP fot. 1980. - The church seen from north-west.

Bruun Jespersen. Bygningen afløste et †kapel
fra o. 1920, sydvest for våbenhuset. - Biskoppen gav 1673 tilladelse til opførelsen af et †thus
på »kirkeageren«, ved den søndre side af kirkemuren (dvs. kirkegårdsdiget). En skolebygning
ved østdiget opførtes 1741 af kommerceråd
Ole Olesen, Århus. 4
Kirken består af romansk kor og skib, vel fra
sidste halvdel af 1100'rne, et senmiddelalderligt
våbenhus foran syddøren samt ved skibets
vestgavl et lille styltetårn, snarest fra 1500'rne.
Orienteringen afviger fa grader mod syd.
Den romanske bygning er afstukket efter
koret, hvis mure danner et kvadrat (jfr. fig. 4).
Skibets indvendige bredde svarer til kvadratets
side, mens skibets udvendige længde er to kvadrater plus en murtykkelse, som er en sjettedel
af kvadratets side. Triumfvæggen er tredelt, så
koråbningen udgør en tredjedel. Den anvendte
målenhed må være en kort (jysk) fod, der kan
sættes til 28,25 cm (jfr. Lyngå, Sabro hrd., s.

1769). Koret måler med denne enhed udvendig
2 4 x 2 4 fod, og murtykkelsen er 4 fod, mens
skibet udvendig er (24+24+4) 52 fod langt og
(24+4+4) 32 fod bredt. 11
Materialer og teknik. Bygningen er rejst af rå
og kløvede marksten, der i de nedre skifter, i
hjørnerne og omkring døre og vinduer er forarbejdet til kvadre. Også indvendig findes begge byggeemner. På korets nordvæg ses partier
med kvaderridsning. Korets østgavl hælder udad og støttes af to murede piller, der rimeligvis
er opført allerede i middelalderen.
Døre og vinduer. Mens den tilmurede norddør
nu kun lader sig erkende udvendig, er syddøren
stadig i behold, omend i ommuret skikkelse.
Det er en slank, rundbuet portal med profilerede kraghånd (jfr. s. 1651, fig. 4b); på det vestre
er en slags mæanderbort og kors. Nedre del af
vestkarmen er en billedkvader (fig. 8), som er
stillet på hovedet, således at toppen skjules
under det nuværende gulv. Stenen, som er 37
111*
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cm bred og 132 cm høj (over gulv), viser i lavt
relief to slanke menneskeskikkelser, en mand
og en kvinde, der holder om hinanden. Manden, der er højere end kvinden, er iført hue
eller hat 12 og knælang kjortel; hun bærer hovedlin og lang klædning.
Kirken har oprindeligt haft ialt syv små,
rundbuede vinduer: tre i koret og to i hver af
skibets langsider. Korets tilmurede nord- og
østvindue spores stadig, mens skibets nordvinduer (58 og 57 cm brede i udvendig flugt)
fremtræder som udvendige blændinger; i de
smalle lysninger (28 og 26 cm) er bevaret rester
af indmurede trærammer, beskyttet bag glas. En
vinduesoverligger af granit ligger i diget ved
indgangen ud for koret.
Indre. Den slanke, runde korbue har stik af
syv granitkvadre. De profilerede kragbånd (jfr.
s. 1651, fig. 4a), der begge er lidt længere end
murtykkelsen, er individuelt udformet: det
søndre (fig. 7) har tavl over tovstav, det nordre
(fig. 6) rankeslyng og i vestenden et lille menneskehoved i relief. — I korets nordvæg findes
foruden et indmuret skab (se dette) en lille,
nærmest kvadratisk niche, 100 til 130 cm over
nuværende gulv og 42 cm dyb. - Skibets loftsbjælker hviler på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. I tiden efter 1400 er i
koret indmuret et krydshvælv i vanlig udformning med falsede hjørnepiller og helstens, spidse skjoldbuer; i vederlagshøjde et lille rundet
skifte. I nordvæggen ses under skjoldbuens top
en oversavet ankerbjælke.
Våbenhuset ved syddøren er rejst af munkesten i munkeforbandt over en syld af marksten.
Den udvendigt falsede, nu kurvehanksbuede
dør er udført 1942. Fire bomhuller i hver langmur sidder henholdsvis 126 cm (øst) og 99 cm
(vest) over nuværende gulv. Indmurede remme
i langvæggene, 240-45 cm over gulv, viser, at
våbenhusets træloft tidligere lå ca. 70 cm lavere, og at det ovenliggende styrtrumsloft har dækket sydportalens bue.
Våbenhuset fik før kun lys gennem fire små
glugger, to i hver langmur, med underkant 185
cm (øst) og 160 cm (vest) over gulv. Åbningerne var halvsten brede, fem skifter høje med

falsede sidekarme indvendig. De to vestre
fremtræder nu som indvendige nicher, den
sydøstre er helt tilmuret, mens den nordøstre
er delvist åben.
En lignende åbning findes i taggavlen, nu
tilmuret i den udvendige flugt. Et lille, kvadratisk vindue blev o. 1851 anbragt i østmuren. 9 En bænk af »rå sten« langs vestvæggen ønskedes 1853 9 beklædt med brædder og skulle 1884 8
erstattes af en løs bænk. Fra våbenhuset giver
en trappe adgang til tagrummene.
Klokkestol? En tre meter høj og 90 cm bred
åbning i skibets vestgavl, med bunden 90 cm
over tårnets nuværende gulv, er tilmuret i skibets indre murflugt og kan kun forklares som
en slags glamhul, hvor klokken hang, før tårnet blev bygget.
Det lille tårn med nord/syd-vendte gavle er
oprindeligt opført som et styltetårn med åben
arkade i vest og uden forbindelse til kirkerummet. Det stammer sandsynligvis fra 1500'rne
og skal ses i sammenhæng med en række lignende kirketårne i det nærliggende Djursland.
Murene, som måler 11,9 m til murkronen, er
opført af munkesten i munkeskifte og med
enkelte granitkvadre i det nederste afsnit; østmuren hviler på skibets vestgavl. Den runde
arkade, der er 7,8 m høj, blev 1807 tilmuret og
forsynet med en pilasterindrammet portal (fig.
9) i nyklassicistisk udformning, hvorover initialerne »HCS«, for tiendeejeren Hans Christian
Secher, og »1807« i smedejern. Ved tilmuringen er et bjælkelag fjernet under arkadens top.
De rundbuede glamhuller, et i hvert verdenshjørne, er udvendigt falsede på nær det lidt
smallere østre. Den kamtakkede sydgavl er
glat, mens den nordre smykkes med tre svagt
spidsbuede højblændinger.
Den øvre halvdel af korets østre taggavl er af
munkesten i munkeforbandt. Skibets vestre
taggavl er intakt, mens den østre er nyopført
1874. 8 En stor, fladrundbuet arkade giver fra
skibets loft adgang til korets.
De oprindelige tagværker er i behold undtagen spærene i skibets sydside, der er udskiftet
med fyrretræ. Spærfagene har ét hanebånd i
kor og våbenhus, to i skibet. En svær anker-
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bjælke af eg løber skråt gennem lofterne fra
korets østgavl til skibets vestgavl, hvortil den
er forbundet med jernankre; bjælken hviler på
hanebånd og stolper, som støtter på loftsbjælkerne.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Fire rektangulære trævinduer 3 1/4x2 alen, blev 1879 8 udskiftet med de nuværende, spidsbuede støbejernsvinduer, og et ekstra blev indsat i skibets
nordmur. Ved kirkens istandsættelse 1888 13 (arkitekt R. Frimodt Clausen) ønskede den kgl.
bygningsinspektør, V. Th. Walther, vinduerne
erstattet af mindre og mere »stilrette« og foreslog i øvrigt korgavlen ombygget og støttepillerne fjernet. 14 Arbejderne begrænsedes dog til
en almindelig istandsættelse fremfor en egentlig »restauration«. Våbenhusets gulv blev sænket til samme niveau som skibets, og gulvene
blev fornyet med gule mursten. Koret havde
1862 trægulv. 8
Skibets træloft blev omlagt og »forbedret«
1693 og 1731 4 og fik muligvis allerede sidstnævnte år et dække af gips med gesimser langs
væggene og roset i midten. Gipsloftet ønskedes
fjernet 1837 15 og igen 1888 14 (Walther), men
bibeholdtes dog til en ny istandsættelse 1941-42
(arkitekt J. P. Hjersing, Randers), hvor bjælkerne igen blev fremdraget.
Varme. En kakkelovn blev 1875 anbragt
vestligst i skibets midtgang, men allerede 1877
ønskede man den flyttet til det nordøstre hjørne. 8 En kalorifer blev installeret 1941; siden
1963 har kirken haft el-varme.
Kirken står nu som før 16 hvidkalket ude og
inde, kun partierne omkring sydportalen og
korbuekragbåndene er renset for kalk. 17 Tagene
er hængt med vingetegl; de var 1731 tækket
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Fig. 6-7. Nordre og søndre korbuekragbånd (s.
1740). HJ fot. 1966. - String course of north and south
chancel arch.
Fig. 8. Romansk billedkvader i syddørens vestkarm
(s. 1739). KdeFL fot. 1966. - Romanesque decorated
ashlar in the west casing of the south door.
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med strå og bly. 4 Kirken har siden 1942(?) stået
med sortbejdsede sugfjæl og de glatte gavle
med synligt fodtømmer. Skibets bjælkeloft er
hvidmalet, våbenhusloftet okseblodsfarvet.
Et solur, fra 1727, med skive af sandsten
(44x44 cm), har indhuggede arabertal og versalindskrift: »Et lumine et umbra« (»i såvel lys
som i skygge«). I våbenhusets gavl.

KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens istandsættelse 1942
afdækkedes fragmenter af et figurmaleri fra
1200'rne på triumfvæggen og en sengotisk
hvælvdekoration i koret. Harald Borre foretog
en konservering og en noget summarisk reFig.9. Nyklassicistisk portal 1807 indsat i tårnets
styltebue (s. 1740). KdeFL fot. 1966. - Neo-Classical
portal 1807 inserted in stilted arch of tower.

staurering af de bevaringsværdige dele af triumfvæggens maleri, hvorimod behandlingen
af kordekorationen nærmest fik karakter af en
genskabelse. De svage farvespor på triumfvæggens søndre del overhvidtedes. 1972 blev kordekorationen renset og (delvis) genopmalet af
Olaf Hellvik.
1) I 1200'rne er på triumfvæggens nordre del
malet en fremstilling af Marias himmelkroning
(fig. 10), der nu blot er fragmentarisk bevaret
på en ca. 113x121 cm afdækket, tonet flade.
De to personer er fremstillet siddende, Maria
ved Jesu venstre side, en placering afvigende fra
den almindeligt anvendte. Mariaskikkelsen forekommer frontal, muligvis med ansigtet
vendt mod sønnen og med venstre arm strakt
frem foran brystet. Hun er iført en folderig
kjole hvorover en okkerfarvet kappe, hvis folder nu står hvide. En mønjefarvet glorie med
ydre perlebort ses omkring hendes rosa hår. En
stor, lysrød krone sættes på Marias hoved af
den mørkhårede og fuldskæggede Kristus, der
er uden krone, men med okkerfarvet korsglorie. Han bærer et stærkt draperet gevandt,
hvoraf nu alene ses de mønje- og okkerfarvede
foldelinier. Højre arm synes strakt frem mod
Maria. Over hvert af personernes hoveder ses
et svunget røgelsekar, formodentlig holdt af nu
forsvundne engle, af hvis draperier blot er efterladt farverester i okker og mønje i billedfeltets sider.
2) I 1400'rnes sidste fjerdedel har korhvælvet
faet en dekoration af egnens vanlige, enkle
type. På ribberne er malet et sparremønster
med skiftevis mønjefarvede og blåsorte, rødtkonturerede sparrer. Ribber og buer ledsages af
mønjefarvede, krydsende rundbuer med tre
prikker over buespidsen; i ribbekrydset en lille
hvirvelroset. 18 I buetoppene er malet enkle ornamenter i mønje: I nordkappen en buket med
syv liljeagtige blomster, i østkappen et latinsk
kors samt omkring spygatterne en perspektivisk ramme; i sydkappen en fransk lilje hvorfra
udspringer fire små, liljeagtige blomster.
To mønjefarvede indvielseskors ses på nordvæggen henholdsvis i koret nærmest østre
hvælvpille og i skibet mellem de to vinduer.
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Fig. 10. Fragment af
kalkmaleri, Marias himmelkroning, fra
1200'rne, på triumfvæggen (s. 1742). HJ fot.
1966. - Fragments of wallpainting from the 13th century on the chancel screen.
The Coronation of Mary.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens beskedne inventar er præget af en
istandsættelse 1888-90, der omfattede fornyelse af
alterpartiet og stoleværket samt ændring af prædikestolen fra 1639. Fra den oprindelige indretning stammer blot den romanske døbefont. 1500'rne er repræsenteret ved et vægskab i koret, det følgende århundrede af et nederlandsk dåbsfad. Den to gange
omstøbte klokke, der kan følges tilbage til 1591, er
sidst udført af M. C. Troschel, København.

Alteropbygning, o. 1888, 13 i nygotisk stil, udført
i brunbejdset eg, omkring Thorvaldsens Kristusfigur, i gips. 19 De tilhørende skårne frakturindskrifter er forgyldt. Den tidligere †alterudsmykning var et forgyldt kors, 20 som kirkeejeren 1853 »frivilligen« havde »forskønnet« kirken med. 9 Heller ikke 1836 havde kirken nogen
altertavle. 21
Altersølv. Alterkalk (fig. 13),

m e l l e m 1805 og

1814, skænket af kirkeejeren »H. C. Secher« og
udført af Århusguldsmeden Fr. J. Creutzberg.
Den 22 cm høje, enkle kalk prydes af spinkle,
graverede dekorationer, på bægerets underside
store, spidse blade mellem småblomster, på
knoppen en ranke og på det nedre skaftled

tungebort mellem græsstrå. Graverede indskrifter med skriveskrift, under mundingsranden giverens navn, på den skrå standplade kirkens: »Elsted«. Under fodpladen mestermærket (Bøje 1946, s. 198). 22 Tilhørende disk} 13,5
cm i tvm., med samme stempel som kalken
under randen, der på oversiden har cirkelkors
og graveret skriveskrift: »El - sted«. Vinskummeske 1903. 8
Oblatæske og vinkande, af sort porcelæn fra
Bing & Grøndahl (jfr. Skejby s. 1381), æsken
antagelig fra 1846, 9 kanden fra 1897; 8 denne
afløste en tilsvarende, omtalt i inventariet
1862. 8 Ude af brug. En †»kirkeflaske af tin paa
en potte«, nævnt i inventariet o. 1680. 4
Sygekalk, 1875, 8 på rund fod, med trindt
skaft og lille, rund knop.
Alterstager, formodentlig fra 1905, 8 da synet
ønskede nye svarende til alterbygningens stil;
af rødligt messing, 31 cm høje, med snoede
skafter på lav, profileret fod. De forrige †stager,
o. 1838, 15 var af træ, delvis forgyldte. 8 Inventariet o. 1680 4 omtaler en lang †jernlysestage med
mange piber; på altret. 23 Nyere, syvarmet lysestage.
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east.

†Messehagler. 1862 8 var den nyanskaffede hagel af rødt bomuldsfløjl med guldkors; de følgende hagler9 havde samme farve og dekoration. 8
Alterskranke, o. 1888, med nyromanske småsøjler af træ; blågrønmalet; dens form buet
foran altret, lige ved siderne, antagelig som i
1862. 8
Døbefont (fig. 16), romansk, af grovkornet,
rødlig granit, 77,5 cm i tvm. Den store kumme
har en konturhugget udsmykning, der er en
grov efterligning af de klassiske løvefontes
»Galtentype«;24 fire løver går i hælene på hinanden, hver med et stort, 5,5 cm fremspringende
mandshoved, en face, lige afskåret over panden
og således uden hår. Halerne går mellem benene og op over ryggen og breder sig ud til hver
side i et stort akantusblad. Foden består af en
kvadratisk plint hvorover hulstav mellem

rundstave; hjørneknopper med ribber. 1862 8
opstillet i korets nordvesthjørne, nu i skibets
nordøstre.
Dåbsfad (fig. 14), 1600'rnes første halvdel,
nederlandsk arbejde, 25 af messing, drevet og
punslet; 57 cm i tvm. På den let hvælvede bund
er fremstillet et sjældnere forekommende, bibelsk motiv: spejderne Josua og Kaleb med
vindrueklasen.26 De er omgivet af spiralformet
grenværk med småfrugter, et bladmotiv kombineret med enkelte store blomster, der også
danner baggrund for randens jagtscene, 27 enhjørning og hjorte forfulgt af hunde. Fadet
tidligst omtalt i regnskaberne 1829. 28
Dåbskande, 1949, af messing, leveret af »Erstad, Aarhus«; anbragt på messingplade fæstnet
på skibets østvæg.
Prædikestol (jfr. fig. 11), 1639, stærkt omdannet ved restaureringen 1890. Stolen, som sog-
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nepræsten 1639 ifølge kirkebogen 4 måtte forpligte sig til at give kirken, fremtræder nu i en
meget enkel skikkelse, men har formodentlig
været prydet med forskellige ornamenter, fjernet ved nævnte restaurering. Oprindelige og af
eg er de fire glatte, rektangulære fyldinger i
frise, storfelt og postament ligesom rammeværket, der er vinkelbøjet på hjørnerne. Også
den ottekantede bærestolpe er antagelig oprindelig. Ændringerne stammer rimeligvis fra
1890, da bygningsinspektør Walther godkendte arkitekt Frimodt Clausens forslag til »ordning af prædikestolen«. 9 En staffering fra
nævnte år: egetræsådring med guld på listerne,
lå,
ifølge
restaureringsundersøgelser
ved
Kr. Due 1920, over en maling med grå og
hvide farver, der kunne stamme fra en istandsættelse o. 1807 (jfr. tårn, loft). Af den oprindelige staffering sporedes i frise- og postamentfelter samt i andet storfelt fra opgangen indskrifter med latinske bogstaver (dvs. versaler) i
guld, hvorimod der ikke fandtes gamle farver
på lister og rammeværk.
Indskriften, der er afskrevet i kirkebogen
o. 1680, 4 lød: »Mandato Clariss. et Excellentiss. D. Doctoris Fabricii, Potentiss. Christiani
4. Dan. et Norv. Regis Medici Experientissimi
et Ecclesie Elsted etc. Præsidis et Dni. dignissimi, Suggestum hoc exstrui fecit D. Erasmus
Sever. Reutherus Pastor loci et Præpositus in
Øster-Lisbierg herrit. 1639«. (Ved et påbud fra
den berømte og udmærkede hr. doctor Fabricius, den mægtige Christian IV, Danmarks og
Norges konges livlæge og forstander og meget
værdige herre for Elsted kirke, lod hr. Rasmus
Sørensen Rytter, sognepræst og provst i Øster
Lisbjerg herred denne prædikestol udføre.
1639).
Den omtalte livlæge, der af kongen bl.a.
aflønnedes29 med patronatsretten til Elsted kirke (jfr. historik), var som følge heraf berettiget
til fra sognepræsten at modtage en afgift på 8
rdl. årligt. Ved modtagelsen af patronatsretten
1638 efter forgængerens død 30 »gav han hr.
Rasmus Sørensen Rytter fri, at han ikke længere skulle give forskrevne afgift, såfremt han
ville forære en prædikestol i kirken. Og lod så
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot. 1980. - Interior,
looking west.

hr. Rasmus 31 bekoste den prædikestol, som nu
findes i Elsted kirke ..«.
1942 opsattes nyt opgangspanel, og stolen
maledes i grå og blå farver. En nymaling omfatter rødbrunt i fyldingerne, gråblåt på rammeværket og gyldne lister.
Stoleværk, 1890, efter tegning af arkitekt Frimodt Clausen, 8 glatte gavle med roset i cirkulært felt under tresidet afsluttet topstykke; farver som prædikestolens. Det forrige †stolesæt,
vel fra 1700'rne, bestod 1862 8 af 30 »lukkede«
stole (dvs. med døre) med rygstød samt panel
ved væggene. Ifølge V. Th. Walther var gavlene af en »raa og smagløs Form«, glathøvlede
brædder afsluttet af palmet; 32 dørene havde
enkle fyldinger, en lav over en højere, rektangulær. †Præste- og †degnestol havde 1862 plads i
koret. 8 1881 foresloges degnestolen fjernet og
øverste mandfolkestol indrettet til degnen, 9
hvilket formentlig udførtes senest 1890.
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†Kirkekiste. O. 1680 4 opregnes blandt inventariet en stor, gammel, beslagen egekiste med
lås for, hvori man opbevarede kirkens sølvtøj,
messehagel og messeskjorte fra 1670.
Vægskab (fig. 15), 1500'rne, antagelig beregnet til opbevaring af kirkens hellige kar; indrettet i korets nordvæg, i det tilmurede, romanske
vindue. Skabets profilerede rammeværk har i
de lodrette rammestykker smalfelter smykket
med udhulede cirkelskiver. Den glatte låge består af to brædder sammenholdt af gotisk fligede, delvis fornyede gangjern; midtpå en firbladsroset med øsken til håndgrebet. Oprindeligt låseblik med spydagtige blomster omkring
nøglehullet. Inden for lågen er fæstnet et jerngitter bestående af diagonalt krydsende, flade
jernbånd med nitter i krydsene; enkelt låseblik
af gotisk form. Skabets indvendige sider består
blot af rå egebrædder. Skabet hvidmalet, jernene mørkebrune.

Fig. 13. Alterkalk udført o. 1810 af Fr. J. Creutzberg,
Århus (s. 1743). VM fot. 1966. - Chalice, executed
c. 1810 by Fr. J. Creutzberg, Århus.
Fig. 14. Dåbsfad, nederlandsk arbejde fra 1600'rnes
1. halvdel (s. 1744). HJ fot. 1966. - Baptismal basin of
brass. Netherlands work from 1600-50.

Kirkebøsse, 1946, 8 af messing; på vestligste
stolestade i nord.
†Pulpitur i vest, »med brudte hjørner«, hvortil adgangen var gennem tårnet ad en trappe;
omtalt 1862 8 og antagelig fjernet 1890.
Orgel, bygget 1968 af I. Starup & Søn, København. Fire stemmer, ét manual og anhangspedal. Facade tegnet af Aksel Skov og Aage
Kristensen. I skibets nordvesthjørne. †Harmonium fra H. P. Kofoed, Randers.
To salmenummertavler, moderne. En tavle,
o. 1875, 9 af type som den i Ølsted (s. 1732),
men med snostave på siderne, findes nu på
loftet.
To nyere lysekroner, i renæssanceform, er
ophængt i skibet. En moderne lampet på korets
sydvæg.
Kirkeskib, nyere, tremastet handelsskib med
mandsbuste som gallionsfigur. Over agterpartiets kahytsvinduer er skåret en baldakin med
kvaster, der på selve agterspejlet afsluttes af
krone; herunder et sejlskib over en krans. Sortmalet med hvid midtlinie og brun køl. Ophængt i skibet.
Klokke, 1759, omstøbt af Michael Carl Troschell, København, af †klokke nr. 3; 71 cm i
tvm. Om halsen en palmetbort på hver side af
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indskriften, med versaler: »Soli deo gloria. me
fecit Michael Carl Troschel haf: anno 1759«
(Gud alene æren. M. C. T. gjorde mig i København 1759). Tilsvarende enkel bort under profillinier forneden på slagkanten.
†Klokker. 1) 1528 måtte kirken afgive en
klokke »med al jernfang« (tilbehør) på 1 skippund og 4 lispund. 33 2) 1591, vejede 22 lispund
og 7 pund. 26. maj 1679 blev den revnede
klokke nedtaget fra tårnet og omstøbt, jfr. ndf.
3) 1679, omstøbt af Rudolf Melchior, Ålborg, 34
af †klokke nr. 2 og ophængt 13. august samme
år. Ifølge kirkebogen 4 bar den en latinsk indskrift: »Providente Iehova Sumptus impendente Ecclesia Elsted, procurante Pastore loci Dn.
Petro Zacharia Ministrantibus Templi tutoribus Petro Thomæo et Jacobo Francisci denuo
fusum est hoc æramentum befidis(!) lateribus
antea hiulcum Anno 1679 Arhusii Rudolpho
Melchiore«. (Ved Herrens forsyn, på kirken
Elsteds bekostning, under omsorg af sognepræst hr. Peter Zachariasen, kirkeværgerne Peter Thomsen og Jakob Fransen, er dette kobberkar (malmklokke) påny støbt, efter at den
tidligere var revnet i siden, 35 i året 1679 i Århus
af Rudolf Melchior). Klokken revnede, da der
ringedes ved dronning Louises død 1751 og
blev herefter sendt til omstøbning i København, men var til kirkesynets utilfredshed endnu ikke omstøbt 1755. 36

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 17), o. 1625. Figursten over
ukendt ægtepar. Lysgrå kalksten, 160x96 cm,
øvre venstre hjørne afbrudt og udfyldt med
cement. Over det nedslidte skriftfelt, med reliefversaler, ses et ægtepar i halvfigur. Ægtemanden med kort hår og fuldskæg har pibekrave, hustruen konehue og rund, midtdelt krave.
Bueslagets midtkonsol prydes af englehoved
hvorover indhugget jesumonogram; i den bevarede svikkel trefliget blad. Mellem buerne to
indridsede kartoucheskjolde, hans nedslidt,
hendes med jesumonogram under versaler,
hvoraf »d« (for ... datter). Trambuleret bag-
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Fig. 15. Vægskab fra 1500'rne, i korets nordvæg
(s. 1746), HJ fot. 1966. - Wall cabinet for liturgical
vessels, 16th cent.
Fig. 16. Romansk døbefont (s. 1744). VM fot. 1966.
- Romanesque baptismal font.
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grundsbehugning. Indtil o. 1890 i skibets midtgang, 13 derefter anbragt op ad skibets vestvæg.
2) (Fig. 18), o. 1634. Jomfru Boel Axelsdaater Strick, *14. nov. 1633 i Tersgarnd, 37
†28.jan. 1634 i Lystrvp, »hindis alder it aar oc
10 vger«, og pige Anne Wilems daater, *8. maj
1629, †7. febr. 1634, »hindis alder 5 aar ringer
12 vger«. Lysgrå, trapezformet kalksten,
123x90-79 cm, med affasede kanter, den nedre, delvis afslåede udbedret med cement. Indskrift med reliefversaler i to spalter adskilt og
omgivet af slyngbånd. Foroven to englehoveder på trambuleret baggrund, under bueslag
støttet af lille volut; i midtsviklen et vinget
timeglas, i hjørnesviklerne blomsterbånd. Det
nedre, højre hjørne smykkes af blomsterroset.
Nederst i hvert skriftfelt et stort jesumonogram. Lå 1888 i skibets midtgang, hvorfra den
flyttedes fa år senere og anbragtes op ad våbenhusets østvæg. 13
3) (Fig. 19), 1630-40. Figursten over tre
ukendte personer. Lysgrå kalksten, 101x112
cm, brudstykke, den nedre halvdel med ind-

skriften afhugget; svarende til og formodentlig
fra samme værksted som en sten i Tilst
(s. 1586, nr. 3). Under det tredelte bueslag,
støttet af englehovedkonsoller, står en kvinde
mellem to mænd, sandsynligvis hendes ægtemænd, alle i halvfigur; hun er iført mønstret
vest med snipper. De to ens fremstillede ægtemænd har kort hår og fuldskæg. I bueslagets
svikler vinget timeglas. Indtil o. 1890 i skibets
midtgang, 13 derefter placeret op ad våbenhusets
sydvæg øst for døren.
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Topografisk samling: Elsted kirke. - LA Vib.
Præstearkiv: Fortegnelse over præsterne i Skjødstrup
og fra 1605 i Elsted (C 343a. 19). - Ved embedet:
Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over
arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker, I, 1867, s. 116. - Indberetninger ved
Kristian Due 1920 (prædikestol), Harald Borre 1942
(kalkmalerier), Kjeld de Fine Licht 1966 (bygning),
Hugo Johannsen 1966 (kalkmalerier), Vibeke Mi-
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Fig. 17-18. Gravsten.
Fig. 17. Nr. 1, o. 1625,
over ukendt ægtepar (s.
1747). VM fot. 1 9 6 6 . Tombstone no.l, c. 1625
for unknown couple.
Fig. 18. Gravsten nr. 2,
over jomfru Boel Axelsdatter Strick og pigen
Anne Wilemsdatter,
begge døde 1634 (s.
1748). HJ fot. 1 9 6 6 . Tombstone for two girls,
1634.

Fig. 19. Øvre del af
gravsten nr. 3, 1630-40,
over tre ukendte personer (s. 1748). VM fot.
1966. - Section of tombstone no. 3, 1630-40, for
three unknown persons.
chelsen 1966 (inventar og gravminder), Olaf Hellvik
1972 (kalkmalerier). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier
og inventar ved Vibeke Michelsen, gravminder ved
Anette Kruse, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1981.
Notebøger. NM 2. afd.: F.Uldall II, 1867, s. 56-57
(bygning).
Litteratur: MeddÅSt. 1972, s. 36.
1 RA. Registratur 7.3. Topografisk samling. Pergamenter 15. aug. 1537; DaKancReg. 5. sept. 1537.
2 Århus Domkapitels Jordebøger I, 90 og 186, II, 96.
Om kirkernes forvaltningshistorie i almindelighed
jfr. s. 1366f.
3 Lister over vikariets indehavere i jordebøgerne, jfr.
note 2.
4 LA Vib. Skødstrup-Elsted kirkebog 1620-1801 (C
343A.10). Sognepræsten ydede 1620-36 årligt 8 rdl.
afkaldet til patronen.
5 Jfr. KancBrevb. 17. april 1638; under Simon Paulli
hørte kapellanen ved domkirken, Johan Hansen
Lønborg, rgsk., sml. note 4.
6 Kronens Skøder II, 627.
7 LA Vib. Hasle m. fl. hrdr.s skøde- og panteprotokol, B 58-SP3, fol. 283.
8 Synsprotokol 1862ff.

LA Vib. Sabro, V. Lisbjerg og Framlev provsti.
Synsprotokol for kirker 1845-1921 (C 30.5-10).
10 MeddÅSt. 1972, s. 36.
11 Kor og skib måler i længden henholdsvis 678 og
1469 cm. 678:24 = 1469:52 = 28,25 cm. Jfr. også
DK. Tisted, s. 1054.
12 Sml. m.h.t.
denne hovedbeklædning kalkmalet
stifterbillede i Gørlev kirke (Holbæk amt) samt romanske gravsten i Ørsted og Nørager kirker og ved
herregården Rosenholm (Randers amt).
13 LA Vib. V. Lisbjerg og Framlev provsti. Kirker
m.m. ca. 1847-1931 (C 30.63).
14 LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kirker E-G, 1850-1905 (B 239.121).
15 LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1813-44 (C 291.2).
16 Skibets sydfacade var hvidtet før våbenhusets opførelse.
17 Kragbåndene var overkalket 1867 (Uldall).
18 Rudimentære blomster ved hvælvkrydset afdækkedes og opmaledes 1942, men genopmaledes ikke
1972 (jfr. fot. i NM2).
19 Jfr. Trige s. 1715; figuren blev 1897 restaureret i
Århus (note 8).
20 Trap: Danmark, speciel Deel 1859, s. 601, jfr. 2.
udg. 1879.
21 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1830-35 (C3.1177).
9
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Mærket FC en variant af nr. 1396.
Om gaver til altret i form af vokslys og deres
antænding, se 1686ff. i kirkebogen (note 4).
24 Mackeprang: Døbefonte s. 234ff.
25 Jfr. Lyngby s. 1630.
26 Motivet genfindes på fad i museet »Kulturen« i
Lund, se årbogen Kulturen, 1957, s. 63 og fig. 7.
27 Jfr. Skelby (DK Maribo s. 1365).
28 LA Vib. Skødstrup 1822-30, 1833-58. Liber dat.
(C 343 A-20).
29 Ifølge en kommentar til forleningsbrevet af 17.
april 1638 (jfr. note 5) lå der til det prælatur, hvormed den kgl. livlæge var forlenet, to kirker; den
anden var Vejlby kirke, hvis prædikestol ligeledes er
fra 1639 (jfr. s. 1477ff.).
30 Jfr. note 4. Sognepræsten havde ifølge kirkebogen
udredt denne afgift i 16 år til livlægen M . J . R i b e r
(jfr. Århus domkirke s. 785).
31 Sognepræsten bekostede tillige fa år efter to epitafier opsat over sin familie og sig selv i hovedkirken
Skødstrup.
32 Skitse af V. Th. Walther ved udtalelse 1888 (jfr.
note 13).
33 RA. Rgsk. ældre end 1660. 1528-29. Fortegn,
over indkrævede klokker. 108 A, nr. 21.
22
23

Fig.20. Landsbyplan 1:10000, målt 1811. - Map of
the village 1811.

Jfr. †klokker nr. 5 og 6, støbt af samme klokkestøber 1675, i Århus domkirke (s. 630f.).
35 »befidis«, fejl for »bifidis«.
36 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-02 (C
3.1166-67).
37 Antagelig Terpgård i Lisbjerg sogn (V. Lisbjerg
hrd.), der 1626 beboedes af afdødes far, kaptajn Axel
Strick.
34

SUMMARY
Elsted church, north of Århus, was probably
built between 1150 and 1200. The walls are of
split fieldstones with ashlar at the corners. The
plan of the church is determined by the chancel, the walls of which form a square (cf.
fig. 4). The unit of measurement used must be
a short (Jutland) foot of 28.25 cm. A Romanesque decorated ashlar in the south doorway of
the nave portrays in low relief a man and
woman in an embrace. In the Late Middle Ages
a cross-vault was included in the chancel and a
porch was erected at the south door. The slim
tower, originally built as a so-called »stilted
tower« with an open arcade on the west side,
probably dates from the 16th century.
The church has retained remains of mural
paintings. On the eastern wall of the nave can
be seen a fragment of the Coronation of Mary
dating from the 13th century and in the vaulting of the chancel a rib-decoration from the end
of the 15th century. This is of a type normal for
the district.
The modest furniture of the church is characterised by a restoration 1888-90: Neo-Gothic
altar furniture, including a plaster copy of
Thorvaldsen's Christ, new pews and a drastic
alteration of the pulpit. In 1639 the cost of this
latter was borne by the parish priest as the
commutation of dues to the patron of the
church. The granite font with lion figures is
Romanesque; in the chancel a wall-cabinet for
the liturgical vessels dates from the 16th century. The bell was cast in 1759 by M. C. Troschell, Copenhagen. - Two of the three tombstones from 1625-40 show townsmen in traditional apparel.

Fig. 1. Kirken set fra syd. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south.
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Ved mageskifte l . j u n i 1542 afstod kongen patronatsretten over kirkerne i Elev og Hjortshøj (Randers amt) til indehaveren af Vor Frue præbende ved
domkirken (jfr. s. 1366). 1 Kirken var dog inden 1600
igen i kongeligt eje, 2 hvor den forblev til 19. december 1710, da den ved auktion blev overladt til Oluf
Krabbe, ejer af Skårupgård i Todbjerg sogn (Randers
amt), idet kongen forbeholdt sig kaldsretten. 3 Kirken fulgte Skårupgård til 1847, og var herefter i
familien Nyholms eje (jfr. korgavl og krucifiksgruppe), 4 indtil den overgik til selveje 1. juli 1925.
Svenskekrigene satte deres præg: efter Torstenssonfejden 1643-45 manglede kalk og disk, og under
krigen 1657-60 stjal »polakkerne« en messehagel;

1660 indkom ingen tiende »for den ufredelige tilstands skyld«. 5 - Efter en omfattende ildebrand i
byen fik bønderne 1701/02 bevilget afkortelse i tiendeydelserne. 6
Elev sogn var efter alt at dømme anneks til Hjortshøj allerede 1542. Siden 1.april 1874 er sognet anneks til Elsted.
Kirken ligger på en banke i den søndre udkant
af landsbyen, der indtil for fa år siden var den
eneste bebyggelse i det lille sogn. Fra kirkegården er der endnu frit udsyn over de lavtliggende marker i syd og sydvest, mens rækker af
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit af skib 1:150. Målt af
HJ og KdeFL 1966, tegnet af Flemming Beyer 1981.
- Ground-plan 1:300 and cross section of nave 1:150.

moderne enetages huse begrænser udsigten
mod sydøst. Den kvadratiske kirkegård, der
1862 måltes til 2 4 x 2 4 favne, 7 har bevaret sine
gamle grænser.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af
markstensdiger, der på grund af det faldende
terræn tjener til at fastholde skrænternes jordmasser. Kirken skærmes af tre store asketræer
inden for vestdiget. 1862 var der tillige tre
træer i syd og et i nordøst; 7 man klagede da
over, at kirkegården var til ringe nytte på
grund af rødderne, som tilmed underminerede
digerne. De karakteristiske træer omtales første
gang 1651/52, da en stor ask i faldet ramte
kirken og forvoldte skade på prædikestolen. 5
Det var i ældre tid (1674/75) overladt til

sognemændene selv at vedligeholde diget - en
pligt, der 1715 var så forsømt, at synet fandt
det en »ynk at se, hvor elendigt kirkegården af
svin er oprodet«. 8 - Hovedindgangen i vest ud
for skibets vestgavl er en køreport og låge med
jerngitre, ophængt i jernstolper. En tilsvarende, mindre låge findes nordligst i østdiget. En
tømret †port, overdækket med træfjæl eller
strå, nævnes 1621/22 og adskillige gange i
1600'rne, en østre låge og †rist fra og med
1651. 5
Den beskedne kirke består af kor og skib,
opført i 1100'rne, samt et senmiddelalderligt
våbenhus foran skibets syddør. Orienteringen
har ringe afvigelse mod syd.
Den romanske bygning er over en skråkantsokkel rejst af granitkvadre og med marksten
indvendig. Skibets sokkel ligger på grund af
det faldende terræn ca. 20 cm lavere end korets
og er til dels skjult; murkronerne er derimod i
samme niveau. Facaderne er alle stærkt omsatte, og norddøren lader sig ikke lokalisere. 9
Både denne dør og den søndre, som er fejlagtigt
retableret 1889, var udført som portaler med
rundstavshalvsøjler og reliefsmykkede tympana. 10 Til den adsplittede norddør må henføres
et brudstykke af et tympanon, nu indmuret i
våbenhusets vestvæg, samt den tærskel, der
1889 indsattes i sydportalen. Derimod kan to
fritliggende vederlagssten med kubeformet kapitæl (fig. 9), ved våbenhusdøren, stamme fra
hver sin portal. De to sten, 22 cm høje, har
mindre indbyrdes afvigelser: på den vestre måler kapitælet ca. 20 cm i tvm., og stenen har
tovstav i karmen, mens den østre er ca. 15 cm i
tvm. og uden stav. Stenene fandtes 1889 i
skibets vestgavl.
Sydportalen (fig. 5-6) blev retableret 1889 efter forslag af arkitekt Vilhelm Ahlmann, under
tilsyn af kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther. 11 Efter en omdannelse af døren o. 1860 sad
kun tympanet på plads (med underkant ca. 213
cm over bygningens sokkel), mens de 191 cm
høje karmsten og »overliggeren«, som er den
oprindelige tærskel vendt på hovedet, fandtes
spredt i byen; 12 den nuværende tærskel var da
indmuret i vestgavlens sokkel. Tærskelstenene,
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Fig.4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1967. - The church seen from north-east.

der er af samme bredde, har skråkant i enderne
(svarende til bygningens sokkel), retkantet fals
til trin samt kugleformede baser; dog er »overliggerens« baser, som forbindes af tovstav, en
smule større. - Indplaceringen 1889 af begge
disse sten har medført, at portalens skråkant nu
sidder 10 cm lavere end skibets sokkel. Genindsættes den oprindelige tærskel, altså »overliggeren«, i sin gamle plads, vil et par vederlagssten, 13 svarende til de to bevarede, kunne indpasses
(jfr.
rekonstruktionsforslaget fig.6);
derved bringes portalen i overensstemmelse
med egnens lignende rundstavsportaler: de to i
Trige (jfr. s. 1709) samt sydportalerne i Stjær
(Framlev hrd.) og Tranbjerg (Ning hrd.).
Tympanet (fig. 7) har en »klokkeformet«
rundstav, der omslutter et relief med den korsDanmarks Kirker. Århus amt

fæstede mellem to plus to sidefigurer. 14 Kristus
står med sidestillede fødder og udstrakte arme
foran det svagt indristede kors; han har oprejst
hoved uden krone, åbne øjne og et smalt overskæg. Det knælange, skæl-mønstrede lændeklæde, der bæres oppe af et tov, har et v-formet
overfald 15 (sml. sydportalen i Todbjerg, Randers amt). De fire lavstammede sidefigurer er i
folderige gevandter; ansigtet og med en enkelt
undtagelse også kroppen er fremstillet frontalt,
mens arme og fødder er i bevægelse mod korset. Med den ene løftede arm, der understøttes
af den anden, rækker de tre en brødlignende
genstand i vejret, mens den fjerde holder en
stor nøgle. Hvis han, som nøglen antyder,
forestiller apostlen Peter, er det en nærliggende
tanke, at de andre er Paulus, Maria og Johan112
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Fig. 5-6. Skibets sydportal (s. 1752). 5. KdeFl fot. 1966. 6. Forslag til rekonstruktion af portalens oprindelige
udseende, 1:30. Tegnet af FL Beyer 1981. - South portal with suggestion for reconstruction.

nes, men de lader sig ikke identificere på attributterne.
At dømme efter den bevarede tærskel (nu i
sydportalen) har (†)nordportalen været opbygget
som
den
søndre. 16
Tympanon-fragmentet17
(fig. 8), nu i våbenhusets vestvæg, viser, at det
rundstavsindrammede felt var svagt hesteskoformet og betydeligt større end det søndre
tympanonfelt. Stykket, der må have udgjort
tympanets østre trediedel, viser en 72 cm høj
engel iført kjortel med spidst overfald og med
højre hånd løftet til hilsen. 18
Af de oprindelige vinduer er kun bevaret eet, i
skibets sydvæg. Det er blændet og måler i indre
murflugt 100x65 cm med sålen 230 cm over
nuværende gulv; det har smigede karme, og
rundbuen er udført i een blok. Placeringen

viser, at skibets sydfacade kun har haft dette
ene vindue.
Indre. Den lave koråbning, hvis bredde er en
trediedel af triumfvæggen, har skråkantsokkel
og rundbuet stik af tildannede kvadre, som
formodentlig er omsat 1699. 6 Kragstenenes profilering (jfr. s. 1651, fig. 1) er omløbende mod
vest. - Skibets bjælkeloft hviler på murkronen.
Ændringer og

tilføjelser.

Efter

1400

er

der

i

koret indmuret et krydshvælv, hvilende på falsede hjørnepiller med rundet skifte i vederlagshøjde. Selve det kuppelagtige hvælv, der har
runde skjoldbuer, er ommuret med små sten i
nyere tid, muligvis 1710, da murermester Niels
Sørensen Tendrup fra Århus sammenbandt
kormurene med ankerbjælker og »opdrev«
hvælvet og buerne derunder. 19 Synet ønskede
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Fig. 7. Sydportalens
tympanon (s. 1753). NE
fot. 1967. - Tympanum of
south portal.

1905 ankerbjælkerne, to i nord-syd og en i østvest, fjernet og erstattet af hvidmalede jernankre. 7
Våbenhuset, som forekommer ret stort i forhold til den lille kirke, nævnes første gang
1621, 5 men må være opført i senmiddelalderen.
Murene er af munkesten i munkeforbandt over
en syld af kampesten; et større parti af vestfacaden er skalmuret med moderne sten. Taggavlen, der udvendig smykkes af tre cirkelblændinger, er indvendig af kløvede marksten; i den
udglattede mørtel er indstukket småsten. Den
fladbuede og falsede dør i syd synes at have
bevaret sin oprindelige skikkelse. I hver flankemur var der en lavtsiddende, halvanden sten
bred lysåbning, der er fladbuet og falset. Den
vestre åbning er tilmuret i ydre flugt, mens den
østre o. 1851 blev omdannet til et vindue. 20 En
lignende i taggavlen, nu tilmuret i lysningen,
sidder forskudt mod vest og kan være sekundær. Indtil o. 1873 7 havde våbenhuset styrtrumsloft, dvs. at loftet lå ca. 80 cm lavere og således,
at det skjulte syddørens tympanon - et forhold,
der også kendes i Spørring (s. 1675) og Elsted
(s. 1740).
En muret bænk langs østvæggen, med sæde
af træ, må være af middelalderlig oprindelse.

En »kalkbænk« ønskedes fjernet 1850.
†Tagryttere. En tømret tagrytter, formodentlig med murede tavl, kaldet enten »klokkehus,
klokkeværk« eller »tårn«, nævnes med jævne
mellemrum 1621-1715. 21 Et vindue blev udbedret 1672 og en ny rytter opsat 1693 af
Rasmus snedker fra Kasted. 1703 udskiftedes
fire »stivere« og fire »egefødder«, 1715 var
taget ganske nedfaldet og en stor del af tømmerværket sønderbrækket. Det kan ikke afgøres, hvor på kirkens tag de vekslende ryttere
har siddet. 22
Af taggavle er kun skibets vestre bevaret;
korets er nymuret 1852 og udvendig forsynet
med initialerne » N N « (for tiendeejeren, agent
N. Nyholm) og »1852« i smedejernsankre. - I
1600'rne var i hvert fald skibets gavle smykket
med kamtakker (»tindinger«). 6
I modsætning til koret har skibets tagværk
bevaret det meste af sit egetømmer. De ti spærfag har hver to hanebånd med bladede samlinger og korte, sammentappede spærstivere.
Nummereringen er foretaget på tømmerets
østside fra vest mod øst, i syd med firkantstik, i
nord med øksehugne stregnumre. Kun 1. og
7.-10. fag er på plads, de øvrige er ombyttet. I våbenhusets fire fag tjener ældre, stregnum112*
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mererede spær som hanebånd (et lag); de viser,
at det oprindelige tagværk har haft dobbelt lag
hanebånd med bladede samlinger.
Vedligeholdelse og

istandsættelse.

M u r v æ r k e t er

fra tid til anden blevet omsat. En murermester
betaltes 1686 23 slette daler »for mestendelen
den halve mur på kirkens vestre gavl fra grunden til det øverste med hugne kampesten at
opsætte, med en tinding (kam) derover«. 1691
opmurede Jens Sørensen og Christen Jensen fra
Karlby »den store kirkes mur på det sønderste
hjørne«, 6 og 1862 7 påbød synet, at »langkirkens« nordre ydermur skulle nedtages og omsættes; i alle tre tilfælde er der tale om skibet.
Kirkens fem rundbuede støbejernsvinduer er
indsat 1866 og 1877 (de nordre). Skibet havde
1862 7 et rundbuet trævindue i syd og vest,
sidstnævnte med små, blyindfattede ruder, og i
nord et stort, firkantet vindue samt et rundbuet, der var blændet.

Fig. 8. Fragment af tympanon, formodentlig fra
†nordportal (s. 1754). KdeFL. fot. 1966. - Fragment
of tympanum, presumably from north portal.

Fig. 9. Fritliggende kapitæl ved våbenhuset (s. 1752).
NJP fot. 1980. - Detached capital near church porch.

Varme. Efter sogneboernes ønske blev en
kakkelovn anskaffet 1875 og opstillet i skibets
vestende. Siden 1953 har kirken el-varme. 7
Kirken står kalket ude og inde på nær korets
østmur. Et påbud 1885 om for fremtiden at
lade ydermurene stå uden hvidtning blev aldrig
efterkommet. 2 3 Indvendig er korbuen og sydportalen renset for kalk. - Ved en restaurering
1968 24 (arkitekterne Aksel Skov og Aage Kristensen) blev væggene befriet for nyere puds og
tagene forsynet med vingetegl på brædder;
samtidig istandsattes loftsrummene. Sugfjæl og
det synlige fodtømmer i gavlene er sortbejdset.
Kor og skib var i 1600'rne (delvis?) tækket med
bly; et større parti blev afhændet 1691 og tagene hængt med tegl. 6 Våbenhuset har rimeligvis
altid haft tegltag.
Kor og midtgang har gulv af gule, kvadratiske teglfliser, nedlagt 1872; 7 bag alterskranken
og under stolene er trægulv. I våbenhuset ligger gule mursten på fladen. Her var indtil
1829 20 gulv af kampesten, mens »gulvsten«
(tegl) nævnes i kor og skib 1672 5 og 1699. 6 Skibets træloft, som 1863 7 blev gipset, fremstår
efter restaureringen 1968 som et hvidmalet
bjælkeloft - i lighed med våbenhusloftet.
†Kalkmalerier. I forbindelse med installering
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Fig. 10. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.

af el-varme 1953 afdækkede Egmont Lind rester af kalkmaleri på vestsiden af triumfmurens
nordre halvdel. Fragmentet, der målte ca.
120xca. 80 cm, og hvis underkant lå ca. 86 cm
over gulvplanet, var malet på et let glittet og
meget tykt pudslag, der imidlertid sad så løst,
at store partier faldt af under fremdragningen;
resten var ikke bevaringsværdigt og overkalkedes. Yderligere kalkmalerispor på skibets vægge fremkom 1968.
Fragmentet (fig. 17) synes at være en sengotisk fremstilling af Maria med barnet, hvorover
der i 1500'rnes begyndelse er malet en (forklarende?) indskrift; alt i rødbrunt. Maria, hvis
ansigt er forsvundet, men hvis glorie synes,
holder højre arm bøjet; på hendes skød anes
Jesusbarnet, der rækker højre arm velsignende

op. Ved siden ses en rest af et diagonalkrydset,
prikket draperi; baggrunden er stjernestrøet.
Foroven ses en del af et buet og prikket bånd
hvorunder sekundært malede majuskler »[MA]
RIA«, ud for Marias glorie »IE[S]VS (med
omvendte S'er).
De 1968 fremkomne spor 25 på skibets sydvæg omfattede den øverste halvdel af et skjold
med okker bund og diagonal linie i rødt; på
nordvæggen, ca. 20 cm over gulvniveau, fandtes et svagt fragment af et gittermønster.
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INVENTAR
Oversigt. Trods istandsættelser med et hundredårs
mellemrum, 1868-1968, har kirkens indre bevaret sit
præg fra 1600'rnes slutning, da meget af inventaret
gennemgik ændringer: renæssancealtertavlen, den
sengotiske foldeværksprædikestol og det enkle stoleværk. O. 1700 var tillige mange mindre genstande
anskaffet: altersæt 1665-67, †messehagel 1677, alterstager 1686, †dåbsfad samt alterskranke o. 1700. En forestående restaurering vil på alt snedkret inventar omfatte fremdragning af en staffering svarende til
den, der allerede er afdækket på prædikestolen.

Alterbord, middelalderligt, sat op mod korets
østvæg af middelstore, let banede granitsten
dækket af mørtel. Det måler 144x135 cm,
højden 104 cm over gulvniveau. En forhøjning
nærmest væggen, 55 cm dyb og 12 cm høj, kan
have dannet støtte for en ældre altertavle.
Alterbordspanel, o. 1600, af fyr; forsiden er
prydet af tre slanke arkadefelter med kannelerede pilastre (buestykkerne forsvundet), kortenderne derimod har glatte, rektangulære fyldinger. Udbygninger under tavlens udragende postament er antagelig jævngamle med panelet.
Forsiden står blot med en enkel, grå strygning,
mens kortenderne er grønmalede med en rød
staffering; en brun egetræsådring ses herunder.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl med gyldent,
latinsk kors. †Alterklæder. 1635 henrettedes en
stortyv, der blandt mange andre kirkelige genstande havde stjålet Elevs alterklæde og solgt
det for 12 sk. 2 6 Inventarierne 1647 og 1660 5
omtaler det daværende klæde som gammelt,
1702 8 manglede det helt.
Altertavlen (fig. 11), o. 1600, af fyr, er et en-

kelt renæssancearbejde, formodentlig ændret
o. 1710 samt restaureret 1868, da der samtidig
indsattes et oliemaleri i midtfeltet.
Tavlens tredelte storstykke er ved kannelerede pilastre delt i tre lige brede felter med arkadefyldinger. I bueslagene er indskårne dobbeltstreger og i sviklerne treblade i relief. Frise og
postament er ensartet udformet med lave, glatte planker, der har bossesmykkede fremspring
henholdsvis over og under pilastrene. En øvre

Fig. 11. Altertavle o. 1600, maleri 1868 (s. 1758). NE
fot. 1967. - Altarpiece c. 1600, painting 1868.

frise er prydet med riflede fremspring, smallere
end frisens føromtalte bossesmykkede. Tavlen
krones af enkeltprofileret trekantgavl belagt
med reliefskåret halvroset, hvis blade udstråler
fra et lille, primitivt skåret englehoved forneden, omgivet af tovstav. Et tilsvarende, påsat
englehoved ses øverst.
Muligvis o. 1710 27 kan en omdannelse af tavlen have fundet sted i forbindelse med en reparation af korhvælvet (se dette ovfr.). Den oprindelige opbygning kan have været af baldakintype som tavlerne i den nærliggende Rud
kirke og i hovedkirken Hjortshøj (Randers
amt). 28 Herpå tyder bl.a. gavlpartiets profiler
og den øvre frises riflede fremspring.
1868 29 gennemgik tavlen en istandsættelse,
hvorunder der i midtfeltet indsattes et oliemaleri
på lærred af den korsfæstede, efter sigende
udført af Århusmaleren Kruse. 30 Den blege
Kristusskikkelse ses mod en gråblå himmel;
ved siden et klippeparti, i baggrunden grålige
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bytårne. Den samtidige bemaling har stort set
svaret til den nuværende, grå og hvid, med
forgyldning på kapitæler og enkelte detaljer;
sidefelternes bundfarve er sort med gyldne
frakturindskrifter, i nord fra Matt. 11,8, i syd
fra Joh. 14.
Tavlens ældste staffering, der agtes genfremkaldt ved en nærforestående restaurering,
stammer rimeligvis fra 1680/81, da tavlen ifølge regnskaberne maledes og stafferedes for 6 sl.
dl. og 2 mk. 6 I sidefelterne er malet blomstermotiver over gule frakturindskrifter på sort
bund. I frise og postament findes tilsvarende
indskrifter, blot med hvid farve og vekslende
med hvide rankeslyng på dodenkoprød bund. I
topgavlen ses tilsvarende bundfarve for den
mønjerøde roset, mens tavlens rammeværk har
haft blå baggrund for mønjerøde pilastre; arkadebuerne er dodenkoprøde med grønne blade.
Bosserne har skiftet mellem grønt og mønjerødt på gyldengul bund.
Altersølv. Kalk og †disk bekostet 1 6 6 5 - 6 7 5 for

14½ dl. incl. arbejdsløn, efter at »polakkerne«
havde »borttaget« det gamle sæt. Menigheden
gav hertil 9 sl. dl., resten, 5½ sl. dl., ydedes af
kirkens indkomst. Den lille, 14,5 cm høje kalk
(fig. 14) har sekstunget, flad fod drevet pyramidalsk op mod det sekskantede skaft; knoppen
er ved fordybede riller opdelt i rhomber. På
foden mesterstempel (Bøje 1946, 1358) for Clemens Sørensen, Århus, samt senere indprikket
skriveskrift: »tilhører Elev Kirke«. Under foden er oprindelig indridset en vægtangivelse:
»16 1 17« (dvs. 16 lod 17 kvint) samt senere
indprikket »vog 10½ lod«. Det udbugende bæger er antagelig tilsat 1830, 20 efter at synet
havde erklæret, at kalken var for lille og så tynd
af slid, at den måtte omstøbes og gøres større.
Disk, 1830, 10,5 cm i tvm., glat, under randen
dels stempel for guldsmeden Carl Chr. Hansen og Århus bymærke (Bøje 1946, 1404 og
1350), dels en indprikket (nedslidt) indskrift,
hvori indgår »Elev Kirke«, årstallet, samt
vægtangivelsen, »wg 3½ [lod]«. 31 †Altersølv.
Ifølge inventariet 1647 5 var kalk og disk tilsyneladende forsvundet, måske en følge af Torstenssonkrigen. I regnskaberne for 1665ff. 5 fik
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polakkerne skylden for at have borttaget de
nævnte ting.
†Kalkklæde. 1683 6 omtales et klæde til at
svøbe kalk og disk i.
Alterkande og oblatæske af sort porcelæn med
guldkors og -kanter som Skejbys (s. 1379),
kanden leveret af Den kongelige Porcelænsfabrik o. 1850, æsken fra Bing & Grøndahl kort
efter 1865. 29
Vinskummeske, 1903, udført af A. Fleron,
København.
Sygekalk og -disk anskaffet o. 1875, 7 med
stempel for A. E. Eddelien, København. I den
10 cm høje kalks bæger er indsat en lille vinflaske, antagelig udført af Carl Juul, Århus. 32
Alterstager (fig. 13), af messingblik, erhvervet
1686/87 for 5 sl. dl., som sognepræsten skænkede. 6 De er 43,5-44 cm høje og har en 16 cm
lang lysetorn af messing. Fod og lyseskål har
ens, drevet udsmykning med knopper samt
vindrueklaser, frugter og blade. †Alterstager af
træ er omtalt i inventarierne fra 1647-85. 5
Fig. 12. Prædikestol 1550-75, malerier o.1700 (s.
1760). NE fot. 1977.-Pulpit 1550-75, paintings c. 1700.
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Fig. 13. Alterstage 1686-87, af messingblik (s. 1759).
NE fot. 1967. - Altar candlestick 1686-87, of sheet brass.

†Alterbog nævnt i inventariet 1862. 7 Den var
forsynet med sølvspænder og havde på forsiden en »prydelse« af sølv. Foran i bogen var
skrevet: Elev kirke, bagest navnet I. A. Winding.
(Alter)krucifiksgruppe omtalt 1862, indkøbt i
udlandet og givet kirken af agent Nyholm. 7
Opstillet i skibets romanske sydvindue.
Messehagel, moderne. †Messehagler. 1647 5 opregnes i inventarielisten en gammel hagel, muligvis den, der 1677 omtales som stjålet af
»polakkerne«. Nævnte år bekostedes en ny for
32 sl. dl. (heraf syløn 1 dl.), hvortil indkøbtes 8
alen rød »trip« (fløjlsagtigt stof), 5½ lod guldknipling til at bræmme hagelen med, sort lærred til foer samt røde »schruf«-snore og l3/4
alen sølvgaloner. 6
†Ildkar indkøbtes 1678 og 1697. 6

Alterskranke, rimeligvis fra o. 1700, da der
anskaffedes en knæleskammel til kommunikanterne. 6 Den tværgående skranke består af
udsavede balustre under profileret håndliste.
En låge findes på hver side af det lidt bredere
midtparti. Den oprindelige staffering: hvidgrå
marmorering på dodenkoprød bund, er nu
dækket af gråhvid strygning og en blå farve.
Døbefont (fig. 15), romansk, af granit, kummen rødlig og grovkornet, foden både rødere
og mere finkornet. Kummen, 71 cm i tvm. og
21 cm dyb, har lille rundstav under mundingsranden. Den firesidede fod, af form som en
pyramidestub, har spinkle rundstave på hjørnerne og foroven ved overgangen til kummen.
Afflisninger og læderinger på kummens rand
stammer antagelig fra 1683, da »murmanden«
måtte opmure og forfærdige fonten, som var
faldet ned. 6 Siden 1968 opstillet i skibets nordøsthjørne, tidligere i koret op mod triumfbuen.
Dåbsfad, o. 1870, 29 af messing, 32,5 cm i
tvm. og 5,5 cm dybt. På den smalle rand er
loddet randen af det tidligere †dåbsfad, udført
1700 af Hans Nielsen (Gotlænder), kandestøber
i Århus, for 1 sl. dl. 2 mk. 6 På tinranden læses
en graveret versalindskrift: »Eløf døbebecken«
over årstallet »17-00«.
Dåbskande, o. 1850, af tin, 2 4 , 5 cm høj, gan-

ske svarende til Grundførs (s. 1662 og fig. 10).
Lågkorset afbrudt. Under bunden gørtlerstemplet »Buntzen« (versaler).
†Fontehimmel, omtales 1683-90 6 i inventarierne som et gammelt trædække over fonten.
Prædikestol (fig. 12), 1550-75, ændret og
smykket med figurmalerier i tiden o. 1700.
Den firesidede stol, med rammeværk af eg og
fyldinger af fyr, fremtræder nu meget enkel.
Oprindelig har den imidlertid både i de tre
smalle felter og i det bredere vægfelt været
prydet med nu afhøvlet foldeværk, hvis skråt
afskårne endestave ses foroven og -neden i
felterne, tydeligst ved opgangen. På de tre
øvrige storfelter er formodentlig o. 1700, samtidig med afhøvlingen af fyldingerne, 33 opsat
profillister, noget grovere end stolens øvrige,
hvorved denne har faet lave frisefelter og lidt
højere postamentfelter. Under den oprindelige,
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skråt udkragende, profilerede fodliste er antagelig samtidig anbragt udsavede, let kluntede
hængestykker.
Det trefagede opgangspanel, tilføjet o. 1620,
har kannelerede, pilasterbårne arkader med
indskåret tandsnit på bueslaget og store, fligede
blade i sviklerne. Den gennemløbende, glatte
frise og den ottekantede opgangsstolpe (mægler) afsluttet af fladtrykt, drejet kugle er rimeligvis opsat af snedkeren 1683/84, da panelværket ved opgangen var »udfalden«. Selve trappen, af eg, med udskårne vanger, er udført
1681/82, da den forrige var ganske forrådnet. 6
Den enkle lydhimmel, affyr, der p.t. er nedtaget, men som agtes genopsat efter restaurering,
stammer i hovedsagen fra 1683/84, da snedkeren fik betaling for 13 »fyrredeller« (fyrreplanker) at oplægge til loft over prædikestolen. 6
Den har glatte frisefelter med bossefremspring
ved hjørnerne, smal profilgesims og svejfet
udsavede hængestykker. Glat loft med drejet
midtroset hvorunder en hængedue.
En restaurering, hvorunder fremdragning af
staffering fra o. 1700, er 1968 ved Sv. Elmholdt
foretaget for prædikestolens vedkommende,
mens opgangspanel og lydhimmel afventer en
tilsvarende behandling. Under nyere farvelag
(grønt ledsaget af rødt og hvidt hvorunder
egetræsådring fra 1871) 29 består stolens nu afdækkede staffering af dodenkoprødt på rammeværket med hvidt og mønjerødt på listerne
samt en mørkebrun farve på hængestykker og i
storfelterne, der på de tre forreste danner baggrund for stående figurer af »Christvs, Petrvs«
og »Iohanes Iacobvs«. Navnene står med gulmalede versaler over deres hoveder. De noget
skematisk udformede figurer er iført forskelligt
farvede dragter; alle er barfodede og med brunt
hår og skæg, undtagen Johannes, der er lyshåret. I de sortmalede frise- og postamentfelter
står indskrifter med hvid fraktur. Foroven: 1)
»I ere mine ven(n)er, om i giør det leg befaler«
(Joh. 15,14). 2) »Guds Rige staar icke i ord,
men i K[raft]« (1.Kor. 4,20). 3) »Os er gifven
det Nafn Boanerges af forsamlingens [hersker?].« 34 Forneden: 1) »dersom Verden hader
eder da vider, at den hafver hadit mig før end
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Fig. 14. Alterkalk 1665-67, udført af Clemens Sørensen, Århus; bægeret fra o. 1830 (s. 1759). NE fot.
1967. - Chalice 1665-67, cup c. 1830.

eder« (Joh. 15,18). 2) »Salige ere de, som Hører
Guds Ord, oc bevare . Det« (Luk. 11,28). 3)
»Verdens venskab er Guds fineskab (fejl for
fienskab): hvor som vil være verden ven, Hand
blifver Guds fiende« (Jak. 4,4).
Til opgangspanelets ældste staffering hører
et fint malet rankeslyng i frisen, i blåt og hvidt.
Lydhimlen har frakturindskrifter på frisefelternes ydersider, mens indersiderne har blå og
hvide rankeslyng på dodenkoprød bund. På
hængestykkerne er malet grønt bladværk på
gulbrun bund, kantet med hvidt og mønje;
loftsfladen er olivengrøn, rosettens blade skiftevis hvide, røde og grønne.
Stoleværket stammer i hovedsagen fra
1600'rne, men er omdannet flere gange. Ældst,
fra 1600'rnes første halvdel, er ryglænene, med
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sidste af Søren Jespersen, snedker i Grundfør.
1867 ønskedes stolen egetræsmalet sammen
med †degnestolen. 29 1890 fjernedes præstens og
kirkesangerens stole fra koret, og præsten fik
en løs stol. 7
†Kirkekiste, 1647/48 5 omtalt som gammel; tre
år senere blev den beslået med jern og 1678 6
forsynet med lås.
Pengeblok, 1700'rnes sidste halvdel, ottekantet, afrundet foroven; lille jernpengetragt. Et
enkelt jernbånd danner lukke hen over en trælåge i den ene side og er sekundært naglet til en
lille, indfældet jernplade med nøglehul. Gråbrun, tidligere grønmalet. Opstillet ved nordre
stolerække over for syddøren. †Klingpung
nævnt 1862. 7

Fig. 15. Romansk døbefont (s. 1760). NE fot. 1967.
- Romanesque baptismal font.

profilerede, rektangulære storfyldinger adskilt
af smalle, samt sydrækkens østre indgangspanel med øvre tandsnitliste. De glatte gavlplanker afsluttes af enkel trekantgavl, der har afløst
en oprindelig udformning, hvoraf en rest i
form af et indskåret kvartcirkelslag i hver side
ses på seks topstykker i syd og eet i nord. Ifølge regnskaberne »færdigedes« (repareredes)
stolene 1624 og 1675. 5 I forbindelse med en
omlægning af kirkegulvet 1693/94 6 forfærdigedes de af Rasmus snedker af Kasted. De 20
»åbne« stole med rygstød, der fandtes i kirken
1862, 7 ønskedes 1869 forbedret, ved at kvindestolene sænkedes, og fodskamler anskaffedes.
Tre år efter foresloges mandsstolene 35 omreguleret med bredere sæder og skrå ryglæn. 2 9 1913
anbragtes vægpanel i stedet for dragere til fæstnelse af stolene. 7 Stoleværket står nu gråbrunt,
hvorunder en nyere, grøn farve med rødbrun
og hvid staffering på profillister. 1872 ønskedes
stolene egetræsmalet. 29
†Skriftestole udførtes 1680 6 og 1710, 3 6 den

Orgel, bygget 1974 af Bruno Christensen &
Sønner, Terkelsbøl. Et manual med fire stemmer. »Kisteorgel« af standardtype. I skibets
nordvesthjørne. Indtil 1974 anvendtes et †harmonium, placeret i nordøst, op ad korvæggen. 3 7
Salmenummertavle (jfr. fig. 10), antagelig fra
1881, da synet ønskede en ny med ophængningstal; 29 ganske svarende til Elsteds (s. 1746).
Hvidmalet ramme om sort bundfelt. På triumfvæggens nordre del.
To nyere lysekroner ophængt i skibet.
Kirkeskib, nyere fuldskib; sortmalet, med
grøn køl. Ophængt midt i skibet.
Klokke, »støbt aar 1880 af Chr. Christensen i
Aarhus«. Indskrift med reliefversaler på slagkanten; ca. 60 cm i tvm. Ophængt i åbning i
skibets vestgavl. †Klokker. 1) 1528 måtte kirken
til kronen afgive en klokke på et skippund og
fem lispund. 38 2) Omtalt 1621/22 da smeden
anbragte nye »maner« (ringe) i klokken, der
ophængtes i »klokkehuset« (jfr. †tagrytter).
Lignende reparationer foretoges i 1660'erne. 5
1846 ønskedes klokken omstøbt og »forstørret«, da den dels var »meget liden« og følgelig
havde en svag lyd, dels tidligere var revnet og
omgivet af en jerngjord. 3 9 Ophængningen svarede da til den nuværende. 3) Omstøbt 1847,
ophængt på skibets vestgavl under lille tag. 7
Gravsten (fig. 16), romansk, af grovkornet,
rødlig granit gennemløbet af blå åre. Den trapezformede sten, 1 4 7 x 6 7 , 5 - 5 7 cm, har en ind-
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ristet, lineær u d s m y k n i n g i tre felter kantet af
flad rundstav (dog kun enkelt linie m o d nedre
felt). I det øvre felt ses to affronterede fugle
adskilt af tovstav. Midtfeltet udfyldes af p r o cessionskors,

hvis

arme afsluttes

af tvilling-

rundstave og på midten mødes i en cirkel m e d
fugl(?). D e n øvre k o r s a r m flankeres af cirkelkors, den nedre af spiralsnoede bladranker, der
ligeledes ses på hver side af den tovstavledsagede processionsstav, på lille G o l g a t h a h ø j . I f o d feltet en bølgeranke m e d spiralblade.

Stenens

ornamentale hovedtræk genfindes på en række
østjyske sten m e d reliefudsmykning (jfr. Lisbjerg s. 1417 og L y n g b y s. 1634). Indmuret i
våbenhusets ø s t m u r .
†Gravsten,

o. 1728.

[Ungk?]arl

Christen

To[msen], født og død »her« [17]28, 74 år gl.
Foroven på stenen j e s u m o n o g r a m m e l l e m b i belhenvisninger til J o b 1 4 , 2 og psal. 103 v. 15.
På k i r k e g å r d e n . 4 0

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Kirkeregnskaber: Elev kirke 1621-1677 (C
K R B -74) og 1677-1711 (C K R B - 75). - Ved embedet:
Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over
arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker, II, 1878, s. 117. - Indberetninger ved
Kristian Due 1920 (prædikestol), Egmont Lind 1953
(†kalkmaleri), Kjeld de Fine Licht 1966 (bygning),
Vibeke Michelsen 1966 og 1977 (inventar og gravminder), Hugo Johannsen 1968 (gravminder), Svenning Elmholdt 1969 (restaureringsforslag til altertavle og prædikestol), Mogens Larsen 1979 (altertavle
og panel, alterskranke og prædikestol). - Fyldige
udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM
2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1980.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Portal, u.
navn, u.å.
Litteratur: MeddÅSt. 1969, 42-43.
DaKancReg., s. 222f.
Århus Domkapitels Jordebøger II, 18 og 44.
3 RA. rtk. (2245.119-120). - 1710-14 og 1720-22.
Dok. vedr. kongens ved auktioner 1710-11 bort1

2

Fig. 16. Romansk gravsten (s. 1762).
1966. - Romanesque tombstone.

KdeFL

fot.

solgte kirker. - Skødet udstedtes først 10.juni 1720,
jfr. Kronens Skøder IV, 64.
4 LA Vib. Hasle m.fl. hrdr.s skøde- og panteprotokol (B 58-SP45, fol. 559).
5 LA Vib. Kirkergsk. Elev 1621-77.
6 LA Vib. Kirkergsk. Elev 1677-1711.
7 Synsprotokol 1862ff.
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700ff. (C
3.1166-67).
9 Sporene var væk allerede 1878 (Uldall).
10 Mackeprang: Granitportaler, s. 33, 150-51 og 190.
11 Jfr. Walthers koncept til brev til ministeriet, nov.
1888 (LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus, forsk.
kirker E-G, 1850-1905 (B 239.121), opmåling og
skitser af Ahlmann (samme sted), samt Ahlmanns
redegørelse i Ministerialtidende 1889, nr. 37, s. 92021. En opmåling af den »restituerede« portal, indsendt til min. af Ahlmann, nu i NM2, er noget
idealiseret.
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LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1813-44 (C 291.2).
21 Jfr. noterne 5, 6 og 8.
22 Flere af egnens kirker:
Lyngby (Hasle hrd.),
Grundfør, Spørring og Trige havde i 1600'rne en
tagrytter over kirkens vestgavl; den kunne dog også
være anbragt over våbenhusgavlen, sml. Trige
s. 1711.
23 Jfr. note 7, ministerielt cirkulære af l . m a j 1882,
samt V. Th. Walthers overvejelser angående kalkningen (note 11). Kgl. bygningsinspektør Kampmann fandt 1893, at kirken uden skade fremdeles
kunne overkalkes. LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m.m. ca. 1847-1931 (C 30.63).
24 MeddÅSt. 1969, 42-43.
25 Jfr. korrespondance 3. juli 1968 i N M 2 .
26 JySaml. 4. rk. VI,338.
27 Omdannelsen kan være sket før 1686 (jfr. staffering), men er ikke omtalt i de ret udførlige rgsk. fra
disse år.
2 8 J f r . tillige den enkle tavle i Mejlby (Ø.Lisbjerg
hrd., Randers amt).
29 LA Vib. Provsteark. Sabro, V. Lisbjerg og Framlev provsti. Synsprotokol for kirker og præstegrd.
1856-1921 (C 30.7-10).
30 Trap. 4. udg. VII, 1926, s. 189.
31 Venligst oplyst af sognepræsten, Annelise Nordholt.
32 Laurits
Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes
Stempler og Mærker indtil 1943. 1943.
33 Fyldingsfelterne ønskedes 1871 yderligere afhøvlet og afslebet før egetræsmaling (note 29).
34 Intet direkte bibelcitat, men henvisning til de nedenunder afbildede personer, Jakob og Johannes, der
ifølge Mark. 3,17 fik tillagt navnet Boanerges, tordensønner.
35 1896 ændredes et stade i vestenden for at lette
indbringning af ligkister (note 7).
36 LA Vib. Århus bispearkiv: Kirkeregsk. o.l. vedr.
landsogne 1671-1712 (C 3.2434).
37 Harmoniet, leveret af Chr. Winther, Kbh., nævnt
1925 (note 7). Ses på interiørfot. i NM 2.
38 RA. Rgsk. ældre end 1660. A. til 1559. Fortegn,
over indkrævede klokker 1528-29. (108 A, nr. 21).
39 LA
Vib. Provstearkiv Sabro, V. Lisbjerg og
Framlev provsti. Synsprotokol for kirkerne 1845-55
(C 30-5).
40 JySaml. 3. rk. VI, 408.
20

Fig. 17. Fragment af †kalkmaleri. Maria med barnet
(s. 1757). Egmont Lind fot. 1953. - Fragment of wallpainting now whitewashed. Mary and Child.
12

Jfr. Uldall 1878 og Ahlmann (note 11) samt note

7.
13 Tærsklen måler 32 cm i højden, vederlagsstenene
22 cm.
14 1862 kaldet for allegoriske figurer (note 7).
15 Kristusfiguren er ikke uden lighed med en række
nordiske krucifikser 1050-ca.ll00, sammenstillet af
Martin Blindheim 1976. Jfr. M. Blindheim: En
gruppe tidlige, romanske krusifikser i Skandinavia
og deres genesis, i Ulla Haastrup (red): Kristusfremstillinger. Foredrag ved 5. nord. symposium for
ikonografiske studier ... 1976. København 1980,
s. 43-65. - Til gruppen, der bl.a. kendetegnes ved
lændeklædets spidse tøj flig, henregner Blindheim
også de »gyldne«, metalbeslåede krucifikser fra Lisbjerg (DK. Århus, s. 1400) og Åby (s. 1443).
16 Portalen er muligvis nedbrudt allerede i middelalderen, før våbenhusets opførelse.
17 Stenen måler 1 0 5 x 5 5 cm.
18 Figuren er indmuret liggende på siden.
19 Jfr. note 6. Reparationer nævnes 1675/76 og 1699.
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SUMMARY
The little church in Elev, north of Århus,
consists of a Romanesque chancel and nave
from the 12th century, built of granite ashlar
on a chamfered base, as well as a Late Medieval
porch placed in front of the south door of the
nave. Both doorways were erected as granite
portals with beaded engaged columns having
tympana with relief decoration. The east third
of the vaguely horseshoe-shaped tympanum
from the north portal, now disintegrated, has
been preserved and depicts an angel. In the
south portal, which was erroneously restored
1889 (cf. suggestions for reconstruction), the
tympanum shows a scene from the Crucifixion. Christ is standing with raised head and
open eyes; the loin-cloth is adorned with a
pointed, triangular piece of cloth hanging
down in front of the stomach. This is a special
feature of a group of early, Romanesque
crucifixes in Scandinavia, including the two
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»golden« metal-mounted crucifixes from the
churches in Lisbjerg (p. 1400) and Åby
(p. 1443).
In spite of the two restorations within a
period of a hundred years (1868 and 1968) the
interior of the church has retained its late 17th
century character. It was at that time that much
of the furniture was changed: the Renaissance
altarpiece, the Late Gothic pulpit - the linenfold panelling of which was planed down to
make way for paintings of Christ and the
Apostles - and the altar rail. Around 1700
many smaller objects were also obtained, including chalice and paten from 1665-67 and
altar candlesticks from 1686. A forthcoming
restoration of all wooden furnishings aims at
bringing to light the ornamentation corresponding to that already revealed on the pulpit
from c. 1700. - A Romanesque tombstone has
decoration similar to that on stones in Lisbjerg
(p. 1417) and Lyngby (p. 1634), as well as other
places.

Fig. 18. Landsbyplan 1:10000, målt 1811. - Map of
the village 1811.
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Sabro herred med de otte kirker: Lyngå, Vitten, Haldum, Over Hadsten, Folby, Lading, Sabro og Fårup.
Tidligere havde også Norring og Skjoldelev en kirke. Frijsenborg ligger i naboherredet Gjern. Af øvrige
herregårde bemærkes Favrskov, Frijsendal, Ristrup og Lyngballegård. Udsnit af Vidensif abernes selskabs kort
1787-89. - Sabro district with the eight churches: Lyngå, Vitten, Haldum, Over Hadsten, Folby, Lading, Sabro and
Fårup. In earlier times Norring and Skjoldelev also had their own churches. Frijsenborg is situated in the neighbouring
district of Gjern. Other estates are Favrskov, Frijsendal, Ristrup and Lyngballegård. Map from 1787-89.

Fig. 1. Kirken i landskabet, set fra sydvest. NJP fot. 1980. - The church in its setting, seen from south-west.

LYNGÅ KIRKE
SABRO

Kirken var formodentlig viet til Vor Frue1 (jfr. †klokke). 1495 bevidnedes ved Sabro herredsting, 2 at »frie
mænd og bønder« havde skænket kirken en gård i
Lyngå, for at der kunne holdes en ugentlig messe til
evig tid og (holdes) et »Guds legems blus med 3
lover«, dvs. vedligeholdes et lys ved hostien med tre
lovprisninger; 3 endelig skulle der synges en »Vor
Frue lov« foran †Vor Frue alter efter messen om
søndagen og på andre helligdage. Degnen, der skulle
»tjene« messerne og lovprisningerne, skulle tildeles
et degnebol.
Århus bispestol ejede 1277 to hovedgårde i sognet, Favrskov og Svejstrup, 4 men kirken synes ikke
at have været en biskoppelig patronatskirke. Som et
levn fra middelalderen var det endnu i 1600'rne

HERRED

ærkedegnen ved domkapitlet, som reviderede kirkens regnskaber og havde den i forsvar, hvorfor han
modtog en årlig afgift (om kirkernes forvaltning, se
s. 1366f.). 5 18. august 1653 6 afstod domkapitlet ærkedegnens rettigheder til Mogens Friis til Favrskov,
som 14. august 1656 7 fik kongens skøde på patronatsret til kirken. Kirken fulgte herefter Favrskov
(jfr. alter- og sygekalk, prædikestol og gravkrypt),
som 1736 blev indlemmet i grevskabet Frijsenborg
(jfr. klokke, stukmonogram og vindfløje). Kirken
overgik til selveje 1. januar 1922.
Ifølge et sagn8 skal der ved Lyngå eller Dalsgård,
syd for Lyngå, have ligget en kirke, kaldet Dals
kirke, som sank i jorden. 9
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af J.Hougaard og J.Viemose 1970, tegnet af Fl. Beyer 1981. - Ground-plan 1:300.
Fig. 3. Formodet system ved afsætningen af den romanske kirkes plan. Målenheden er en kort fod = 28,5 cm
(s. 1769). 1:300. - Presumed system of marking out the plan of the Romanesque church. 1:300.

Kirken ligger sydligst i den førhen meget langstrakte landsby. Mod vest og nordvest falder
terrænet stejlt ned mod en markant erosionsdal
med bækløb i bunden. Fra kirkegården er der
frit udsyn mod syd og vest over dalstrøget til
de bagvedliggende marker. Øst for kirken, på
den anden side landsbygaden, ligger præstegården med stuehus i bindingsværk fra 1799. Den
ret store, rektangulære kirkegård synes at have
bevaret sine gamle grænser.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes i øst af
et græsklædt jorddige, stensat på ydersiden, og
i syd og vest af svære, delvis bevoksede markstensdiger. Mod nord opsattes 1874 en 140 alen
(87 m) lang, cementafdækket kløvstensmur
(»slået kamp«), der på grund af terrænets fald
fungerer som støttemur. To mænd betaltes
1854 for at »planere« kirkegården. 10 - Stendigerne, der 1701 kaldtes kirkens »ringmur«, 11
var 1715 så forfaldne, at gravene var »ganske
omrodet af svin«. 12
Kirkegården præges af en sluttet krans af

elmetræer, der i øst og syd vokser inde på
kirkegården. 1832 anlagdes »en lige gang med
træer på begge sider« fra kirkegårdsporten i øst
til kirkens indgang. 13 Alleen sløjfedes efter våbenhusets nedrivning 1867. 14 Den omtalte indgang er en køreport med fløje af trætremmer,
ophængt i murede piller med hvidtet, støbt
tagafslutning over gesims. En enkel trælåge i
vestdiget fører ud til slugten; herfra løber en sti
langs ydersiden af vest- og syddiget. - Et ligkapel i blank mur og med gavle i syd og nord er
1906 opført ved det søndre dige ud for skibets
vestgavl. 15
Den anselige kirke består af romansk kor og
skib, antagelig opført o. 1200, samt et senmiddelalderligt tårn ved skibets vestgavl. Ved en
gennemgribende restaurering 1867, der stadig
præger kirken, blev et våbenhus ved skibets
syddør nedrevet. Orienteringen har betydelig
afvigelse mod nord.
Ved planens afsætning i marken er anvendt
en tredeling, således at koret, målt udvendig,
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sammen med triumfmuren udgør en trediedel
af bygningens samlede længde. Dette enkle
proportionsforhold kendes blandt andet fra flere thylandske kirker (jfr. DK. Tisted amt,
s. 1047). Målenheden synes at være den samme
som påvist i Elsted, Vester Lisbjerg hrd.
(s. 1739), en kort, jysk fod på ca. 28,5 cm. Målt
med denne enhed er bygningen 90 fod lang,
mens kor og skib måler henholdsvis 26 og 64
fod (jfr. fig. 3). Korets ydre bredde, 25 fod, er
lig skibets indre bredde. Murtykkelsen er i
skibet 4 fod, i koret lidt mindre.
Materialerne er regelmæssigt tildannede granitkvadre over skråkantsokkel. Skifterne er
gennemløbende: 12 i koret og 13 i skibet.
Kvadrene aftager i størrelse opefter; de fire
nederste skifter i skibets nordside måler nedefra
54, 52, 49 og 44 cm i højden. Ved byggearbejderne 1867 blev facaderne omsat. Større partier
omkring sydsidens vinduer er cementpudset
med kvaderridsninger. Indvendig er murene af
marksten.
Døre og vinduer. De oprindelige døre, der
ikke bryder skråkantsoklen, er begge tilmuret,
den søndre 1867, da indgangen flyttedes til
tårnet, den nordre muligvis allerede i middelalderen, men nu med en blændmur fra 1900. 10
Norddøren (fig. 4) er vandret afdækket med
sider af lodretstillede karmsten; den måler udvendig 107X210 cm, indvendig 135x185 cm
(over nuværende gulv); mellem den ydre og
indre granitoverligger er der en egeplanke. Af
den ligeledes 107 cm brede syddør er kun bevaret tre karmsten; den har rimeligvis haft samme
udformning som den nordre, men er trukket
en halv bredde mod øst i forhold til denne.
Den romanske bygning har haft syv vinduer i
alt, tre i koret og to i hver af skibets mure; heraf
er fire bevaret som ud- og indvendige blændinger. Korets vinduer er anbragt midt i facaderne, mens skibets østvindue sidder nøjagtig
midtvejs i bygningens fulde længde. Skibets
nordvinduer er senest tilmuret ved hvælvslagningen. I det vestre sidder sålen 275 cm over
skråkantsoklen, og vinduet måler i murflugten
152x65 cm; det har som korets nordre monolit
overligger. - To kvadre, der har dannet smigen
Danmarks Kirker. Århus amt
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Fig. 4. Udsnit af skibets nordfacade (s. 1769). NJP
fot. 1980. - Section of nave's north elevation.

i et af de forsvundne vinduer, ligger nu på
udkigshøjen i præstegårdshavens nordøstre
hjørne.
Indre. Triumfbuen har rundbuet stik af granit
og kragbånd med skråkant på undersiden.
Ændringer og tilføjelser. I årene umiddelbart
før 1500 (jfr. kalkmalerier) blev kirken overhvælvet, og kort efter opførtes tårnet.
De typiske krydshvælv, et fag i koret og tre i
skibet, hviler på falsede piller; skjold- og gjordbuer er helstens, ribberne halvstens, idet dog
korets starter som kvartstens. Korets runde
113
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Fig.5. Tårnets vindfløje 1829 (s.1772).
Hans
Stiesdal fot. 1971. - Vanes from 1829 on tower.

Fig. 6. Tværsnit af skib 1:150. Målt af Jens Hougaard
og Jørgen Viemose 1970, tegnet af Flemming Beyer
1981. - Cross-section of nave, 1:150.

vederlagsbånd sidder noget højere end skibets
retkantede, hvoraf de nordre er anbragt et skifte højere end i syd. I skibets østre fag findes
foruden spygatter fire højere siddende, kalkdekorerede huller, to i sydkappen og to i nordkappen; diameter 4-5 cm. I de to søndre og
vistnok også i den nordligste er der slidspor
efter (klokke?)reb.
Tårnet, der er jævnbredt med skibet, minder
meget om det i Folby. Ved opførelsen nedrev
man skibets vestgavl og opførte i stedet en 5,2
m bred, spids aflastningsbue, som bærer tårnets østmur; buens top ligger ca. 40 cm over
toppunktet i skibets vestre skjoldbue. Kvadrene er genanvendt ude og inde indtil midten af
nedre stokværk; herover er murene af munkesten i munkeforbandt. Tårnrummet, som indtil
1867 åbnede sig mod skibet, har ottedelt
hvælv, hvilende på vederlag i murene. Et stort,
udvendigt falset vindue i vest kan være udvidet. Et lignende vindue i syd er lukket ved
etableringen af den nuværende dør. Adgangen
til mellemstokværket sker siden 1903 ad en
trappe ved tårnrummets østvæg, 16 der fører op
til en lem i hvælvet; tidligere førte en †fritrappe
ved tårnets nordside til en nu tilmuret, fladbuet
og falset dør. Ca. halvanden meter over hvælvingen hviler et bjælkelag på afsæt i murene. I
mellemstokværket er der i nord et lille vindue,
udvendig falset og tagformet, indvendig fladbuet; i syd et nyere, rundbuet. Klokkestokværket har til alle fire verdenshjørner rundbuede
og falsede tvilling-glamhuller, der i lysningen
er 197 cm høje. Stokværket adskilles fra det
underliggende ved et cementdække på jernbjælker, oplagt 1896. 14 Det svajede og afvalmede tag, der er beklædt med bly, rejser sig over
en profileret gesims; tagværket er næsten helt
fornyet, muligvis i forbindelse med vindfløjenes opsætning 1829.
†Våbenhuset ved skibets sydside, nedbrudt
1867, var af ganske anselig størrelse og i to
etager, som flere af våbenhusene på Århusegnen. Det nævnes første gang 1727, 12 men var
antagelig fra middelalderen. Ifølge synsprotokollen 1862 var det godt 7 m langt, 7,2 m bredt
og 5,3 højt; de hvidtede teglstensmure målte
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Fig.7. Kirken set fra sydøst. Victor Hermansen fot. 1934. - The church seen from south-east.

godt 60 cm. Taget var tækket med tegl og
havde sugfjæl. I gavlen var der en ca. 1 m bred
dør og i østmuren et lille vindue. De blåmalede
loftsbjælker lå kun 2,3 m over murstens gulvet,
der 1850 havde afløst et gulv af kampesten. 13
Langs østvæggen fandtes en muret bænk beklædt med brædder. 1866 ønskede synet en
brandsprøjte fjernet fra huset. 15 Samme år tilrådede man (arkitekt Kiilsgaard?), at »udbygningen« blev nedrevet, da kirken var stor nok og
så bedre ud uden, sådan som det havde vist sig i
Haldum (sml. s. 1803).
Vedligeholdelse

og

istandsættelser.

Muligvis

ret

betydelige reparationer på mur og tag nævnes
1811-12 og 1830. 13 En »bule« i skibets nordmur
som følge af kvadrenes udskridning, utætte
blytage samt tårnfacadernes dårlige forfatning
gav anledning til en omfattende »restauration«
1867-68 under ledelse af Frijsenborg-arkitekten
Christen Kiilsgaard. 17 Restaureringen, der god-

kendtes af ministeriet 25.juli 1867, fulgte det
faste program for grevskabets kirkearbejder i
disse år og gav kirken dens nuværende udseende. 18 Murene i kor og skib blev omsat og tårnet
skalmuret. Man nedbrød taggavlene, hvoraf
korets endnu var af granit, udskiftede det meste
af tømmeret og gav kirken en lav taghældning
med murede gavle og høje savtakgesimser;
samtidig udskiftedes tagenes bly med skifer.
I skibets østende, 2.-10. fag, genanvendtes
spærene fra det gamle tagværk, der havde dobbelt lag hanebånd med bladede samlinger,
nummereret med øksehugne romertal og trekantstik.
I forbindelse med våbenhusets nedrivning og
syddørens lukning etableredes en rundbuet og
falset dør i tårnets sydside. Samtidig tilmurede
man tårnbuen og indsatte en dør mellem skib
og tårnrum, der siden har tjent som våbenhus.
- Fem, store, rundbuede støbejernsvinduer
113*
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.

indsattes som afløsere for mindre, ligeledes
rundbuede, blyindfattede vinduer; skibet fik nu
tre vinduer i syd. Gulvenes gule mursten erstattedes af gulbrændte, sekskantede fliser.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1882, 10 blev
1917 14 udskiftet med kalorifer. 1952 fik kirken
el-var me.
Kirken, der udvendig står med blanke mure,
har bortset fra mindre ændringer år 1900, da
man afrensede korbue, hvælvribber og -piller
for hvidtekalk, bevaret sit karakteristiske udseende fra istandsættelsen i forrige århundrede.
Ved en restaurering 1971-72 (arkitekt Leopold
Teschl) 19 blev det indre igen hvidtet overalt;
samtidig lagdes gule, kantstillede flensborgsten
under stolestaderne.
Et spejlmonogram (jfr. fig. 8), » C G F « (for
Christian greve Friis, †1763), udført i stuk og

kalket lysrødt, ses på søndre del af triumfvæggens vestside.
Vindfløje. To vindfløje på tårnet (fig. 5) bærer
under grevelig krone indskiften »J.C.J-V-F.«
(for kirkens patron, greve Jens Christian JuelVind-Frijs) og »1829«.

KALKMALERIER
Ved en undersøgelse 1896 af kirkens hvælv og
vægge fandt Magnus-Petersen spor af senmiddelalderlige hvælvdekorationer, der imidlertid
atter overkalkedes bortset fra et bispevåben
over korbuen. 1900 »dekorerede« P. Rahbek
alle fire hvælv, 10 inspireret af de fundne spor.
1953 foretog Harald Borre en fuldstændig afdækning og restaurering af hvælvdekorationer-
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Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west,

ne, derimod fandtes ingen kalkmalerier på
væggene.
Hvælvdekorationerne i kor og skib, fra
1400'rnes sidste tiår, er af egnens vanlige, enkle
art, med de nærmeste paralleller i Spørring
(s. 1677) og Søften (s. 1696). I koret har ribberne sparremønster, mens skjold- og gjordbuer
ledsages af krydsende rundbuer med tre prikker over toppene. I østre hvælvkappe er tegnet
en kande med tidselagtige blomster, stående på
et skakbrædt (fig. 11); nord herfor et bomærke
(jfr. fig. 12), antagelig kalkmalerens (jfr. Ginnerup, Randers amt).
Skibets tre krydshvælv har en ensartet bemaling (fig. 8-9), en slynget ranke med fembladsblomster ved skjold- og gjordbuer og langs
ribberne, der på alle tre sider har et stregtegnet,
V-formet ornament med topprik. Over buer-

nes toppunkter ses stiliserede småplanter, i østfaget ens, grå med røde prikblomster. På østkappens sydside findes Århusbispen Ejler Madsen Bølles våben (1482-90), gråt, men med
rødttegnet tovværks-ramme; på tilsvarende
plads nordfor fandtes 1896 spor af et skjold af
yngre type, hvis mærke var forsvundet ved en
revnedannelse. 20
I midtfagets østkappe er malet et dyremotiv,
ræv forfølgende fugl (fig. 10) (jfr. Spørring
s. 1678). Stiliserede småplanter ses over buetoppene i nordre og søndre hvælv samt på
tilsvarende steder i skibets vestligste hvælv.
Ottetakkede stjerner er spredt over alle tre
hvælv, og omkring afløbshullerne i de to østligste hvælv er malet mangebladede blomster
eller enkle rammer. En tungebort fremhæver
de små huller, med spor efter reb, i østfaget.
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Fig. 10. Kalkmaleri o. 1490, i skibet (s. 1773). Peter
Michelsen fot. 1963. - Wall-painting c. 1490, in nave.

De anvendte farver er de vanlige, vekslende
rødbrune og sortgrå med en tilføjelse af okker
på enkelte stjernetakker.
INVENTAR
Oversigt. Kirkens tilknytningsforhold til Friis-slægten har sat sit præg på inventaret. Altertavlen, fra
samme værksted som prædikestolen, bærer årstallet
1640 ligesom alterkalken, der desuden er smykket
med Niels Friis' våben og navnetræk. I koret, der
måske kan opfattes som gravkapel for Friis'erne, er
1855 opsat en mindetavle for de i gravkrypten nedsatte personer. Over en forvalter ved Frijsenborg har
enken ophængt et epitaf o. 1713, og samme ægtepar
har desuden skænket en renæssance-lysekrone og en
kiste til altertøjet. - Som kirkeejere har Frijs'erne
stået for gentagne istandsættelser. 1843 anbragtes
nyt stoleværk, og alt inventar maledes af maler
Clemmensen i Søften. 13 1867-68 omfattede en hovedrestaurering ændring af altertavle, alterskranke
og stoleværk. Under ledelse af grevskabets arkitekt,
Carl Kiilsgaard, blev 1903 opstillet et orgel på nyt
pulpitur, ligesom alter og prædikestol blev restaureret 1907. - Fra middelalderen må fremhæves den
romanske løvefont, der rummer en sjælden fontegryde fra 1481, skænket af sognepræsten, der tillige
har givet en †Mariaklokke 1471.

Alterbord, 1894, af eg, panelværk med foranstå-

ende, kassetteværksprydede balustersøjler, ud-

ført af snedker J. Ph. Würtz i Vitten. 1907 malet
med »polykromfarve« af P. Rahbek. 10
†Sidealterbord. I skibets sydøstre hjørne er
under hvælvpillen bevaret rester af et muret
alterbord.
†Alterklædet var 1862 14 af rødt klæde med
påsyet kors; 10 det afløstes 1889 af et nyt med
ægte guldgaloner og kors. 1 4
Altertavlen (fig. 12-13), med skåret årstal
1640, er et snitværksarbejde i senrenæssancestil
uden barokke elementer. Den er udført i samme værksted som prædikestolen, hvis mester
bl.a. har stået for tavlerne i de nærliggende
kirker Vissing og Lerbjerg (Randers amt).
Tavlen er et velproportioneret arbejde, hvis
fire storsøjler deler hovedstykket i et bredere
midtfelt og to smallere sidefelter. Fodstykke og
frise er ligeledes tredelt ved fremspring smykket med løve- eller diademhoveder. Topstykket er derimod todelt, med to fyldinger adskilt
og flankeret af korintiske søjler med beslagværksprydbælter svarende til storsøjlerne. De
to sæt rigt udskårne vinger har beslagagtige
kartoucher omkring diademhoveder, på storvingerne desuden med frugtophæng (fig. 13).
Den kartoucheformede topgavl omslutter et
portalfelt, hvis ramme er dekoreret med beslagværk og skellagte skiver. Stor- og topstykFig. 11. Kalkmaleri o. 1490, i korets østkappe (s.
1773). NE fot. 977. - Wall-painting c.1490, in chancel.
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Fig.12. Altertavle 1640 (s. 1774). NE fot. 1977. Altarpiece 1640.

Fig. 13. Altertavlens storvinge (s. 1774).
1977. - Detail of altarpiece (cf. fig. 12).

kets fyldingsfelter er indrammet af kvartrundstav smykket med fladsnitsranker, hvorimod
storstykkets sidefelter har omløbende båndslyng med beslagværksprydet bueslag. Fodstykkets langstrakte kartouche omslutter (som
i Vissing) det reliefskårne årstal, mens fladsnitsranker udfylder sidestykkerne.
1907 gennemgik tavlen ved P. Rahbek en
restaurering, 21 der hovedsagelig bestod i en
nymaling, delvis på grundlag af fundne farvespor, på kridtgrund. Forinden fjernedes den
nicheformede trækasse, der siden 1868 i midtfeltet havde dannet baggrund for en gipsfigur
efter Thorvaldsens Kristus, leveret af V. Orlandi, København, 10 - en modepræget alterudsmykning, som var anvendt bl.a. i Trige
(s. 1715) og Elsted (s. 1743). 1862 14 var der i
midtfeltet anbragt et jernkrucifiks, 22 antagelig
det 1845 erhvervede støbejernskrucifiks (jfr.
ndf.).

kartoucheværk, med laserende farver: blåt på
båndophænget, med sølv og blegrødt på frugter etc. Fyldingsrammers og søjlers ornamenter
forgyldte, skafterne gråhvidt marmorerede.
Indskrifterne, der står med gylden fraktur på
sort bund, er en nymalet gentagelse, men i
varieret form, af de indskrifter, der ifølge synsprotokollen fandtes 1862: 14 I storstykkets midtfelt: Fadervor, i nordre sidefelt: »Heren(!) er
min Hyrde... Ps. 23.«, i søndre: »Huo som
troer oc blifuer døbt... Marc. 16.« I frisen: »Salige ere de, som ere rene af Hiertet.
Matth. 5,8.« I topstykkets felter, mod nord:
»Salige ere de, som holde hans Bud ... Joh.
Aab. 22,14.« Mod syd: »Jeg Jesus udsende min
Engel at vidne dette for eder ... Joh.
Aab. 22,16.« I frisen: »Jeg er Lifsens Brød. Joh.
6,48.« I topgavlen: Jesumonogram.

Den polykrome staffering 23 består af en blågrå bund for det rødbrune, guldkonturerede

NE

fot.

Opmalinger af tavlen var tidligere foretaget
1829 og 1843; 13 1894 blev tavlen afrenset for
maling, »restaureret« og bonet af snedker
Würtz. 10
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Altersølv.

Fig. 14. Alterkalk skænket 1640 af Niels Friis til
Favrskov, udført af Ove Nielsen, Århus (s. 1776).
NE fot. 1977. - Chalice, presented 1640 by Niels Friis
of Favrskov, executed by Ove Nielsen, Århus.
Fig.15. Sygekalk o. 1660, skænket 1775 (s. 1776). Chalice for the sick c. 1660, presented 1775.

Alterkalk (fig. 14),

skænket 1640 af

Niels Friis til Favrskov og hustru; nyt bæger
1908. Den nu 20 cm høje kalk har sekstunget,
flad fod, sekskantede skaftled med små profilstave og fladtrykt knop, der på over- og underside har drevne tunger; det rudestillede felt
mellem bladtungerne er skrågraveret. Fodens
enkelte tunger fremhæves ved graverede konturlinier, og på tre af tungerne ses graverede
våbner for giverne, Niels Friis' mellem hans to
hustruers, Dorte Gyldenstjerne og Anne Sandberg (jfr. gravkrypt). Over våbnerne personernes initialer, med versaler: »N.F.« mellem
»D.G.S.« og »A.S.B.«; Friis-våbnet er desuden
flankeret af årstallet »1640«. På fodpladen herunder ses stempel for guldsmeden Ove
Nielsen, Århus (Bøje 1946, 1354). Det store
bæger er udført 1908 af »R.Jensen«, Horsens, 10
hvis mærke ses under bunden. Langs mundingen en graveret versalindskrift: »M. Krag - Iuel
- Vind - Friis. Anno 1908.« Da det oprindelige
bæger 1862 24 blev anset for at være for lille,
fornyedes det samme år 10 af Niels Holst Wendelboe, Århus 25 (Bøje 1946, s. 200).
Disk, fra 1800'rnes første halvdel, 13 cm i
tvm., glat, med lille, ombøjet kant og smal
rand med graveret cirkelkors; under bunden to
ens stempler for Niels Bach Mørup, Randers
(Bøje 1946, 2434).
†Oblatceske, o. 1860, 1 4 af sort porcelæn med
guldkors og -kanter, fra Bing & Grøndahl. To
tilsvarende alterkander, henholdsvis fra o. 1855 13
og 1862, 14 stod endnu 1963 på altret, nu ude af
brug. Vinskummeske, 1903, med stempel for
R.Jensen, Kbhvn.
Sygesæt (fig. 15), samlet af dele fra forskellig
tid. Sygekalken, oprindelig et lille bæger fra
o. 1660, har drevne bladtunger både om den
vulstagtige fod og på skaftets indknebne led. I
sviklerne mellem de øvre, drevne bukler er
graveret et vifteornament. Herover er 1775
tilføjet en graveret giverindskrift med skriveskrift, initialerne dog med store skønskriftsbogstaver: »Til Lyngaae og SKiød Sogner
1775. E. G. W. Frijss. C. S. W. Frijss.« Nævnte
år er kalken antagelig blevet forhøjet med et
cylinderformet fodled med flad, aftagelig fod-
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plade, der danner lukke for et lille oblatgemme
her. På fodpladen er gentaget den ovenfor omtalte indskrift, og her ses tillige mestermærket
for Mathias Mortensen Bøegh, Århus (Bøje
1946, 1388). 1896 »forandredes« kalken af
J. P. Sørensen, Århus, der dels indsatte nye
»kugler« (bukler), dels i bægeret anbragte'en
lille vinbeholder med oblatskruegemme i låget;
samtidig forgyldtes alle dele ud- og indvendig. 10
Disk, 6 cm i tvm., på randen graveret latinsk
kors samt skriveskrift: »Iesus - Nazaræus Ao
1736«. Under bunden er graveret samme indskrift som på kalken, her dog med store skønskriftsbogstaver. Forgyldt. Et læderfutteral med
spinkelt guldsnit foroven og -neden rummer
både sygesæt og disk.
Alterstager (fig. 16),

o. 1585,

af ret lys mes-

sing, 54,3 cm høje, uden lysetorn. Hovedformen, klokkeformet fod og profileret skaft med
baluster over dobbelt cylinderled, svarer ganske til stagerne i de nærliggende kirker Vissing
(fra 1585) og Ølst (fra 1586) i Randers amt. 2 6
Begge stager har på fodskålen nu næsten udpudsede, graverede våbner med hjelmklæde og
hjelmtegn, der på det ene muligvis er vesselhorn (Friis?), det andet en fugl med ring i
ryggen; skjoldet delt, første felt tværdelt.
Syvarmet lysestage med guirlandeprydede afsæt, nyere, på alterbordet.
Messehagel, nyere, af rødt silkefløjl med
guldgaloneret kors og -kanter.
Alterskranke, o. 1901, 1 0 bestående af udsavede
balustre med profileret håndliste; femsidet,
mod altret afsluttet af piller med topkugle.
Rødbrun-malet, med grå og gyldne lister; 1907
»polykrommalet« af P. Rahbek. Den tidligere
†skranke, med drejede balustre, var udført 1867
af snedker Würtz, Voldby. 1 0 O. 1862 havde
†skranken »udskåret træværk« og strakte sig
tværs over koret. 1 4
Døbefont (fig. 19), romansk, af grå-rødlig
granit, kummen, ca. 81 cm i tvm., ret grovkornet, foden lidt lysere, finkornet. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 234, 241ff.) tilhører den de
østjyske løvefontes klassiske type, herunder
»Sjørslevgruppen«, hvoraf bl.a. Haldum og

Fig. 16. Alterstage o. 1585 (s. 1777). NE fot. 1977. Altar candlestick c. 1585.

Folby antagelig stammer fra samme værksted.
Kummens modstillede løvefigurer, i fladt
relief, har fælles, 16-18 cm højt, 7 cm fremspringende mandshoved. Den specielt udformede manke har den især fælles med fonten i
Adslev (Hjelmslev hrd.). Over ryggen breder
sig en haledusk formet som et stort, tvedelt
akantusblad, og herover snor en akantusranke
sig lige under mundingsranden. Foden, af form
som et omvendt terningkapitæl med øvre
rundstav, har som gruppens øvrige fonte rundbuefelter, hvorunder ses flade relieffer af: 1 og
2) ret ens løver, næsten hvilende på brystet,
med bagudvendt hoved, i profil, og med tunge, der synes at slikke bladdusken på den ryglagte hale. 3) To planter med volutblade til
siderne og øvre treblad. 4) En due set i profil,
med udstrakt hale og vinge over ryggen, formentlig med oliegren i den forreste klo. I sviklerne mellem felterne ses primitive mandshoveder med overskæg, i kraftigt relief. - 1889
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Fig. 17-18. Fontegryde af malm 1481, skænket af
sognepræsten (s. 1778). M. Mackeprang fot. 1904.
Fig. 18. Detalje med bomærker. NE fot. 1977. - Font
basin of bronze 1481, donated by parish priest. Detail
with marks.
Fig. 19. Romansk døbefont, detalje af kummen (s.
1777). - Romanesque baptismal font, detail of basin.

rensedes fonten; 10 dens plads var da og indtil
1907 under korbuens nordside, nu i skibets
nordøsthjørne.
Fontegryde (fig. 17-18), af malm, 1481 skænket af sognepræsten Jacob Nielsen Hvid, der
1477 havde givet en tilsvarende †gryde til annekskirken i Skjød (Houlbjerg hrd., Viborg
amt).
Den store fontegryde, i sin art nu sjældent
forekommende, er nøje tilpasset granitfontens
kumme. Den måler 63,5 cm i tvm., er 29 cm
dyb og har en 1,5 cm tyk og 4,5 cm bred, let
skrånende rand med to modstillede, kraftige
ører. På randen ses en indskrift med flade minuskier på krydsskraveret bund, indledt og
afsluttet med to forskellige, indridsede bomærker 27 (fig. 18): »a(n)no d(omi)ni mcdlxxxi factus e(st) fons iste te(m)pore d(omi)ni iacobi
nicolai huid 28 cvrati ecc(les)ie lyngv pro cvi(v)s
a(n)i(m)a devm fidelis« (i Herrens år 1481 blev
denne font udført, da hr. Jacob Nielsen Hvid
var Lyngå kirkes sognepræst. Troende, bed til
Gud for hans sjæl). 29 Ordet »ora«(bed) mangler, men der er plads hertil ved indskriftens
afslutning. Indvendig i gryden ses et bomærke i
svagt relief, afvigende fra de to andre bomærker og antagelig mesterens mærke. Denne gryde- eller klokkestøber er måske identisk med
den »Johannes«, der udførte den nu omstøbte
klokke (se ndf.), der ligeledes bar sognepræstens navn.
Dåbsfad (fig. 21), af messing, med graveret
årstal »1684« over udpudsede initialer på en af
randens fire store bukler. 35 cm i tvm. og 4 cm
dybt, ottekantet. På randen drevne og ciselerede blomster og frugter; kraftig, ombukket
kant. 30 Nu ude af brug.
Dåbskande, o. I860, 1 4 af tin, svarende til den i
Spørring (s. 1682, fig. 14), men af lidt slankere
type, 27 cm høj. Under bunden et læderet
stempel »NF[S]« over fransk lilje for kandestøberen Niels Frederik (Ebbesen) Sørensen,
Odense. 31
†Fontelåg, 1858, af træ og oliemalet, udført af
snedker Würtz. 10
Krucifiks, 1845, af støbejern, 32 udført i Carlshytte jernstøberi ved Rendsborg og anskaffet
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Fig. 20. Udsnit af prædikestol, 1633 (s. 1779).
NE fot. 1977. - Section
of pulpit 1633.

på foranledning af daværende sognepræst Bent
Magnussen. 13 Figuren 73 cm høj. Tidligere anbragt i altertavlens midtfelt (jfr. Elsted), og i
hvert fald o. 1900 på nuværende plads på triumfvæggens søndre del. 15
Prædikestol (fig. 20), med skåret årstal 1633,
udført i samme værksted som altertavlen og de
ganske tilsvarende prædikestole i bl.a. Tilst
(s. 1582) og Grundfør (s. 1662).
I hvert af de fire storfelter er fladtskårne,
plumpe relieffigurer af Kristus og tre af evangelisterne, som vanligt kun delvis navngivet
ved fa bogstaver. Fra øst 1) den glorificerede
Kristus, 2) Lukas, »S. Lvc« (med reliefversaler), 3) unavngiven, men ved sin skægløshed
markeret som Johannes og 4) Markus eller
Mattæus, »S. Ma«. (indskårne versaler). I postamentfelterne ses dels skårne kartoucher, det
østligste med årstallet, dels i de to forreste felter

to og to reliefskårne våbner, henholdsvis Ulfeld-Friis og Gyldenstjerne-Ulfeld, for Niels
Friis til Favrskov og hans første hustru Dorte
Gyldenstjerne (jfr. gravkrypt). - Samtidig,
sekssidet lydhimmel med omløbende frise under karnisprofileret tandsnitliste; de kartoucheformede topstykker har drejet topkugle. På
undersiden en stor roset hvorunder kraftig
hængedue.
1867 fik prædikestolen ny trappe og bærestolpe, der imidlertid udskiftedes 1894. 10 Samtidig rensedes den for farver og bonedes ligesom altertavlen. 1905 foretoges en restaurering
ved P. Rahbek. På grundlag af farvespor fra
den oprindelige staffering renoveredes stolens
farver og ægte forgyldning (i Johannes' bog
malet: »Ren. 1905«). Kapitælerne har grøntlaserede sølvblade og røde volutter, kassetteværket rødbrunt med grønne og blå detaljer samt
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Fig. 21. Dåbsfad af messing, 1684 (s. 1778). NE fot.
1977. - Baptismal dish of brass, 1684.

forgyldning. Våbnerne står med de rette heraldiske farver. Storfeltsfigurerne, der ses på sort
bund, har blå og grønne kapper over hvide
kjortler. De nye indskrifter, med hvidmalede
versaler på sort bund, er på stolens frise: »Salige ere de som høre Gvds ord og bevare det«
(Luk. 2,28), på lydhimlens: »Hellige fader hellige os i din sandhed...« (Joh. 17,17). Himlens
underside blå med gulhvide stjerner og blegrød-lysgrøn roset; hvid due.
Stoleværk, 1867, 10 af snedker Würtz forarbejdet dels af det tidligere stolesæt fra 1843, dels af
nye materialer. Enkle, rundbuede gavle, grønmalede i to nuancer. †Stolesættet fra 1843 13 havde låger og gavle med udsvejfede topstykker. 14
En lukket †præstestol14 erstattedes 1867 af en
lænestol med Friis-våbnet udskåret på ryggen.
I korets nordvesthjørne. Samtidig udførtes ny
degnestol;10 nu på loftet.
Kirkekiste (fig. 25), 1708, af eg, 5 5 x 5 3 , 5 x
113 cm inclusiv det let hvælvede låg. Kistens sider og låg består hver af een planke, beslået
med tungede, nagleprydede jernbånd, der er
vinkelbøjede på hjørnerne og korsstillede på
gavlenderne, hvor bærehankene er fæstnede.
På to nye egetræsbukke. 33 Jernbåndene er sortmalede. På den ene langside en hvidmalet indskrift med fraktur og store skønskriftsbogsta-

ver, genopmalet 1894 10 af maler Jensen, Hammel: »Til at For ware Lyngaae Kierkis Alterkleder vdi. Forærit af N. N. S. H. og C. H. D. O.
Anno 1708«. Giverne er Niels Nielsen Hiersing
og Catharina Hansdatter Owidt (sml. lysekrone og epitaf). I tårnrummet.
To pengebøsser, 1900, af messing, leveret af
A. Wilson, Århus 10 , begge med graveret versalindskrift: »M. K . J . V. F. 1900. Til de fattige«, initialerne refererende til kirkeejeren (jfr.
alterkalk). Anbragt på hver side af syddøren.
De samtidige egetræsfødder findes nu på loftet.
Også 1862 14 fandtes to †fattigbøsser, 1876 afløst
af nye. 10
Pulpitur i vest, 1903; 24 oprindelig egetræsmalet, 10 nu som stoleværket.
Orgel, bygget 1903 af F. Nielsen, Århus. Ét
manual med fire stemmer og diskant-oktavkoppel. Disposition: Bordun 16 Fod, Principal
8 Fod, Textus 34 8 Fod, Octav 4 Fod. Mekanisk
sløjfevindlade.35 Ifølge indskrift på sølvplade
skænket af gårdejer P.Jensen Bonde og hustru
Maren Pedersen, ejer af Bondesholm, Lyngå
mark 1903. På vestpulpituret.
Salmenummertavler. 1-3) 1900, udført af
N. Rasmussen; 10 skydebrikker med påmalede
tal. Gråmalet i flere nuancer; den ene nu på
loftet. 4) Lille fyrretræstavle med tresidet topstykke, brun, med sortmalede numre på hvid
bund, antagelig den tavle til dåben, der ønskedes 1904; 36 nu i gravkrypten.
Præsterækketavle, o. 1894, 10 af rødbrun marmor, 182x112 cm, med nyere, forgyldt indskrift (brødskrift), der har afløst en ældre, der
skimtes nedenunder. På nordvæggen i skibets
midtfag. †Præsterækketavle, en sort stentavle i
egetræsramme og med forgyldt indskrift, er
omtalt 1768 37 og fandtes endnu 1862 14 på samme plads som ovennævnte.
Lysekroner. 1) (Fig. 22). O. 1600, men skænket af Niels Nielsen Hiersing37 i forbindelse
med dennes erhvervelse af epitaf, o. 1713. Kronen har rigtprofileret skaft med fladtrykt hængekugle hvorunder dobbelt løvehoved med
delfinring i flaben; topfiguren er en flakt, kronet ørn. Fra skaftets flade skiver udgår de to X
seks lysearme, der har dobbelt indknebet led
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midtpå og i den indre, nedre spiral en flad
roset. Til skaftets midtled er heftet seks flade
prydarme formet som S-slyngede, akantusbladprydede delfiner med mandshoveder,
hvorpå »klokkeblomsthat«. 38 Ophængt i seksleddet, rødmalet jernstang adskilt af forgyldte
trækugler; i skibets østligste fag.
2) Ny, af messing, leveret af broncestøber G.
Erstad-Pedersen, Århus, med to X seks lysearme. Ophængning som nr. 1, i skibets midtfag.
3) Nyere kompositkopi med seks dobbeltarme og seks prydarme. I tårnrummet.
Klokke, omstøbt 1840 af P. P. Meilstrup,
Randers. Tvm. 102 cm. Om halsen ses en
versalindskrift mellem sløjfeophængt blomsterguirlande og profillister: »Omstøbt aar
1840 paa høyvelbaarne hr. kammehfrre(!) og
greve Christian I. V. Frijses bekostning«. Over
slagkantens lister læses: »Støbt af P. P. Meilstrup i Randers«. Klokken, der ved omstøbningen af den gamle klokke forøgedes med 5
lispund, 13 fik 1897 en revne, 15 som blev repareret af M. W. Ohlsson i Lybæk. 10 Nyophængt af
Aug. Nielsen 1935.
†Klokker. 1) 1471, kaldet Mariaklokken,
støbt af Johannes og skænket af sognepræsten
Jacob Nielsen Hvid (jfr. fontegryde). Klokken
bar årstallet 1471 13 og følgende versificerede
indskrift: 39
»Te colo virgo pia, post te vocor ergo Maria
defunctos plango, vivos voco fulgura frango
tempore Jacobi hvit curati eccl(esi)æ Lyunghoe orate pro Johanne meo fusare«.
(»Dig ærer jeg, hellige Jomfru, efter dig kaldes
jeg altså Maria. Jeg græder over de døde, jeg
kalder de levende, jeg bryder lynet. På den tid
da Jacob Hvid var Lyngå kirkes sognepræst.
Bed for Johannes, min støber«). - Ved klokkens dåb anvendtes en bøn, der er gengivet i
Marmora Danica 1741. 40 Ved ringningen over
Frederik VI sprang klokken, 13 der omstøbtes
følgende år (jfr. ovfr.). Ved klokkeafleveringen
1528-29 41 afgav man i første omgang kirkens
største klokke, der vejede 3½ skippund og 8
lispund og må være identisk med den ovennævnte Mariaklokke. Denne klokke blev imid-

Fig. 22. Lysekrone o. 1600, skænket o. 1713
1780). - Chandelier c. 1600, presented c. 1713.

(s.

lertid tilbageleveret i bytte for kirkens mindste
†klokke, nr. 2, der vejede 1 skippund og 18
lispund med ophængningsjern, samt syv stykker »råt kobber«, der vejede 4 skippund. Den
lille klokke og kobberet anbragtes i S. Karens
gård i Århus (jfr. s. 1356).
Klokkestol, opsat 1892. 10 Den forrige †klokkestol var ifølge synsprotokollen 14 5½ alen høj og
bestod af to stolper, tre fodstykker, to løsholter
og tolv skråstivere, alt af eg.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 23-24), o. 1713. Billedhuggerarbejde af egetræ, kalk- og sandsten, opsat af Catharina Hansdatter Owidt over ægtefællen Niels
Nielsøn Hiersing, forrige forvalter over grevskabet Friisenborg, født i Kiøbenhafn 1650,
død på Fawerschow 1713, hvilken gård han
som forpagter havde beboet i 40 år. Hans hustru Catharina Hansdatter Owidt, »herhos
hannem hvilende«, født i Tunderen 1650, død
•. De levede et meget kærligt ægteskab i 35
år og velsignedes med ni børn, seks sønner og
tre døtre, af hvilke den yngste søn døde i sine
spæde år, de andre alle af den salige fader før
hans død set i hæderlig og ønskelig velstand. -
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Indskriften, med fordybede versaler, er udført
noget mangelfuldt, idet enkelte bogstaver er
glemt og i stedet malet på stenen.
En arkitektonisk opbygget tavle af træ danner baggrund for de skårne figurer og øvrige
dekorationer. Foran en stele er anbragt en
laurbærkranset skrifttavle af ølandsk kalksten,
der støttes, dels af en mandshøj figur, Tiden,
med le og vinget timeglas på hovedet, dels af
en svævende putto. En anden putto, med kranium (fig. 24), sidder på postamentbjælken.
Som hængestykke ses en medaillon omgivet af
store englehoveder og nedre akantusgrene. På
medaillonen en fordybet versalindskrift: »Text.
2. tim. 1. v:12. leg veed paa hvilchen ieg
troer...« og »Ieg har stridit den gode strid ... 2.
timot. 4. v: 7,8.« Frugtfestoner er ophængt på
stelen og med sløjfer fæstnet til tavlens pilastre.
Trekantgavlen krones af flammende urne flankeret af overflødighedshorn med blomster.
Epitafiet er udført i et værksted, hvis mester
formodentlig er elev af billedhuggeren Quellinus. Et af dennes arbejder, et epitaf i Tølløse
(Holbæk amt) 42 synes at have givet inspiration
til figuren Tiden. Andre værkstedsarbejder forekommer i Århus domkirke (nr. 28, s. 726), i
Odder (Hads hrd.) og i Randers S. Morten.
Efter en gennemgribende istandsættelse
1971-72 ved G. N. Kristiansen er tavlen nyophængt og den oprindelige staffering afdækket
og opmalet. Tavlen sortmalet, snitværket holdt
i alabastfarve, hvidgult med ådring i svagt gråt.
Flammer, sløjfer, timeglas og rammer har forgyldning (laseret bladsølv) på kridtgrund, indskrifter forgyldte på rødgul guldgrund, der i
medaillonen står på sort baggrund, på den store
skrifttavle derimod med den røde kalksten som
baggrund, skønt denne ifølge restaureringsberetningen oprindelig var sort. Ophængt på
nordvæggen i skibets østligste fag.
Mindetavle over forfædrene, sat 1855 af greve
Christian Emil Juel Wind Frijs og hustru Thyra
Valborg Haffner.
Sort marmortavle, 196x103 cm, hvori der
forneden er indfældet to ovale, hvide marmorplader med reliefvåbner for Frijs og Haffner.
Tidligere i marmoreret ramme. 14 Indskrift med

fordybede, gyldne versaler: »I capellet under
dette chor nedsattes i sin tid de jordiske levninger af erector grev Mogens Frijss forældre. Niels Frijs, herre til Faurskov, Skumstrup og
Vadskjærsgaard, født 1584, †1651. Dorthe Gyldenstjerne af Bjersgaard i Skaane, †1634; endvidere Anne Sanberg fra Løistrup, †1647, Niels
Frijss anden hustru. Jens Rosenkrantz til
Faurskov og Qvitzovsholm med begge sine
fruer, Dorthea Frijs, datter af grev Mogens
Frijs, og Beate Sehested, datter af Niels Sehested til Mulderup i Fyen. Christoffer Offenburg, fader til grev Mogens Frijss anden hustru
... Som minde over hæderlige forfædre, reises
denne steen 1855 af greve Christian Emil Juel
Wind Frijs og hustrue Thyra Valborg Haffner«.
På korets nordvæg.
†Gravmonument, o. 1650(?), over Niels Friis
til Favrskov, †1651, og hustru Dorthe Gyldenstjerne, †1634 (jfr. mindetavle og gravkrypt
med kiste). I skifte af 13. okt. 1672 43 mellem
Mogens Friis og datteren Dorothea Friis,
†1681, betinges, at »her grev Friises forældres
begravelse

(dvs.

gravkrypt)

og

monument

udi

Lyngå kirke tilbørlig og sømmelig vedlige at
holdes med al honnør for de salige folk, hvis
bene derudi hviler«.
Gravkrypt (fig. 26), under koret, antagelig
indrettet i 1600'rnes 2. fjerdedel af Niels Friis til
Favrskov (jfr. †gravmonument).
Kryptens to afsnit, overdækket af tøndehvælvinger, der går i samme retning, er muret
af små sten. Rummets nuværende højde er 188
cm. Et lufthul findes i kryptens østende samt et
mindre, tilmuret, østligst i sydsiden. Adgangen er ad en trappe i vest, oprindelig af munkesten (nederste trin bevaret), men ommuret
1895 10 ligesom gulvet af små, røde sten. Samtidig fornyedes den overliggende egetræslem.
Vedrørende tilmuring 1855 og genåbning 1895
se nedennævnte kisteplade.
Egetræskiste (fig. 28), 1896, 44 194x72 cm og
82 cm høj. Pyntelister og kisteplader er overflyttet fra seks »til dels hens muldrede« kister,
således som omtalt på den ovale messingplade
fra 1898, der er anbragt oven på låget: »I denne
kiste hviler levningerne af Niels Frijs, Dorthe
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Fig.23. Epitaf over N. N. Hiersing, †1713 (s. 1781).
NE fot. 1977. - Sepulchral tablet to N. N. Hiersing.

Fig.24. Putto fra epitaf o. 1713 (jfr. fig.23). G. N.
Kristiansen fot. 1972. - Putto from sepulchral tablet.

Gyldenstierne og Anne Sandberg. Iens Rosenkrantz, Dorthea Frijs og Beate Sehested. Christoffer Ottenburg. Det af Niels Frijs til
Faurskov og Vadskiærsgaard i Lyngaa kirke
opførte kapel blev i aaret 1855 af exellence
lehnsgreve Emil Krag-Juel-Vind-Frijs tilmuret
og en mindetavle i kirken opsat. Aar 1895 viste
det sig, at de i kapellet nedsatte kister vare
hensmuldrede. Resterne af samtlige lig med
ligklæder etc. nedlagdes da i denne kiste, som
af greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs i 1896
nedsattes i kapellet«.
På kistens sider er de to gavlplader og den
midterste plade på hver langside ens, alle med
spejlmonogrammet B S for Beate Sehested,
†1696; de t o x t o flankerende plader har ens,
drevne storblomster med kraftigt bladværk. På
lågets sider seks ens plader med gennembrudt
spejlmonogram I R K , for Jens Rosenkrantz,
†1695, inden for oval, snoet ramme omgivet af

drevne georginer. Kisten står ved kryptens
sydside.
†Åben begravelse(?). 1895 10 tømtes en begravelse i skibet, antagelig den hvori nedennævnte
kisteplader blev fundet: 1) 1673, Christen Blichfeld, født på Shiblvnd(!) 29. maj 1673, død
samme dag. Hans far Christen Blichfeld, forvalter over »det grafshaft Friissenborre«, hans
mor Maria Lavridtzdaatter. Lille, oval kisteplade af kobber, 11x15 cm, med fordybede versaler inden for smal bladramme. Pladen blev
fundet i skibets midtfag i forbindelse med en
omlægning af gulvet. 15 Ophængt på skibets
sydvæg.
2) (Fig. 27). 1676. Moens Blichfeldt, født på
Hagesholm 22.juli 1674, død smst. 23. apr.
1676. Hans far var Christen Blichfeld, forvalter
[på] »det Grafschaf Friisenborre og Friherrschaf
Friisenwold«, hans mor Maria Lavritsdatter.
Indskriften afsluttes af vers:
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Fig. 25. Kirkekiste til alterklæder, skænket 1708
(s. 1780). Peter Michelsen fot. 1963. - Chest for canonicals, donated 1708 by N. N. Hiersing (cf. fig.23).

»Fvldkommenhed ei staar i mange aar og dage,
Moens Blichfeld derfor var de ældris ypper mage,
han fiire halfve aar ey maatt opfylde slet,
hans dyde=kiede dog var leed i leed vel tæt«.

Kisteplade af kobber, ca. 3 4 x 4 0 cm, bestående
af oval, hvælvet skriftplade med fordybede
versaler og store skønskriftsbogstaver (initialerne). Herudenom en krans af drevne og ciselerede storblomster mellem en slynget bladstængel og yderst en tunget kant. Fundforhold
og ophængning som nr. 1.
Mindekrans, af sølv, over provst L.J.Jensen,
†30. april 1912, fra præsterne i Framlev-SabroV. Lisbjerg herreder.
KILDER OG HENVISNINGER
RA. Håndskriftsamlingen: Michael Kali Rasmussen.
Personalhist. saml. af almindeligt indhold.
LA Vib. Håndskriftsamlingen: Topografi og lokalhistorie, Århus by: Inscriptiones... af J. W. Rhumann 1666 [Rhumann 1] (H 7.665). - Præstearkiv:
Storring kopibog 1751-1806 (C 357.35). - LyngåSkjød liber daticus 1809-1914 (C 350.28). - Synsprotokol 1862-1927 (C 350.33). - Godsarkiver: Frijsenborg: Skøde fra C. Rosenkrans til N. Friis 1697 (G
341.37). - Arkivet på Frijsenborg: Skøde på Lyngå og
Mårslet kirker 1653 (Pergamenter, æske 3). - Arveforretning mellem Mogens Friis og hans døtre
13. okt. 1672 (Æske 17). - Se i øvrigt fortegnelse
over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i alminde-

lighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650f.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, I, 1869, 1887 og 1892, s. 191-192. Indberetninger ved Magnus-Petersen 1896 og 1897
(kalkmalerier), P. Rahbek 1903 (altertavle og prædikestol), Chr. Axel Jensen 1904 og 1905 (altertavle og
prædikestol), Harald Borre 1955 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 1967 og 1972 (forslag til og restaurering af epitafium), Anette Kruse 1977 (kalkmalerier, inventar og gravminder), Vibeke Michelsen 1977 (inventar), Kjeld de Fine Licht 1978 (bygning). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved
Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og
gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole
Olesen. Redaktionen afsluttet 1981.
Notebøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 41-42 (indskrifter på alterkalk, døbefont og
klokke).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Akvarel af
kalkmaleri ved Magnus-Petersen 1896. - Altertavle
og prædikestol ved P. Rahbek 1903. - LA Vib. Planer
og tegninger: Skitse over kirken, u.å. (686-3). - Tegning til alteret 1907 (686-4). - Tegninger vedr.
Lyngå og Skjød kirker o. 1908-28 (686-1). - Detaljer
vedr. kirkens udsmykning (686-5). - Arkivet på
Frijsenborg: Plan, snit og opstalter ved Carl Kiilsgaard 1890 (Bd. 1, s. 47-50).
Litteratur: MeddÅSt. 1972, s.71f.
HofmFund. II, 324.
Tingsvidnet fra 1495 kendes i afskrift i Sabro V.Lisbjerg herredsbog 1661. LA Vib. Århus bispearkiv (C 3.1096). Jfr. tillige Repert. 8055.
1

2

Fig. 26. Gravkrypt for slægten Friis til Favrskov.
Skitsemæssig opmåling, 1:150, af KdeFL 1978
(s. 1782). - Crypt of the Friis of Favrskov family.
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Fig. 27. Kisteplade over barnet Mogens Blichfeld
†1676 (s. 1783). NE fot. 1977. - Coffin plate for the
child Mogens Blichfeld †1676.

Fig. 28. Kiste med kisteplader over medlemmer af
slægten Friis (s. 1782). NE fot. 1977. - Coffin with
Baroque coffin plates for members of the Friis family.
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18 Jfr. Kjeld de Fine Licht: Frijsenborgkirker, i Festskrift til Harald Langberg, 1979, s. 199-211.
19 MeddÅSt. 1972, s. 71f.
20 Sml. akvarel af Magnus-Petersen (NM); skjoldformen svarer i hovedsagen til Niels Clausens våben
i Spørring kirke.
21 Bag på tavlen malet: »Anno 1907 er denne Tavle
restaureret paa Bekostning af Greve M. K . J .
V. Frijs« og [af] »Maler P. Rahbek.«; jfr. note 10. -

Bag på fodstykket indskåret » P N T « over »1734«.
Danmark. Anden specielle Del 1859, s. 602.
— Anbringelsen svarende til †krucifiks' i Elsted.
23 Ifølge Rahbek (korrespondance i N M ) var der
farvespor overalt, så tavlen ville på det nærmeste fa
sit oprindelige præg.
24 LA Vib. Provstearkiver: Sabro, V. Lisbjerg og
Framlev hrdr.s provsti. 1845-1921. Synsprotokoller
(C 30.5-10).
25 Bægeret omlavedes, med tillæg af 5 lod sølv, så
det kunne rumme en halv pot (note 10).
26 Jfr. desuden stager i Dragstrup og Frøslev (fra
1585) (DK Tisted s. 954 og 802).
27 Bomærkerne svarer ikke,
som af Mackeprang:
Døbefonte s. 66, nævnt, til nogle mærker hos Uldall:
Kirkeklokker, s. 84 og 219.
28 Som af Mackeprang, s. 66 bemærket er minusklerne i navnet vanskelige at bestemme; der kan læses
»hind«. Slægten Hvid omtales dog jævnligt på dette
tidspunkt. I herredsbogen 1661 (LA Vib. Århus
bispearkiv. (C 3.1096), der nævner de to fontegryder, skrives navnet »Hvit«.
29 Jfr.
bønformularer på svenske gravsten fra
1480'erne, Solve Gardell: Gravmonument från Sveriges Medeltid, Stockholm 1945, I, nr. 479, 481 og
485.
30 Første gang omtalt i inventarielisten 1862 (note
14).
31 Meddelt af Holger Rasmussen, fra Poul Halkjær
Kristensens stempelsamling i NM 3.
32 Et tilsvarende krucifiks findes i Niløse, Holbæk
amt.
33 Antagelig fra reparationen 1894, også omfattende
bunden, ved N. Rasmussen (note 10).
34 Fejlskrift for Tectus.
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Yderligere oplysninger findes i Orgelreg.
LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. 1888-1920. Afskrift af synsforretninger (G 341.461).
37 DaAtl.IV,208.
38 Kronen repareret 1870 af gørtler Fr. Larsen, Århus; han forfærdigede 1 tallerken, 1 pibe og 1 »snirkel« (note 10).
39 Resen s. 153, note 28 og LA Vib. Håndskriftsaml.
Top. og lokalhist., Århus by. Inscriptiones Arhusienses, samlede af Johannes Wulfgang Rhumann, ...
1666 og 1691ff.
40 MarmDan. II, 1741, s. 132: »Præsta, qvæsumus,
Domine, ut vasculum hoc sanctum tuæ ecclesiæ
præparatum a tuo sancto spiritu per nostræ humilitatis servitium sanctificetur, ut per illius tactum &
sonitum fideles invitentur ad sanctam matrem ecclesiam & ad præmium supernum per dominum nostrum J. Chr. Amen.« Af Uldall, s. xvi, oversat:
»Giv os Herre, bede vi, at denne hellige klokke, som
er støbt til Din kirke, må helliggøres af Din helligånd til vor ringheds tjeneste, for at de troende ved
dens lyd og klang må indbydes til den hellige moder,
kirken, og til den himmelske løn ved Vor Herre
Jesus Kristus, amen«.
41 RA. Rgsk. ældre end 1559. Nr. 21. Fortegn, over
indkrævede klokker 1528/29.
42 DK Holbæk s. 238. Jfr. desuden Hartwich von
Stitens epitaf fra 1699 i Lybæk Mariakirke (Bau und
Kunstdenkmäler der Stadt Lübeck, II, 370 og
fig. 369).
43 Arkivet på Frijsenborg. Arveforretn. mel. M o gens Friis og hans døtre.
44 N. Rasmussen udførte kisten, A. Wilson leverede
messingplade og gravering (note 10); jfr. opmåling
af kiste, i LA Vib. Planer og tegn. 686-1.
35

SUMMARY

36

The impressive church, presumably dedicated
to Our Lady, consists of Romanesque chancel
and nave, built of granite ashlar c. 1200. A Late
Medieval tower of brick is of the same width as
the nave. The church was vaulted over shortly
before 1500. During a thorough restoration in
1867 (architect Christen Kiilsgaard) a Late
Medieval porch of two storeys at the south
door of the nave was demolished. When the
Romanesque groundplan was marked out in
the field a tripartitional scheme was used, so
that the chancel together with the eastern wall
of the nave forms a third of the building's total
length. The unit of measurement is a short,
Jutland foot of 28.5 cm (cf. Elsted); measured
by this unit the building is 90 feet long.
The church's Romanesque lion font has a
rare baptismal basin of bronze from 1481. The
altar candlesticks, from about 1585, have parallels in the nearby churches of Vissing and Ølst.
A Renaissance chandelier was donated by a
married couple, whose sepulchral tablet,
c. 1713, was executed by a pupil of the sculptor
Quellinus (cf. Århus Cathedral p. 726, no. 28.).
The altarpiece from 1640 and the pulpit from
1633 were made in a workshop which produced articles for several of the churches in the
district (including Tilst p. 1582, Grundfør
p. 1662 as well as Vissing and Lerbjerg (Randers County)).
The family Frijs of Frijsenborg has influenced the furnishings of the restorations 186768 and 1903-07.

Fig.29. Landsbyplan 1:10000, målt 1802. - Map of
the village 1802.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1977. - The church seen from south-east.

VITTEN KIRKE
SABRO HERRED

Frederik III overdrog 25. september 1661 patronatsretten til Mogens Friis til Favrskov. 1 Ved grevskabet
Frijsenborgs oprettelse 1672 blev kirken indlemmet
heri (jfr. alterkalk og klokker). Den overgik til selveje 1. juli 1921.
I middelalderen og så længe domkapitlet bestod,
modtog ærkedegnen afgifter 2 af kirken mod at revidere regnskaberne og have kirken i forsvar (om
denne visitationsret se s. 1367). 3 Ærkedegnen, borgmester i København Jacob Mikkelsen, betegnede
1636 kirken som »ganske bygfældig« og dens ind-

komster som så ringe, at den ikke kunne vedligeholdes deraf. 4 Han ønskede kirken (sognet) sammenlagt
med Hadsten, så sognefolkene kunne søge denne
kirke, hvilket dog ikke blev gennemført. 1640 pålagdes de øvrige kirker under ærkediakonatet at komme
Vitten til hjælp. 5 - Ifølge Resen fandtes ved Kirken
en kilde, kaldet Helligdøben. 6
Vitten var tidligere hovedsogn med Haldum og
Hadsten som annekser. Efter 1972 er Vitten sammen
med Haldum anneks til Grundfør.
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. Hugo Matthiessen fot. 1934. - The church seen from north-east.

Kirken er opført på en banke syd for landsbygaden, midt i den langstrakte landsby. Sydøst
for kirkegården lå indtil o. 1926 pastoratets
præstegård med stuehus i bindingsværk fra
1701; 7 gården og det store haveanlæg ses på
matrikelkortet 1801. Kirkegården, der lukkes
af træer på alle sider, er 1880 udvidet mod
nord, 1899 mod vest. 8 De nye afsnit ligger
betydeligt lavere end den gamle kirkegård.
Kirkegårdens

hegn

og

indgange.

Kirkegården

har i syd og øst bevaret sine gamle, græsbegroede markstensdiger; mod nord hegnes den af en
cementafdækket kløvstensmur fra 1880, 8 mod
vest af et lavt stendige hvorpå en række unge
elmetræer. En birkeallé fører fra indgangen i
nord op til kirken. På kirkegården ses i øvrigt
hængeask, rødbøg og kirsebær. Indgangen i
nord har tofløjede jerngitre, ophængt i murede
og teglafdækkede piller; tilsvarende køreport

nordøstligt på kirkegården, ved kapellet. En
køreport i diget øst for koret har trætremmefløje, fæstnet i diget. - En †indgang i det 1880
nedbrudte norddige bestod 1676 9 af port og
låge med »savskårne stakitværk« i eg, 1862 i
fyr. En lille †låge sydligt i østdiget, tidligere
benyttet af præsten, blev sløjfet 1939. 8
Et teglhængt ligkapel i blank mur og med
rundbuet port er 1929 10 opført uden for kirkegårdens nordøstre hjørne. Til dette føjedes
1978 en redskabsbygning (arkitekt Jørgen Malling).
Kirken består af romansk kor og skib fra
o. 1200 samt et lille vesttårn, opført ved kirkens
hovedistandsættelse 1865; samme år nedbrød
man et våbenhus ved syddøren og en tagrytter
over skibets vestgavl. Orienteringen har stor
afvigelse mod syd.
Den romanske bygning er rejst af store gra-
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Fig.3-4. Plan 1:300 og tværsnit af
skib 1:150. Målt af Jens Hougaard
og Jørgen Viemose 1970, tegnet af
Flemming Beyer 1981. - Groundplan 1:300 and cross section of nave
1:150.

nitkvadre, men murværket bærer som helhed
stærke spor efter omsætning, sidst 1865. Murene, der er af kløvet kamp indvendig, hviler på
en skråkantet sokkel; elleve sokkelkvadre,
hvoraf de fleste sidder i syd, er forsynet med en
usædvanlig dekoration, en eller to svagt indhuggede linjer, der understreger konturerne
(fig.6).
Døre og vinduer. Skibets oprindelige døre er
begge tilmurede, syddøren 1865, da indgangen
flyttedes til vestgavlen, norddøren muligvis allerede i middelalderen. I de retkantede åbninger
tjener soklen som tærskelsten. Syddøren, der
har mistet øvre del ved indsætning af et vindue,
måler udvendig 112 cm i bredden. Norddøren,
hvis karme er sat af kvadre, står som indvendig
blænding; den måler udvendig 105x238 cm,
indvendig 126x230 cm.
Af oprindelige vinduer ses kun tre. Det ene, i
korets østmur, er omdannet indvendig på en
sådan måde, at man må regne med, at den ydre
indfatning er flyttet i forbindelse med omsætning af gavlens kvadre. Vinduet er opbygget
med smige, kvadersatte karme og monolit
overligger med rundbue ligesom de to andre
vinduer, anbragt henholdsvis i korets nordre
og skibets søndre side.
Billedkvader (fig. 7 og 8). I en hjørnekvader,
4 4 x 4 8 cm, indsat med hovedet nedad i korgavlens søndre hjørne, er med lette streger hugget
en løve, ikke ulig dem på døbefonten. Dyret er
fremstillet med åben flab og vældig tunge;
halen, der stikker mellem benene, ender i en
stor dusk formet af akantusblade.
Indre. Korbuen, der allerede før 1865 var
omsat i tegl, blev efter 1868 11 forsynet med

glatte cementkragbånd. De oprindelige kragbånd er formentlig identiske med to af de i alt
tre 17 cm høje og ca. 120 cm lange kvadre af
sort granit, hvoraf to er indmuret i korets
østgavl og én i nordmuren. Den ene sten
(fig. 5) i korgavlen har synlig vulst og tovstav.
- Loftsbjælkerne hviler på murkronen.
Af taggavlene er kun korets østre, af rå og
kløvet kamp, i behold tillige med et par meter
af skibets østre.
Tilføjelser og ændringer. Ved skibets vestgavl
opførtes 1865 et tårn i røde teglsten, hvis underrum siden har fungeret som våbenhus; samtidig blev en tagrytter over vestgavlen og et
våbenhus foran syddøren nedrevet.
Det nyromanske tårn,12 tegnet af arkitekt
Kiilsgaard, smykkes som tilsvarende tårne i
Gern (1861) og Sporup (1866), Skanderborg
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Fig. 5. Korbuekragbånd(?) i korgavlen (s. 1789). NE
fot. 1980. - String course(?), now in east gable.
Fig. 6. Konturhugne sokkelsten i korets sydside
(s. 1789). NJP fot. 1980. - Plinths with outline carving.

amt, af hjørnelisener, der mellem første og
anden etage brydes af kirkens gesims. De østvestvendte gavle afsluttes med cementafdækkede »tinder« over rundbuefrise. Alle åbninger er
rundbuede: døren i nord, tre små vinduer i
mellemstokværket og de fire glamhuller, der
dog inden 1934 13 er tilmuret i den øvre halvdel.
†Tagrytteren, der blev nedtaget 1865, målte
1,9 m i firkant og var af bindingsværk med et
2,5 m højt spir; det omtales først som tækket

med bly, 1862 med spån; i spidsen en 1,2 m høj
†vindfløj.8 Rytteren, der benævnes henholdsvis
klokkehus, klokkeværk, tårn og spir, hvilede
på en svær, muret pille, 1 , 8 x 2 , 8 m, opført i
kassemur ved vestgavlen i kirkerummet.
»Klokkehuset« betegnedes 1676 som bygfældigt, 9 og var 1822 i så dårlig en forfatning, at
det måtte nedtages og atter opbygges. 14
Det lille †våbenhus, knap 4 m bredt, 4,8 m
langt og 2,2 m højt, var af bindingsværk som
flere af de nedrevne våbenhuse på egnen. Taget, hvis spor endnu ses i skibets sydmur, var
tækket med tegl. 8 Huset havde bræddeloft og
kampestensgulv; sidstnævnte ønskedes 1850
udskiftet med teglsten. Samme år indsattes et
lille vindue i østmuren. 14 Synet frygtede 1864,
at huset ville styrte sammen.
Spor efter et stort, rundbuet vindue, vel fra
renæssancen, ses omkring skibets østre sydvindue.
Vedligeholdelse

og

istandsættelser.

Kirken

var

1636 4 så bygfældig, at ærkedegnen ønskede at
nedlægge sognet og lade befolkningen søge
Hadsten kirke (sml. historik). Selvom kirken
1640 5 modtog støtte fra nabosognene, var dens
forfatning o. 1676 9 stadig meget ringe: »grundstenene« (soklen) var her og der gået af lave, og
skibets sydmur og vestgavl var helt bygfældig;
»overet« (tagværket) over kor og skib var
brøstfældigt, og taget trængte til reparation. I

Fig.7-8. Romansk billedkvader, en løve, i korets østgavl. NJP fot. 1980 (s. 1789). Tegnet af Flemming Beyer
1981 på grundlag af NE fot. 1980. - Romanesque decorated ashlar with lion in east gable of chancel.
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våbenhuset var tre »vægge« (de udmurede tavl)
faldet ud, og der var ingen lås for døren. Man
frygtede, at den nystøbte klokke skulle styrte
ned fra tagrytteren.
Kvadermurene blev omsat 1701, 15 da sydmuren var »udskredet«. Kirken betegnedes
1804 16 som ud- og indvendig istandsat; 1817
var den igen under reparation under ledelse af
en murermester, hvis arbejde dog ikke stillede
synet tilfreds: Udspækningen var ufuldkommen, og kalken slængt på bygningen »som af
en fusker«. 14 1701 manglede der loftsbrædder;15
1819 var flere fag loft råddent. 1830 betegnedes
kirken som vel vedligeholdt, da den »årligt
tilsås af en murermester.« 14
Hovedprincipperne for ombygningen 1865 var
indeholdt i den plan, som grev Frijs 1862 lagde
for grevskabets kirkerestaureringer.17 Arbejdet, der kom til udførelse fra december 1864,
blev ledet af grevskabets arkitekt, Christen
Kiilsgaard.18 Samtidig med tårnbyggeriet (sml.
ovenfor) blev skibets vestgavl skalmuret og
forsynet med sokkel og hjørnelisener som på
tårnet, og kor og skib blev forsynet med Kiilsgaards karakteristiske murstensgesims. Indvendig blev væggene pudset glatte, og der indsattes i sydsiden tre rundbuede støbejernsvinduer; et lignende vindue anbragtes 1873 i skibets nordmur. 8 I gulvet nedlagdes sekskantede,
gule og sorte teglfliser fra Frijsendal teglværk,
mens skibets loft fik dække af gips. To trækkanaler indsattes i korgavlen.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1880, 19 blev
det følgende år flyttet fra koret til skibets vestende og herfra 1889 20 til skibets nordøstre hjørne. En kalorifer afløstes 1974 af el-luftvarme
med indblæsning ved nordvæggen i skibets
østende.
I tagværkerne, fra 1865 og af fyrretræ, er
genanvendt egespær fra det ældre tagværk, der
havde dobbelt lag hanebånd og bladede samlinger med øksehugne stregnumre.
Kirken er i dag præget af forrige århundredes
ændringer. Efter en lempelig restaurering
1972-74 21 (arkitekterne Jørgen Malling og Jens
Vilhelmsen) står bygningen nu som før med
blanke mure og hvidtede vægge og med tage af

Fig. 9. Fragment af senmiddelalderligt kalkmaleri
(s. 1791). NE fot. 1977. - Fragment of Late Medieval
wall-painting.

vingetegl. Koret var endnu 1951 tækket med
bly, mens skibets blytag allerede i 1600'rne
delvis var erstattet af tegl. 9 Ved restaureringen
opsattes nyt gipsloft i skibet med bevaring af de
gamle gesimser. Korets bjælkeloft står egetræsådret, mens tårnrummet er malet gråt; bag
knæfald og under stolestader bræddegulv.
Kalkmaleri. På korets nordvæg, lige vest for
det romanske vindue, er 1974 afdækket et ca.
140x100 cm stort, senmiddelalderligt fragment af et kalkmaleri (fig. 9), der har karakter
af en altertavle.
Over et predellalignende fodstykke ses en
rektangulær ramme, smykket med rankeslyng,
der løber ud i bladformede dyrehoveder. I feltets ene side sidder en uidentificeret, kappeklædt person med glorie. Baggrundens skematiske, huslignende figurer angiver muligvis en
by. 22 Farverne er sengotikkens almindelige.
Sorte konturstreger i ramme og baggrund, gråsort kappe, mens kjortel og ranker er rødbrune.
†Kalkmalet frise under loftet i skibet og en
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»staffering« under korbuen udførtes 1911 af
P. Rahbek 12 (jfr. Lyngå).

INVENTAR
Oversigt. Kirkens indre præges ganske af fornyelser:
altertavle og prædikestol 1894-95, udført efter tegning af grevskabets arkitekt, Carl Kiilsgaard; stolestader fra en hovedrestaurering 1865-66, ændret
1911, samtidig med opstillingen af ny alterskranke,
pulpitur og orgel. Den romanske døbefont er det
eneste synlige levn af ældre perioders inventar.

Alterbord og altertavle, 1895, 12 af eg, udført af
snedker Würtz efter tegning af Carl Kiilsgaard.
Tavlen er en opbygning i nyromansk stil med
søjlebårne portalfelter under trekantgavl kronet
af kors. I midtfeltet er med fraktur malet nadverindstiftelsesordene, i nordre felt citat fra
»l.Joh. 4,19«, i søndre fra »Joh. Aab. 2,10«; i
gavlmedaillonen Jesumonogram. Tavlen stod i
umalet træ indtil 1911, 12 da den stafferedes af
P. Rahbek: fladerne rødbrunt marmoreret,

profilerne i røde, grålige, gule og blågrå farver,
søjlerne grågult marmoreret, kapitæler og indskrift gule på sort bund. Istandsat 1974 af Georg N. Kristiansen.
†Altertavle. Rammeværket til en altertavle, af
eg, fra 1700'rne, findes nu på loftet. Et stort,
rektangulært midtfelt flankeres af pilastre,
smykket med snoede skafter udført i indlagt
træ og med pålagte bladkapitæler. Trekantgavlen bærer et englehoved i relief og krones af
kors. Postamentet har ved hver ende skårne
bladornamenter, der omfatter sammenskrevne
initialer »IB« og »AB«. Herimellem en indskrift med reliefversaler: »Da han havde sagt
dette etc. Ap. c. 1.9«. Rammen brunmalet,
snosøjler, englehoved og bogstaver uægte forgyldt.
1859 omdannede H. H. Würtz tavlen i stil
med altertavlerne i grevskabets øvrige kirker. I
midtfeltet lavedes en niche, hvori anbragtes en
gipsfigur af Thorvaldsens Kristus, erhvervet
hos hofgipser V. Orlandi i København. Fronti-
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Fig. 10. Indre, set mod
øst. N E fot. 1977. - Interior looking east.

Fig.11. Indre, set mod
vest. N E f o t . 1977. -Interior looking west.

spicen blev »omjort med to drejede vaser«. 12
Forskellige bibelcitater blev malet: På Kristusfigurens sokkel: »Kommer hid til mig, Math.
11,28«, i »feltet til venstre«: »Jeg haver herliggjort dig på Jorden ... Joh. 17,4«, til højre:
»Herliggjør du mig og nu, Fader... Joh. 17,5«;
i arkitraven: »Både haver jeg herliggjort og vil
atter herliggjøre dig, Joh. 12,28«. I frontispicen
var Kristi ansigt fremstillet med stråleglans. Alt
oliemalet i forskellige farver. 8
Som alterprydelse fra 1938-74 tjente et maleri, Kristi himmelfart, signeret »Axel Aabrink
1938«. Olie på lærred, 163x113 cm, i samtidig
egetræsramme. Gave fra gårdejer Alfred St.
Beck og hustru, Ruholm. Nu ophængt på skibets sydvæg.
Altersølv.

Alterkalk

(fig. 12),

formodentlig

skænket 1738, udført af Randers-guldsmeden
Peter Norman. Den 20,8 cm høje kalk har flad,
sekstunget fod ganske svarende til Søften-kalkens (s. 1698); sekskantet skaft og knop med
seks bladtunger på over- og undersiden og let

fremspringende rudebosser, der på skraveret
bund har graverede versaler: »Iessvs«. På bægeret er graveret Friis' grevekronede våben
med Dannebrogsordenens kæde med W, kors
og C 5. Omløbende er skrevet: »Christian
Greve Friis 1738«. På en af fodtungerne stemplet guldsmedens mærke (Bøje 1946, nr. 2410).
Skønt Peder Norman først fik borgerskab
1747, er det ikke utænkeligt, at han kan have
udført kalken 1738. Glat disk, 17,4 cm i tvm.,
på randen graveret cirkelkors på trambuleret
baggrund, svarende til Folbys. O. 1700 manglede kirken både kalk og disk. 15
Oblatæske, o. 1860, 1 9 af porcelæn fra Bing &
Grøndahl, sort, med guldkors. Alterkande, o.
1873, svarende til oblatæsken. 19
Alterstager,23 o. 1900, nyromanske, på bladsmykket trefod og med cylinderformet skaft.
Syvarmet lysestage, skænket 1935 til minde om
Maren Christensen, Bækholm. 8 På alterbordet.
Sygekalk (fig. 13), sammensat af barok fod
og skaft samt bæger fra 1862, udført af Århus-
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Fig. 12. Alterkalk skænket 1738, udført af Peter
Norman, Randers (s. 1793). NE fot. 1977. - Chalice
presented 1738, executed by Peter Norman, Randers.

guldsmeden Niels Holst Wendelboe. Den 11,7
cm høje kalk har seksdelt tunget og profileret
fod, sekskantede skaftled med små profilstave
og midtdelt, seksbuklet knop; det glatte bæger
er 5,5 cm højt. Under standpladen to mestermærker, sandsynligvis for guldsmeden Niels
Holst Wendelboe, Århus (Bøje s. 200), der ifølge regnskaberne 1862 12 leverede et berettelsesbæger med †vinbeholder og tallerken. Denne
disk, 7,3 cm i tvm., glat, har midt i bundfeltet
samme stempel som kalken. Dette mestermærke, der ikke er gengivet hos Bøje, er et W i oval
inden for perlestav (jfr. Folby og Lading alterdisk.
Til sygesættet hører et læderfutteral, antagelig fra 1862, 11,5 cm højt, af ovalt tværsnit og
med to bærehanke. 24
Alterskranke, 1911, 1 2 med udsavede balustre
svarende til prædikestolstrappens og i øvrigt til
skranken i Lyngå. Af form femsidet. Mørke-

grå, med røde kanter og lysgrå håndliste. Den
tidligere, runde †skranke med drejede balustre,
var udført 1859 af Würtz i Voldby. 1 2
Døbefont (fig. 14-15), romansk, af ret grovkornet grå-rødlig granit, kummen, 68 cm i
tvm., dog lidt mere grålig end foden. Ifølge
Mackeprang (Døbefonte s. 277f.) afviger fonten sammen med den beslægtede i Skjød (Viborg amt) fra den større løvegruppe, ved at
kummens to løvepar har egne hoveder set i
profil, mens et 14,5-15,5 cm fremstikkende
mandshoved adskiller dyrene. De to storøjede
mandshoveder, hvis hårriller løber i ét med
mundingsrandens tovstav, har henholdsvis et
fladt halsstykke med indhugget midtkors, og lidt under hovedet - en fireoddet, flettet figur,
muligvis et magisk tegn. 2 5 Det ene dyrepar står
med hovederne vendt mod hinanden, det andet
følger efter hinanden, adskilt af enkelt og dobbelt tovstav. Foden, der har form af et omvendt terningkapitæl med tovstav, har mandshoveder i sviklerne mellem sidernes bueslag,
hvorunder der ses relieffer af: 1) løve med
bagudvendt hoved, 2) planteornament med
treblade, 3) utydeligt planteornament? og 4)
vildsvin med børster på ryggen. - 1830 14 var
fonten kalket, men ønskedes overstrøget med
olie eller limfarve; renset 1889. 1 2 1904 26 stod
fonten under korbuen, op mod dennes nordvange, nu i koret lige øst for buen.
Dåbsfad, nyere, af messing, 70 cm i tvm.,
med glat, 11 cm bred rand; midten udstanset
for at give plads til en lille skål, 25 cm i tvm.,
med smal rand hvorpå to knopper med øskener. 1865 12 leverede blikkenslager E. Blitz,
Randers, fadet, der 1895 forandredes af
P.Nielsen, Hammel 1 2 (jfr. Folby, Sabro hrd.).
- O. 1700 15 fandtes intet fad i fonten, 1829
derimod et †tinfad.27
Dåbskande, 1975, af messing, stemplet »Hofstätter«. 1862 var †kanden af tin. 8
Prædikestol med trappe og himmel, 1894, af
eg, udført af Würtz efter tegning af Carl Kiilsgaard. 12 I nyromansk stil svarende til altertavlen, med fem storfelter, der skiftevis rummer
to fyldingsfelter og en søjlebåret portal; polygonal underbaldakin. Opgangspanelet har ud-
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savede balustre som alterskranken. Ottesidet,
flad lydhimmel, hvis buefrisenedhæng ender i
trekløverblade. Undersiden listedelt omkring
ottekantet midtfelt. Ophængt i tre samtidige
jernstænger med smedejernsblomst. Stol og
himmel først malet 1911 af P.Rahbek, 1 2 svarende til altertavlen. Rødbrunt marmoreret
rammeværk, sortgråt marmoreret gesims og
flerfarvede profillister. Gule frakturindskrifter
på sort bund. I frisen: »Salige er de, som høre
Guds ord... Luc. 11,28. An(n)o 1911«. I portalfelterne: »Herren er min Hyrde... Ps. 23« og
»Bliv vaagen og styrk det øvrige... Joh. Aab.
3,2«. Himlens underside blå med stjerner.
†Prædikestol, der ifølge en oplysning 1836 28
var fra 1582, ønskedes efter et syn 1763 29 repareret og forsynet med ny himmel. Efter en
reparation 1859 12 blev den i synsprotokollen
1862 8 beskrevet som 1 alen 15 tommer høj, 1 1/3
alen bred, femsidet, med glatte fyldinger og
lisener på hjørnerne; grønmalet og marmoreret. Trappen havde rækværk med drejede balustre. 1893 kasseredes den »meget simple« fyrretræsstol på grund af svampeangreb. 19
Stolestader, 1865 leveret af Würtz, der dels
fornyede, dels omlavede et ældre stolesæt. 12
1911 atter repareret i forbindelse med hovedrestaureringen. 12 Rundbuede gavle prydet med
drejet knop på det øvre, fligede rammestykke.
Grå- og brunmalede. Det tidligere †stoleværk
omfattede 1862 8 15 fruentimmerstole og 11
mandsstole, alle med gavle, der foroven var
»udsvajfede« og med en lægte som rygstød;
hvidmalede.
Præstestol, lænestol med Frijs-våbenet udskåret i ryglænet, svarende til Lyngås. 1911 12
brunmalet, våbenet med de heraldiske farver. I
korets nordvesthjørne. †Degnestol indrettedes
1892 i øverste mandsstol. 12
To pengebøsser, 1909, leveret af W. A. Wilson, Århus, 12 svarende til Lyngås og med samme indskrift. På ottekantede piedestaler.
Pulpitur i vest, 1911, opsat af N. Rasmussen;
perlegråt. 12
Orgel, bygget 1911 af A. C. Zachariasen, Århus. 30 Ét maual med fire stemmer og oktavkoppel. Disposition: Bordone 16', Principale

Fig.13. Barok sygekalk med bæger fra 1862
(s. 1793). JJF fot. 1978. - Chalice for the sick, Baroque,
with cup 1862.

8', Salicionale 8', Flauta 4'(!); pneumatisk keglevindlade. På vestpulpituret.
Salmenummertavler, 1909, to af oprindelig
tre, 12 svarende til Lyngås; malet af P. Rahbek i
to grå nuancer. 12 1830 fandtes kun et brædt til
at sætte numrene på; 14 1865 anskaffedes en
†tavle med »frontspids« til løse numre. 12
Stor præsterækketavle, 1906, 12 i profileret
ramme med tandsnit, malet rød, grøn og gylden. Hvid brødskrift på sort bund. På skibets
nordvæg. - Mellem 1890 og 1906 18 tjente en
gammel altertavle fra Hadsten som præsterækketavle.
Lysekroner. 1) 1915, skænket af sognefoged
Peder Nielsen og hustru Ane f. Rasmussen. To
gange otte lysearme. 2-3) To ens, erhvervet
1937, 8 to gange otte lysearme. Skænket henholdsvis af »Maren og Marius Christensen,
Bækholm,
1935« og »Kristine Pedersen
23. september 1936«.
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Fig. 14-15. Romansk døbefont (s. 1794). Hugo Matthiessen og M. Mackeprang fot. 1934 og 1904. - Romanesque baptismal font.

Klokke,31 1884, af støbestål, støbt i J. H. Hellerung & Haubergs maskin- og jernstøberi, 18
ifølge indskriften på befaling af Mogens KragJuel-Vind-Frijs, greve til Frijsenborg. 79 cm i
tvm. Om halsen en palmetfrise, på klokkelegemet indskriften, på latin.
†Klokker. 1) 1529 blev ved klokkeafleveringen til kronen afgivet en klokke, der med
ophængningsjern vejede l½ skippund. 32
2) 1675, støbt af Nicolaus Georgius Calundanus (Claus Jørgensen Kalundborg). Klokken
bar følgende indskrift: 33 »Est in honorem hæc
campanula fusa triuni an(n)o Jesu Christi
M D C L X X V id(us) maii præside regio diocesiano et patrono templi witheniani illustrissimo
domino d(omin)o Magnus Friis comite in Frisenburg liber(o) barone in Frisenwaald etc. etc.
etc. episcopo d(omi)n(o) d(octore?) [Erik] Grave pastore loci d(omino) Francisco Blichfeld a
pro[curatore?] excell[entissimi?] d(omini) præsidis et patroni nomine Christiano Blichfeld.
Me fecit Nicolaus Georg: Calundanus«. (Til
den Treeniges ære er denne lille klokke støbt i

Jesu Christi år 1675, dagen før den 15. maj
(=14. maj), da den vidtberømte herre, hr. Mogens Friis, Greve af Frijsenborg og fri baron af
Frijsenvold etc. var kgl. stiftamtmand og Vitten kirkes patron, og da hr. dr. Erik Grave var
biskop og hr. Frands Blichfeld sognepræst 34 på
foranledning af den berømmelige hr. amtmands og patrons forvalter ved navn Christian
Blichfeld (sml. gravsten i Lyngå kirke). Claus
Jørgensen Kalundborg 35 støbte mig.)
På »nederste rand« henholdsvis mod syd og
nord stod versene:
»Som Peter om klokkens sang dig klokkens klang
lod minde
at lade i taare strøm for synd, o! synder rinde
søg kierken, bed om fred, tænk paa dend tordenklok
ved hvilken vækkes skal død-sofvend folke-flok.
Blant andre hiærte-suk dem himlen dette yde
Gud græv her Magnum Friis, som den(n)e klok lod
gyde
med sit høi-grevelige huus bevar i varig flor
ok siden drag glæd i høje him(m)elchor«.

VITTEN KIRKE

Den revnede klokke blev 1884 anbragt i »oldsamlingen« på Frijsenborg. 18
Kirkegårdsmonument.

Støbejernskors

(fig. 16),

o. 1845. Ane Marie Blicher, født Bröchner,
død 29. nov. 1845, 71 år gl. Korset, med jernpiedestal, hvorpå relief af engel hvilende sig
mod gravurne og med nedadrettet fakkel i
højre hånd, ialt 129 cm højt. Reliefindskriften
på tværarmen, foroven på korsstammen en
sommerfugl, forneden krydsstillede, nedadvendte fakler. Tidligere forsølvet. Syd for
skibet.
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SUMMARY
Vitten church consists o f R o m a n e s q u e chancel
and nave,

built of granite ashlar.

During a

m a j o r restoration in 1865, w h i c h is still very
noticeable in the church, a brick-built t o w e r
was added to the west gable of the nave (architect Christen Kiilsgaard). In the chamfered base
s o m e of the ashlars have been given one or t w o
lightly incised lines w h i c h emphasise the c o n tours. A R o m a n e s q u e decorated ashlar in the
east gable of the chancel depicts a lion with
open j a w s and huge tongue.
between its legs,

Its tail,

tucked

terminates in a large tuft

f o r m e d o f acanthus leaves.
T h e R o m a n e s q u e baptismal font is the only
important relic f r o m the furniture of earlier
periods. E v e r y t h i n g else has been renewed: the
altarpiece and pulpit in 1 8 9 4 - 9 5 , designed by
the M a n o r ' s architect, Carl Kiilsgaard, and the
pews in 1865. T h e s e latter w e r e altered in 1911
w h e n a n e w altar rail, the gallery and organ
were installed.

Fig. 17. Landsbyplan 1:10000, målt 1801. - Plan of
the village 1801.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. - The church seen from south-east.
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Biskop Peder Vognsen overdrog 14. november 1203
Haldum kirke til Århus domkapitel »ad vestitum
prebendariorum«, dvs. til kannikernes beklædning. 1
Senere var kirken inkorporeret (sml. s. 1366f.) i et af
de gamle bordpræbender, det fjerde, som havde
navn efter kirken. 2 Haldum præbende var fra o. 1600
og indtil domkapitlets opløsning annekteret domprovstiet, hvis skiftende indehavere besad patronatsretten over kirken og reviderede dens regnskaber. 3
Kongen skødede 25. september 1661 patronatsretten
til Mogens Friis, 4 og ved grevskabet Frijsenborgs
oprettelse 1672 5 blev kirken indlemmet heri (jfr.
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vindfløj, alterkalk og -disk). Den overgik til selveje
1. januar 1922. - Tidligere var Haldum sammen med
Hadsten anneks til Vitten. 1972 lagdes Haldum og
Vitten til Grundfør pastorat.

Kirken ligger højt på et bakkeudløb øst for
landsbyen, og tårnspiret syner viden o m . T e r rænet falder stærkt m o d vest, ned m o d byen og
den trafikerede landevej, mindre m o d syd og
nord. To †gravhøje, henholdsvis øst og syd for
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Fig.2-3. Plan 1:300 og tværsnit af skib 1:150. Målt af Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1970, tegnet af
Flemming Beyer 1981. - Ground-plan 1:300 and cross section of nave 1:150.

kirkegården, var sløjfet inden 1898. 6 Den store,
rektangulære kirkegård blev 1922 7 udvidet
mod øst og syd; det østligste afsnit henlå 1980 i
græs.
Kirkegårdens

hegn

og

indgange.

Kirkegården

omgives af lave, bevoksede markstensdiger og
elmetræer, der i øst står inden for diget. I syd er
der en hybenhæk og i vest et syrénkrat. Hovedindgangen i norddiget er en køreport med fløje
af trætremmer, ophængt i svære, tårnagtige
kampestenspiller, som er afdækket med cementtag (sml. Hadsten). 1862 stod på samme
sted en muret og teglhængt †portal,7 1814 kaldet
»ligporten«. 8 En lille fodgængerlåge i vest er
fæstnet i kampestensdiget; herfra fører en støbt
trappe ned til landevejen og landsbyen. Synet
beklagede 1819, 8 at kirkegården ikke holdtes i

fred: »børn leger derpå, da låger og porte står
åbne, hvorved mange ruder går itu«.
Et nyromansk ligkapel, nordøstligt på kirkegården, er fra o. 1926 7 opført i blank mur og
tækket med skifer (sml. Vitten og Hadsten).
Den anselige kirke består af romansk kor og
skib, hvortil der i senmiddelalderen er føjet et
tårn i vest. Ved en omfattende istandsættelse
1865 fik tårnet sit nuværende spir, og underetagen indrettedes som forhal til erstatning for det
samtidigt nedrevne, senmiddelalderlige våbenhus på skibets nordside. Orienteringen er omtrent solret.
Den velproportionerede frådstenskirke, der
er herredets største romanske anlæg, stod sandsynligvis færdig en årrække før biskop Peder
Vognsen 1203 skænkede »kirken med gården«
til Århuskannikerne. 1 Den har træk fælles med
nabokirken i Grundfør (s. 1653ff.) og den
jævnstore kirke i Lisbjerg (s. 1387ff.): det i
forhold til skibet smalle kor med tynde mure
samt de rundbuede døråbninger; facadernes
hjørne- og endelisener forbindes som på
Grundfør kirkes kor af en rundbuefrise. Det er
uvist, om den cementpudsede sokkel fra 1865,
som nu kun findes i øst og nord, dækker over
ældre spor. Skibet er tre gange så langt som
koret.
Materialerne er frådsten med anvendelse af
kridtsten til hjørner, til rundbuefriserne på de
tilspidsede konsoller (jfr. fig. 6) samt til dør- og
vinduesindfatninger. I korets østgavl ses velforarbejdede, gullighvide frådstensflager i gen-
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nemløbende skifter, muret i en sandholdig
kalkmørtel og med udglattede fuger. Ti skifter
måler her 122 cm; murkernen består af håndstore marksten. I skibets taggavle, hvoraf den
vestre er nedbrudt til en meter over rejsehøjde,
findes bånd i sildebensmønster; i østgavlen er
skiftet, som ligger i niveau med de forsvundne
loftsbjælker, af rå marksten.
Døre og vinduer. Skibets rundbuede portaler,
hvoraf den søndre mod sædvane er forskudt
hele tre meter mod øst, fremtræder nu som udog indvendige blændinger. Den søndre var
endnu i brug, da træloftet i senmiddelalderen
erstattedes med hvælvinger, den nordre indtil
våbenhusets nedbrydning 1865. Syddøren er
udvendig 110 cm bred, norddøren 122 cm, og
døranslaget sidder godt 30 cm fra murflugten.
Af kirkens ni vinduer, tre i koret og tre i hver
af skibets langmure, blev det østre samt de fire
nordre fremdraget o. 1890. 9 1865 var skibets to
mellemste endnu i brug (jfr. fig. 4). De slanke,
rundbuede vinduer i skibets nordmur måler
indvendig 193 cm i højden og har stejle sålbænke. De to østre sidder i facadens firdelingspunkter, mens det vestre er forskudt mod øst af
hensyn til døren, hvis toppunkt flugter med
vinduernes underkant.
Indre. Den runde korbue, der synes at have
bevaret sin oprindelige skikkelse, har små, affasede kragbånd af frådsten. De forsvundne †loftsbjælker, som indtil hvælvslagningen bar det
flade træloft, har hvilet på murkronen. Aftryk
af en bjælke ses som nævnt i skibets østgavl.
Ændringer

og

tilføjelser.

Ved

Fig. 4. Plan og opstalt 1865, før ombygningen.
Sandsynligvis tegnet af Christen Kiilsgaard. LA Vib.
- Plan and elevation 1865, before renovation.

Fig. 5. Snit gennem skib og tårn. Formodentlig tegnet af Christen Kiilsgaard 1865. LA Vib. - Sectional
view of nave and tower.

middelalderens

slutning indbyggedes hvælv i kor og skib, ligesom der opførtes et tårn i vest og et våbenhus
ved skibets norddør.
Overhvælvningen må være udført i en og
samme omgang og sandsynligvis før tårnets
tilføjelse; den uens fagdeling i skibet skyldes
hensynet til sydindgangen. De fire fag ribbehvælv, som i skibet er ottedelte, hviler på falsede piller og helstens gjord- og skjoldbuer. I
koret, hvor vederlaget markeres af rundet skifte over forsænket bånd, er ribberne kvartstens,
i skibet halvstens. Skjoldbuerne er spidse undtagen i skibets brede vestfag, hvor de er runde
Danmarks Kirker. Århus amt
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Fig. 6. Udsnit af rundbuefrisé" på korets østgavl
(s. 1800). NJP fot. 1980. - Section of round arch frieze.

ligesom de bredt spændte gjordbuer. Hvælvene
har cirkulære slutsten og helstens overribber.
Spor i sydfacaden viser, at kirken - enten i
forbindelse med hvælvslagningen eller lidt senere - fik store, rundbuede vinduer, som var
anbragt så højt, at de greb ind i den romanske
buefrise.
Det tre stokværk høje tårn er opført af mun-

Fig. 7. Tilmuret dør i tårnets nordmur (s. 1802). NJP
fot. 1980. - Walled-up door in north wall of tower.

kesten over en skråkantsokkel af granit; i nordsiden indgår forneden nogle mindre granitkvadre. Et standerskifte markerer skellet mellem andet og tredie stokværk. Tårnets østmur
hviler på en højt placeret, spids aflastningsbue en konstruktion som minder om egnens styltetårne. Buen er udspændt mellem tårnets flankemure syv meter over tårngulvet og har toppunkt en halv meter over skibets nuværende
tagryg (jfr. fig. 5). I skibets vestgavl er brudt en
spids arkade. Tårnrummet dækkes af et ottedelt ribbehvælv som skibets, men med vederlag i muren.
Tårnet er stærkt skalmuret undtagen på
nordsiden, hvor der findes en anselig, fladbuet
døråbning (fig. 7) i spidsbuet spejl. Hvis døren
er oprindelig, kan underetagen have været
planlagt som kapel med egen indgang og uden
forbindelse med kirkerummet.
Tårnrummet omdannedes 1865 til våbenhus.
Styltebuen blev undermuret, og der indsattes
en dør mellem skib og tårn, som fik adgang fra
det fri gennem en nyromansk portal i vestmuren. Her sad indtil da et bredt, spidsbuet vindue.
Man kommer til tårnets øvre stokværk ad en
trætrappe, som udmunder i et hul i hvælvets
nordvestre hjørne; før 1865 var der adgang via
det nedbrudte våbenhus og skibets tagrum. 10
Af mellemetagens to rundbuede glugger, et i
syd og et i vest, er den sidste tilmuret og 1895 7
erstattet af en laveresiddende åbning. Andet og
tredie stokværk adskilles ved et teglmuret dække på jernbjælker. Klokkestokværket har store,
falsede glamhuller til de fire verdenshjørner,
rundbuede i det ydre, fladbuede i det indre.
Kun det nordre synes at have bevaret sin oprindelige skikkelse: her har falsen udvendig på det
nærmeste form af et spejl.
Den kraftige gesims og det høje, slanke,
skifertækkede pyramidetag er udformet af arkitekt Christen Kiilsgaard 1865. En tegning fra
dette år (fig. 4) viser et noget opskalket valmtag
med øst-vestvendt tagryg, men spredte regnskabsoplysninger antyder, 11 at tårnet ved århundredets begyndelse dækkedes af et sadeltag
med murede kamtakker (»kamme, tindinger«).
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Fig. 8. Den romanske bygning set fra nordøst. NJP fot. 1980. - The Romanesque building seen from north-east.

Det 1865 nedbrudte †våbenhus (fig. 4) ved
skibets norddør var en betydelig, sengotisk
bygning i to etager. 7 Det flugtede med skibets
vestgavl, var 6,6 m langt, 6,4 m bredt og af
samme højde som skibet. De 70 cm tykke,
hvidtede teglstensmure var rejst over en affaset
granitsokkel (magen til tårnets?); forneden indgik ét til fem skifter granitkvadre, foroven var
en muret gesims. Taget var teglhængt. Den 1,2
m brede, fladbuede og falsede dør sad i spidsbuet spejl midt i gavlen; herover var der to små
glugger, der gav lys til det øvre rum. I vest sad
to indbyrdes forskudte glugger i fladbuet spejl,
en i hvert stokværk; et mindre vindue i øst var
kommet til 1850. 12 Den knap to meter høje
underetage med murstensgulv og murede bænke adskiltes fra det ovenliggende rum ved et
bjælkeloft. - Synet fandt 1862 overetagen til
ingen nytte, og efter kongelig bygningsinspektør Walthers vurdering 1865 10 var våbenhuset
»uden nogensomhelst arkitektonisk værdi«,
hvorfor kirken ville vinde ved, at tilbygningen
blev fjernet.
Vedligeholdelse. Kirken betegnedes 1676 13
som »ved magt inden og uden«, dog var tårnet

noget brøstfældigt. En reparation nævnes
1724. 14 Ifølge synet var kirken 1801 indvendig
»så grøn af fugtighed, som den virkelig var
malet med samme farve«. Efter en istandsættelse fandt man den 1809 »skøn, lys og ordentlig«. 1813 mente synet ikke desto mindre, at
vinduer mod nord ville være »en velgerning
mod denne ellers vel vedligeholdte kirke«. 15
Byggearbejderne 1865 var indeholdt i Frijsenborgs samlede plan for kirkerestaureringer
1862. 16 Restaureringen var foranlediget af tårnets svage østmur, der som nævnt kun hvilede
på en aflastningsbue, og blev ledet af grevskabets faste arkitekt, Christen Kiilsgaard: Våbenhuset blev nedrevet og henlagt til tårnet, hvis
østmur understøttedes fra grunden, hvorved
underetagen adskiltes fra skibet. Samtidig fik
tårnet sit nuværende, høje pyramidespir. Kor
og skib stod med den oprindelige(?) tagrejsning
og blytækt, undtagen på skibets nordside, hvor
der var tegl. Nu udskiftedes sugfjælene med en
muret gesims over rundbuefrisen, og de romanske afsnit fik lave, svagt svejfede skifertage, hvis konstruktion fulgte de principper, som
var opfundet af den franske jernbaneingeniør
115*
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.

Camille Polonceau (1813-59). 17 De romanske
facader blev udbedret, berappet og strøget med
»cementfarve«. Fire store, rundbuede støbejernsvinduer indsattes i sydsiden, og gulvet
blev belagt med sekskantede fliser, gule og
sorte, fra grevskabets teglværk, Frijsendal. I
koret var der allerede 1861 lagt gule, ottekantede fliser. - Alt i alt beløb udgifterne sig 1865 til
3846 rdl. 18
Varme. En kakkelovn i skibets nordøstre
hjørne, anskaffet 1886, blev 1917 udskiftet med
en kalorifer. 18 Denne afløstes 1969 af luftopvarmning med aggregat i den hidtidige kalorifergrav og oliefyr i ligkapellet. 19
Kirken står i dag præget af istandsættelsen og
ændringerne 1865. Nordsidens vinduer er som
nævnt åbnet omkring 1890. Trægulvene under
stolene blev 1951 udskiftet med expankogulve.

En lempelig restaurering 1969 19 (arkitekterne
Aksel Skov og Aage Kristensen) omfattede
foruden varmeinstallationen også rensning af
vægge og hvælv. Udvendig står kirken hvidtet
på nær tårnet, der er i blank mur.
Vindfløjen (fig. 25) på tårnspiret 20 bærer under grevekrone initialerne »C.E.J.-V-F.«, for
kirkens patron Christian Emil Juel-Vind-Frijs,
samt »1865«. En †fløj, opsat 1851, 21 ses på
tegningen fig. 4.
†Kalkmalet dekoration i korets og skibets
hvælv blev 1901 udført af P. Rahbek. 18 Efter at
ribber og buer nævnte år var renset for hvidtekalk, blev de derved fremkomne dekorationer i
kalkfarve »restaureret«. 17 Denne restaurering
har formodentlig - ligesom i grevskabets øvrige kirker - bestået i en forholdsvis fri opmaling, delvis på grundlag af sporene af †kalkmale-
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west.

rier. Af motiverne kan nævnes sparrer, krydsende rundbuer, skaktavl, siksakbånd og passerroset (i korets østhvælv), alt af en type svarende til egnens øvrige, fra o. 1500. Overhvidtet 1969.

INVENTAR
Oversigt. Trods mange fornyelser i 1860'erne og
1890'erne er de væsentlige inventardele fortsat altertavlen fra 1599 og prædikestolen fra 1615. Døbefonten, med løvefigurer og kraftige mandshoveder, er
et godt eksempel på østjysk stenhuggerkunst, der
for 1600-årenes vedkommende repræsenteres af de
mange gravsten, nu placeret langs væggene.

Alterbord, 1861f., 7 udført af snedker Würtz, 18
bestående af et egetræspanel, der på forsiden
har tre, gavlene hver ét portalfelt med kannele-

rede pilastre og slyngbånd i bueslaget; rammeværket fornyet. 1890 afrenset for maling og
bonet. 18 Efter restaurering 1937 står bordet
med mørk bejdsning på rammeværk og som
baggrund for udskæringerne. Det tidligere †alterbord, der 1809 8 på grund af manglende alterklæde stod blottet som en »fjæl-bænk«, beskrives fire år senere som et nøgent træalter, sammensat af hvide og grå brædder. 22
†Alterklæder. O. 1700 manglede både alterdug, alterklæde og messehagel, 14 et træk der
synes almindeligt ned gennem tiden.
Altertavlen (fig. 11), 1599, af baldakintype, er
et højrenæssancearbejde, der ved sine proportioner er vel tilpasset korrummet. I storfelterne
er indsat nyere malerier. Alle tavlens væsentlige led er tredelte. Over et fyldingsdelt »predellastykke« med løvemaske-konsoller (fig. 12) er

1806

SABRO HERRED

storstykket delt af fire glatte, joniske søjler
foran profilerede smalfyldinger. I storfelternes
fyldinger er portaler, hvis kannelerede pilastre
bærer bueslag med slyngbånd og æggestav.
Frisens og postamentets profilerede fyldingsfelter er adskilt af volutsvungne konsoller, der
på forsiden er prydet med kassetteværk af samme art som på baldakintavlen i Lading. De fladt
udskårne storvinger ender yderst i modvendte
dobbeltvolutter. Den kraftige baldakin, tredelt
ved profilerede lister, har under forkantens forkrøpninger fire vindruehængeklaser; på baldakingesimsens ender står konsoller med drejede
topspir, antagelig fornyet 1861. 18 Det lille topstykke, med flade volutvinger, har dobbeltarkade mellem kannelerede halspilastre som i
Lading. Frisens bossesmykkede fremspring
bærer småspir flankerende trekantgavl, med
årstallet »1599«.

Fig. 11. Altertavle 1599, med malerier fra o. 1859.
Fig. 12. Løvemaske fra altertavlen (s. 1805f.). NE
fot. 1977. - Altarpiece 1599 with paintings c. 1859 and
mask of lion.

Malerierne i de tre ca. 80 cm høje storfelter,
udført i olie på lærred, stammer formodentlig
fra tiden kort efter 1859, 12 da man ønskede
tavlens malerier restaureret. 23 I midtfeltet Ecce
homo, Kristus i rød kappe, med tornekrone på
hovedet og palmegren under de bundne hænder. I feltet mod nord ses Moses pegende på
lovens tavle, som han støtter mod det bøjede
ben. Han er iført hvid kjortel med lilla kappe,
grønt foer; landskabelig baggrund, ligesom i
søndre felt, hvor Johannes Døberen, i dyreskind, ses støttende sig til en korsstav og pegende mod Kristus.
1937 blev altertavlen istandsat af Georg
N. Kristiansen og Povl Jensen. 24 Skønt man
allerede 1892 7 havde foretaget en afrensning af
ældre farver, bl.a. den daværende perlemaling
med forgyldning, 25 fremkom aftryk, der rimeligvis stammede fra den ældste staffering: i
baldakinen og på vingerne en art frugtklasedekoration, der imidlertid fandtes for svag til at
danne grundlag for rekonstruktion. Det afrensede egetræ kom derfor til at stå som baggrund
for en partiel staffering med guld, sølv og lidt
rødt. I de tomme fyldingsfelter maledes mørkebrun baggrund for nye, gyldne indskrifter
med versaler og fraktur. I topfrisen »1937« og
under arkaden »Gud alene æren«. I baldakinfri-
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sen: »Jeg er Veien ...Johs. 14«. I storstykkets
frise indskrifter refererende til malerierne, i
postamentfelterne jesumonogram flankeret af
nadverindstiftelsesordene. Delvis samme indskrifter synes at have stået på tavlen i 1860'erne, 17 i frisen (fra nord) citater fra henholdsvis
Luk. 10,28, Joh. 19,5 og Joh. 1,23, i postamentet fra Joh. 1,17, Es. 33,5 og Mat. 3,8-9.
Altersølv,

Alterkalk

(fig. 13),

skænket

1722,

udført af Jens Pedersen Komløv, Kbhvn. Den
23,8 cm høje kalk er af almindelig barok form
med ottetunget, profileret fod, konisk og cylinderformet skaftled og knop med midtdelt,
spidsovalt tværsnit. Under foden fire stempler:
Københavns bymærke 1722, mesterstemplet
(Bøje 1979, 280), guardeinens, Conrad Ludolf,
og månedsmærke, vægtens tegn. Stort bæger
fra 1916, 18 leveret af Rasmus Jensen, Horsens,
hvis mestermærke (Bøje 1949, 3385) sammen
med guardeinens, Chr. F. Heise, ses under
bunden. På siden er graveret ovale våbenskjolde og initialerne »CF« og »ØG« for kalkens
oprindelige givere Christian Friis og Øllegaard
Gersdorff, hvis våbner og initialer antagelig
fandtes på det gamle bæger, som guldsmeden
modtog i forbindelse med kalkens omdannelse. 18 Den samtidige disk, 14,4 cm i tvm., har i
bunden samme graveringer som kalken og under randen samme fire stempler, ret udpudsede
ligesom forgyldningen. - 1650 manglede kirken kalk og disk. 26
Oblatæske og to ens alterkander, af sort porcelæn med guldkors og -kanter fra Bing & Grøndahl, æsken anskaffet 1862 sammen med en
tilsvarende †kande,7 de to andre kander 1902. 27
Alterstager (fig. 17), af tin, udført af Anders
(eller Andreas) Sørensen Harboe, der 1711 fik
borgerskab som kandestøber i Viborg. 38 cm
høje, med mange tætsiddende profilled på skaftets indknebne led og vulster. Jernlysepig. På
oversiden af fodpladen på begge stager ses to
ens, ret udviskede mesterstempler med versalerne »ASH« og »1711«.
Syvarmet lysestage, nyere, på alterbordet.
Messehagel, nyere, af rødt silkefløjl kantet af
guldgaloner og galoneret kors. Også 1862 var
†haglen af rødt fløjl. 7

Fig.13. Alterkalk 1722, udført af Jens Pedersen
Komløv, Kbhvn.; bæger fra 1916 (s. 1807). NE fot.
1980. - Chalice 1722, executed by J . P . K o m l ø v , Copenhagen; cup 1916.
Fig.14. Dåbsfad o. 1550-75 (s. 1808). NE fot. 1977.
- Baptismal dish of brass, c. 1550-75.
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Fig. 15. Romansk døbefont (s. 1808). NE fot.
1977. - Romanesque baptismal font.

Alterskranke,
1893,
udført
af snedker
18
Würtz, halvrund, med to og to sammenstillede, nyromanske søjler og enkelprofileret håndstang; står i bejdset egetræ. Den tidligere
†skranke, 1861, havde samme form, men drejede balustre; rækværket bronzeret. 7
Døbefont (fig. 15), romansk, af granit, kummen rødlig, foden gråblå. Ifølge Mackeprang
(Døbefonte, s. 234-49) tilhører den de østjyske
løvefontes klassiske type, herunder »Sjørslevgruppen«, hvoraf bl.a. Lyngå og Folby antagelig stammer fra samme værksted. Den store
kumme, 76,5 cm i tvm. og ca. 33 cm dyb, med
afløbshul i bunden, er glathugget på mundingsrandens overside. En bølgeranke herunder udfylder tomrummet over de to par dyrekroppe med fælles mandshoveder, der springer

6,5 cm frem og er 16-17 cm høje. Over det ene
dyrs bagkrop, bag halens palmetdusk, ses en
lille drage (fig. 16). Foden har en form som
gruppens øvrige, men har på hjørnerne småstave, der løber ned på mandshovedernes isse.
Under sidernes bueslag er relieffer (ganske som
på Sjørslev-fonten) af: 1) løve set fra siden, 2)
tilsvarende løve, men med bagudvendt hoved,
3) frontalvendt engel med udbredte vinger og
4) fugl set fra siden, med udbredte vinger. 1830 28 forekom fontens udseende ikke anstændigt, og den foresloges derfor malet eller på
anden måde »oppudset«; en senere påført oliemaling blev afrenset 1883. 18 1862 7 var fontens
plads i koret, 1968 flyttet til skibets nordøstre
hjørne.
Dåbsfad (fig. 14), o. 1550-75, sydtysk arbejde

HALDUM KIRKE

Fig. 16. Drageunge, detalje fra fonten (fig. 15) (s.
1808). NE fot. 1977. - Young dragon from font
(cf.fig.15).

med »fabrikationsstempel« »RS« på randen;
60,5 cm i tvm. Den drevne og punslede dekoration er af den ret almindelige type med hjortog-hund-motiv, adskilt af træ, både på randen
og omkring bundfeltet med bebudelsen (jfr.
Vejlby s. 1476). De stemplede ornamenter
langs kanten er blade og rosetter. Det cirkulære
midtfelt er »udskåret« og danner nu bund i en
lille skål, 17 cm i tvm. og med 5,5 cm høje,
lodrette sider; på randen oprindelig to, nu een
øsken. Denne ændring af fadet er formodentlig
udført af kobbersmed Gerstrøm i Århus, der
1860 18 polerede og reparerede dåbsfadet. O.
1700 14 havde kirken intet fad; det omtales første
gang i de bevarede regnskaber 1803. Nævnte år
ejede kirken desuden et lille †dåbsfad af tin. 14
Dåbskande, 1977, af messing, stemplet »Hofståtter«. †Dåbskanden 1862 var af tin. 7
†Fontehimmel. 1763 fik snedkeren 30 rdl. for
»dåbens crone« og prædikestolen. 29
Prædikestol (fig. 18-20), med indskåret årstal
1615, af eg. Den har fire fag med dybtsiddende
storfelter flankeret af korintiske søjler, med
kassetteværksprydbælter, stående foran profilerede smalfelter. De lave frise- og postamentfelter har inden for kraftigt profilerede rammer
foroven kassetteværk om roset, forneden kartoucher. Også frise- og postamentfremspringene har kassetteværk, om store ovalbosser, ligesom hængestykkerne mellem englehovederne
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under stolen. I storfelterne, hvis rammer består
af profilerede tandsnit, profil- og pærestavslister, er teknisk velskårne relieffer, der er ubehjælpsomme kopier efter nederlandske, kobberstukne forlæg. 30 Fra opgangen: 1) Dåben
(fig. 19), (stik af Joan Collaert efter Hendrich
Goltzius), 2) Kristus på korset mellem Maria
og Johannes, i baggrunden Jerusalem (stik af
Hieronymus Wierix efter Maerten de Vos), 3)
Opstandelsen (stik efter Cornelis Cort) og 4)
flettet jesumonogram omgivet af det skårne
årstal »1615« (fig. 20). - Bærestolpe og opgang
med drejede balustre fra 1893, udført af snedker Würtz. 18
Ved en istandsættelse 1937 24 fik stolen en
partiel staffering i lighed med altertavlens, reliefferne maledes elfenbens gullige. Alle oprindelige farver var afætsede. 1862 7 var stolen

Fig. 17. Alterstage af tin o. 1711, udført af Anders
Sørensen Harboe, Viborg (s. 1807). Victor Hermansen fot. 1934. - Altar candlestick of pewter c. 1711,
executed by Anders Sørensen Harboe, Viborg.
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Fig.18. Prædikestol 1615 (s. 1809). NE fot. 1977. Pulpit 1615.

gråmalet, relieffer og søjler hvide med gule
kapitæler; 1890 rensedes og bonedes den. 18
†Lydhimmel. 1860 12 synes prædikestolen ikke
at have nogen himmel; en sådan, »i form af en
paraply« blev udført 1861 af snedker Würtz,
men er antagelig fjernet inden 1893. 18
Stolestader, 1865, leveret af snedker Christen
Andersen Asmildgaard; glatte, rundbuede fyldingsgavle. 1893 trukket ud fra væggen og
forsynet med 10 nye endestykker. Egetræsmalet samme år af C. A. Bruun, Hammel. 18 Degnestol med pult indrettet 1865 i øverste mandsstol. 18 Alt nu lyst egetræsmalet. 18627 bestod
†stoleværket af 20 fruentimmer- og 19 mandsstole, hovedparten med låger, gavlene dannet
»med lister som en frontespids«, rygstødene
hver med seks fyldinger; gråmalede.
To pengebøsser, 1898, af messing, »til de fattige«, leveret af A. Wilson, Århus. 18 Anbragt på
piedestaler lige inden for vestdøren. 18627 fandtes to †kirkeblokke.
Pulpitur i vest, fra 1904, udført sammen med
orgelfacaden, der er af firmaets standardtype.18
Enkelt fyldingspanel med postamentfrem-

spring for det portalformede orgelhus, med
nyromanske dobbeltsøjler og trekantgavl. Gulmalet.
Orgel, bygget 1904 af Emil Nielsen, Århus,
udvidet 1943 af A. C. Zachariasen, Århus. 31
Syv stemmer, oktavkoppel, ét manual og anhangspedal; pneumatisk keglevindlade. Ifølge
mindeplade på pulpituret skænket af sognefoged, gårdejer Eberhart Laursen og hustru, Jensine Laursen, født Mikkelsen, Sandby. 12
Tre nummertavler, 1901, 18 svarende til bl.a.
Lyngås.
Lysekroner, o. 1900, 32 to store og en mindre,
barokkopier med 2 x 6 lysearme; ophængt i
skibet.
Klokke (fig. 24), 1300'rne, 77,5 cm i tvm.
Stor, indskriftsløs, med én profilliste over
slagkanten;33 hankene syvkantede. Ifølge Uldall (Kirkeklokker s. 53) udført af samme støber som klokkerne i Udbyneder og Råby (Randers amt). Omhængt 1951. Samtidig fornyedes
slagbom og klokkestol; den foregående var rejst
1895. 18 18627 beskrives den daværende †klokkestol som fire alen høj, bestående af to fodstykker, seks stolper, to løsholter, to overstykker og tolv skråbånd, alt af eg.
†Klokke, 1528 afleveret til kronen, vejede
med »al jernfang« 2 skippund og 2 lispund.39

GRAVMINDER
Gravsten. 1) 1638. Figursten over Søren Rasmvsen, †13. nov. 1637, »ha(n)s alder 111: (tredie?) aar. Anno 1638«, muligvis en søn af
Rasmvs Rasmvssøn Balle (jfr. sten nr. 4). Gråbrun kalksten, 70x35 cm, med reliefversaler i
skriftfeltet på stenens nedre halvdel. Foroven
ses under enkelt bueslag og på trambuleret
baggrund en fremstilling af barnet i halvfigur
med sammenlagte hænder. Det er iført kjole
med takkede borter på forstykket samt rund,
gennembrudt krave med tunger (jfr. gravsten
nr. 41 i Århus domk., s. 788). Siden 1901 har
stenen været indmuret sydligst i tårnrummets
østvæg.7
2) (Fig.23). 1625-50. Figursten over ukendt
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Fig. 19. Prædikestolsfelt 1615. Dåben (s. 1809). NE
fot. 1977. - Panel from pulpit 1615. Baptism of Christ.

Fig.20. Prædikestolsfelt. Jesumonogram og »1615«
(s. 1809). - Panel of pulpit. Christ's monogram. »1615«.

ægtepar. Rødbrun kalksten, 170x95 cm, den
næsten bortslidte indskrift er med reliefversaler. Over nedadtunget skriftfelt ses det afdøde
ægtepar i knæstykke under dobbelt bueslag,
hvis midtkonsol prydes af englehoved, mens
sidekonsollerne støttes af volutbøjle. Ægteparret, hvis træk er næsten udviskede, står med
hænderne sammenlagte foran brystet. Manden
med bredt, kort fuldskæg har pibekrave og
bredbræmmet kappe over den korte trøje. Hustruen, der bærer konehue, er iført folderig
kappe. Baggrunden er trambuleret. I stenens
hjørnecirkler siddende, læsende evangelister
med deres tegn, foroven Mattæus og Markus,
forneden Lukas og Johannes. Stenen er beslægtet med gravsten over Peder Povelsen i Framlev (Framlev hrd.). Anbragt i skibets tilmurede
syddør 1901. 7

under profileret dobbeltbueslag. Manden, der
har bredt fuldskæg med svungen moustache,
står med højre hånd i siden og holder i venstre
en lang, knappet handske. Han bærer pibekrave og bredbræmmet kappe over den korte,
knappede trøje og knæbukserne. Hustruen,
med konehue, holder en salmebog foran brystet. Hun har rund krave, og under den folderige, fodside kappe ses hendes korte trøje og
lange skørt. Baggrunden er trambuleret. Bueslaget støttes af volutbøjler, der på midtkonsollen omgiver et englehoved som vinger. Sviklen
herover prydes af frugtklase. I de ydre svikler
ses cirkelslag med evangelisterne Mattæus og
Lukas, siddende og skrivende, med deres tegn.
Stenen er beslægtet med gravsten nr. 32 og 55 i
Århus domkirke. (s. 782 og 797).
På stenens bagside sekundær indskrift med
versaler over Niels lensøn Skrifver, født i Haldum, hvor han boede og døde 17•, i hans
alders • år, og hustru Anne Tommisdatter,
født i Lerberg, †17• i sin alders • år, levede i
ægteskab • år, velsignet med tre sønner og fire
døtre. 34 Over indskriften et jesumonogram

3) (Fig. 22). 1625-50. Figursten over ukendt
ægtepar; på bagsiden sekundær indskrift fra
1700'rne. Rødbrun kalksten, revnet diagonalt
og afbrudt forneden, nu ca. 150x126 cm. Nederst er med cement tilføjet en mindre sten, nr.
6. Inden for glat ramme står det afdøde ægtepar
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Fig.21. Udsnit af gravsten nr. 5., fra 1600'rnes slutning, over kancelliråd Niels Hansen (s. 1812). NE. fot.
1977. - Section of tombstone no. 5 from the end of 11th century, for Counsellor Niels Hansen.

skrevet med skønskriftsbogstaver, forneden
læses »qvis evadet« (hvem undflyer).
Indmuret i tårnrummets østvæg nord for
døren. Indtil o. 1900 var figursiden indad, den
blev da vendt og et par år senere sat sammen
med sten nr. 6.
4) 1653. R[a]smvs [Ra]smvssøn Bal[le], født
i Gieding, fordum herredsfoged i Savbrv (Sabro) herred i • år, som boede i S[an]dby og
døde i • år • den • hans alder •, og
hustru Mergr[et] Sørrensdaa[tte]r, født i Sandby, død den • år 16• i hendes alder • år, og
levede i ægteskab • år, og avlede • sønner og
• døtre, 1653. 35 Rødlig kalksten, 155x85 cm,
indskrift med reliefversaler i stort, rektangulært, ret nedslidt skriftfelt. Rammen, der har
slyngbåndsornament, brydes af hjørnecirkler
hvori siddende evangelister med deres tegn og
bog. Mellem de øvre et tykkindet englehoved,
mellem de nedre to bomærkeskjolde, det
venstre med herredsfogedens initialer, »RR«,
det højre med jesumonogram, for hustruen.
Indmuret i tårnrummets østvæg, syd for
døren.
5) (Fig. 21). Slutningen af 1600-årene. Kancelliråd Niels Hansen, *27. dec
, †l.okt.
.... »noget nær 41 aar«, »efter at hand hafde
nydet 8 maaneders« ægteskab med Anna Elisabeth Niim. Grålig marmor, 185x126 cm, med
fordybede versaler i stenens fulde bredde inden
for smal profilramme. Foroven og forneden

smykkes stenen af tre relieffer: i hjørnefelterne
er evangelisterne fremstillet efter et sjældent
forekommende forlæg, siddende i helfigur med
skriftbånd og deres tegn; foroven flankerer
Mattæus og Markus den opstandne Kristus
med sejrsfanen, forneden ses Lukas og Johannes på hver side af et dødningehoved over
krydslagte knogler. 18627 fandtes stenen »i
gangen ligefor døren«, men var 1888 anbragt
indvendig i kvindedøren, 36 hvor den genindmuredes 1901. 7
6) (Jfr. fig. 22). 1600-årene. Stenen lagt over
et ægtepar, »erlic oc velact mand Fr...«, der
boede i Sandby og var barnefødt i [Galten]
herred i Had..., hans forældre var Iep Ra[s]mvssen og ... Sørensdaater, som døde • i hendes alders • år; hans hustru [Karen] ..., barnefødt i Har af »erlig forelder«, hendes far ... og
hendes mor Kiersten Siminsdaater, som døde
år • i hendes alders • år. 35 Nedre brudstykke, lysgrå kalksten, ca. 48x87 cm, 37 af en oprindelig figursten; tilbage er størstedelen af
skriftfeltet med reliefversaler og slyngbåndprydet kant, samt noget af ægteparrets fødder.
Brudstykket er udbedret med cement og sammenmuret med sten nr. 3. Omkring 1900 blev
stenen fundet i et svinehus i Haldum by og
indmuret i tårnrummets østvæg på nuværende
plads.38
†Gravsten, omtalt i synsprotokollen 1862:
1) Formentlig 1600-årene. En sten uden ind-
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skrift, »af brun, gullandsk (gotlandsk) brud«, 2
alen 13 tommer gange 1 alen 10 tommer
(ca. 166x94 cm). I hjørnerne fire udhugne figurer, sandsynligvis evangelisterne.
2) O. 1726. Ane Jacobsdatter, *1663 i Aarhuus Mølle, †1726 i sin alders 62. år på Hinnerupbrogaard hos sin svoger Hans Schou. Levede i ægteskab 18 år med Jens Nielsen, som
boede og døde i Aarhuus og avlede sammen
fire sønner og tre døtre. Seks brune, »gullandske« fliser lagt to og to ved siden af hinanden. I
de øvre hjørnefliser fandtes udhugne liljer,
hvorimellem et jesumonogram, i de nedre
hjørner var liljer og kornaks, flankerende et
timeglas og et dødningehoved, nederst læstes
»qvis evadet« (hvem undflyer). Fliserne har
tilsammen dannet en sten af samme type som
gravsten nr. 5 i Brabrand (s. 1542).
3) 1700-årenes 1.halvdel. Hans Andersen,
født i Haldum, boede og døde sammesteds i
hans alders 53. år, og hustru Karen Ibsdatter,
født i Haldum, †17• i hendes alders • år. De
levede sammen i ægteskab 24 år. »Brun gul-

1813

landsk brud«, 3X1 3/4 alen (ca. 188x110 cm). I
hvert hjørne en udhugget lilje, mellem de øvre
et timeglas, mellem de nedre et dødningehoved. Stenen formentlig af type som †gravsten
nr. 2.
4) O. 1756. Krigsråd Jacob Adler, *9. aug.
1716, †26. april 1756 (jfr. kisteplade). »Brun
gullandsk brud«, 3 x 2 alen (ca. 188x126 cm),
med lang, berømmende gravskrift og vers:
»Paa første Omslagsdag
Lad Gud fra mig afhente
Den mig betroet Skat
Som sad hos mig paa Rente
Jeg er nu uden Mand
Dog ikke haard som Steen
Endskjøndt jeg dækker til
med Steen hans døde Been
Lad andre deres Guld
Med Laase ej forglemme
Ak! tunge Steen lig fast
Jeg haaber vist at Gud
Dog velter eengang bort
Og hjelper hannem ud.«

Fig.22-23. Gravsten, 1625-50, over to anonyme ægtepar. NE fot. 1977. 22. Nr. 3 og øvre del af nr. 6 (s. 1811).
23. Nr. 2 (s. 1810). - Tombstones, 1625-50, for unknown married couples. Fig. 22. No. 3 Fig. 23. No. 2.
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KILDER OG HENVISNINGER

Fig.24. Klokke fra 1300'rne (s. 1810). NE fot. 1977.
- Bell cast in the 14th century.
Kisteplade,

1756.

Krigsråd J a c o b Adler,

†26.

april 1756 »efter at H a n d havde været i D e n n e
foranderlige W e r d e n 39 Aar 9 M a a n e d : 5 D a g e ,
s o m synes K o r t for Ægtefæle(!), B a r n o g W e n ner . . . « (jfr. †gravsten nr. 4). O v a l k o b b e r p l a de,

stærkt hvælvet,

m e d sortmalede små og

store skønskriftsbogstaver på sølvgrund; nederst et lille, sortmalet b l o m s t e r o r n a m e n t . O p sat på s k j o l d f o r m e t egetræsplade, der f o r o v e n i
lille, cirkulær udstemning, bag glas, r u m m e r
en glat guldring, på hvis inderside er indprikket
svært

læselige

skønskriftsbogstaver.

190117

blev ring og kisteplade fundet i en begravelse i
korgulvet og ophængt på korets nordvæg.
Kirkegårdsmonument.

O. 1843.

Gårdbruger og

d a n n e b r o g s m a n d Søren R a s m u s s e n Michelsen,
* 1 7 . april 1791 i Haar, †8. april 1843. Stele af
rød sandsten på aftrappet sokkel, 110 cm høj,
indskrift m e d fordybet,

sortmalet kursiv.

kirkegården, syd for koret.

På
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SUMMARY
This church, which is of some considerable
size, consists of a Romanesque chancel and
nave to which was added, in the Late Middle
Ages, a tower on the west side. During the
thorough renovation in 1865 by the architect
Christen Kiilsgaard the tower was given its
present tall spire. At the same time the porch of
two storeys from the Late Middle Ages was
demolished, and the entrance was moved from
the north door of the nave to the west side of
the tower. The original church is an important
Romanesque building of travertine including a
fair amount of limestone. The building activities probably came to an end some years
before the bishop, Peder Vognsen, in 1203
presented Århus Chapter with »ecclesia cum
mansione« (church and manor). There are

similar features between Haldum church and
Lisbjerg (p. 1387ff.), which is of the same size.
The pilaster strips of the facades are connected
by a round arch frieze like the one in the
chancel of Grundfør church (p. 1653ff.). - The
vaulting in chancel and nave was constructed at
the end of the Middle Ages.
The large baptismal font with bi-corporate
lions is one of the oldest items in the church.
The baptismal basin of brass was made in
South Germany and dates from c. 1550-75,
stamped »RS«. The altarpiece from 1599 is well
proportioned with paintings from the middle
of the 19th century and is surmounted by a
baldachino. The pulpit, 1615, is carved with
reliefs based on Netherlands models. - Several
tombstones from the 17th century depict in
traditional poses and style the townsmen of the
period.

Fig.26. Landsbyplan 1:10000, målt 1816. - Map of
the village 1816.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1979. - The church seen from south-east.
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Kirken var i middelalderen og indtil domkapitlets
opløsning undergivet ærkedegnens tilsyn (sml. Vitten, s. 1787). 9.januar 16661 overdrog Frederik III
patronatsretten til Mogens Friis til Favrskov. Ved
grevskabet Frijsenborgs oprettelse 16722 blev kirken
indlemmet heri (jfr. vindfløj, alterkalk og klokke).
Den overgik til selveje 1. juli 1921.
Hadsten sogn var tidligere sammen med Haldum
anneks til Vitten. 1972 indlemmedes det i Galten og
Vissing pastorat.
Danmarks Kirker, Århus amt

Ifølge Danske Atlas var der ved kirken to helligkilder, Sankt Laurentius' kilde og Munkekilden.3
K i r k e n ligger h ø j t på et storbakket plateau m i d t
i sognet. Landevejen S k a n d e r b o r g - R a n d e r s løber øst for kirkegården; den gamle »kirkevej«
fra Vitten præstegård er markeret på matrikelkortet 1803-04 (fig. 12).
Kirkegården blev 1913 4 udvidet m o d nord, ef116
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Fig. 2. Plan og længdesnit 1:300. Tegnet af Carl
Kiilsgaard
o. 1890.
Ground-plan and longitudinal section 1:300.

ter at en planlagt udvidelse m o d syd måtte opgives på grund af de fugtige jordbundsforhold. 3
Den omgives af store elmetræer, som i øst og
vest vokser inden for diget. Det nordligste afsnit henligger ubenyttet, adskilt fra den øvrige
kirkegård ved en række birketræer.
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af
markstensdiger, hvoraf det nordre, der er udflyttet, kun er stensat på ydersiden. Hovedindgangen findes siden 1913 i vestdigets nordre
del. Det er en køreport med fløje af trætremmer, ophængt i tårnagtige, cementafdækkede
munkestenspiller (sml. Lading). I norddigets
østende er der en lille, hvidmalet jerngitterlåge
mellem cementpudsede, murede piller. Den

ældre †kirkeport og -låge, nævnt o. 16756 som
forfalden, var rimeligvis af træ. 1822 manglede
»vandfjælen« over porten. 7 Synet ønskede
1851, at der blev anlagt gange på kirkegården,
og at denne blev planeret. 8
Et ligkapel i kirkegårdens nordvestre hjørne
er opført 1928 (arkitekt Kr. Sørensen, Hadsten). 5 Den blanke murstensbygning er holdt i
nyromanske former, svarende til kapellerne i
Lyngå, Vitten og Haldum.
Kirken fik sin nuværende skikkelse ved en
radikal ombygning 1871-72. Den består nu af
teglbygget kor, skib og tårn og fremtræder
som en typisk nyromansk Frijsenborgkirke,
med alt hvad dertil hører af lisener, gesimser,
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Fig. 3. Kirken før ombygningen 1871-72. Plan
samt syd- og vestfacader
1:300, målt og tegnet af
Christen Kiilsgaard 1870.
- The church before reconstruction 1871-72.

stigende buefriser og kamtakker. 1 4 - I sig skjuler murene kernen af et middelalderligt anlæg,
bestående af romansk kor og skib, hvortil der
var føjet et tårn i vest og et nyere våbenhus af
bindingsværk i syd.
†DEN MIDDELALDERLIGE KIRKE. Den lille, lave
romanske kirke var opført af granitkvadre over
skråkantsokkel og med indervægge af rå og
kløvede kampesten. Takket være F. Uldalls beskrivelse 1868, Chr. Kiilsgaards opmåling 1870
(fig.3) 9 samt undersøgelser i forbindelse med
en istandsættelse 1976 har man et ganske godt
kendskab til den gamle kirke, hvis murhøjde
kun var to trediedele af den nuværende. Ved
ombygningen fjernedes den ydre skal af granit-

kvadre, hvorimod man lod indervæggene urørt, så døre og vinduer senere har kunnet
fremdrages. Flere står nu som indvendige
blændinger, bl.a. skibets to døre, af hvilke kun
den søndre var i brug indtil 1872. Døren målte
udvendig 180x94 cm og var vandret afdækket
med kvadersatte karme. Norddøren, som 1868
stod tilmuret og overhvidtet, var en rigere udformet granitportal »med hugne figurer af fabelagtige dyr«, foroven afsluttet med †tympanon
(»rundbuet overligger«), der kantedes af en
tovstav. To rundbuede vinduer, i korets øst- og
nordmur, er bevaret som blændinger. Det
nordre, der var i brug indtil 1872, målte i lysningen 7 8 x 3 1 cm. To (oprindelige?) vinduer i
116*
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ker var udformet som en klokkekam ligesom i
Åbys gamle kirke (s. 1429f.), med hvilken
Hadsten havde flere fælles træk.
†Våbenhuset (fig. 3) ved skibets syddør, nedrevet 1872, var som flere af Århusegnens våbenhuse af bindingsværk (sml. Vitten). Det
målte 4 , 4 x 5 m og var teglhængt; taggavlen var
beklædt med brædder. Døren sad i syd, og i øst
blev der o. 1851 10 indføjet et lille vindue. Bjælkeloftet lå kun to meter over gulvet, hvis k a m pesten 1851 ønskedes udskiftet med tegl. Året
forinden skulle en kalkbænk fjernes. 7 - Huset
omtales første gang 1803. 11 Ved synsforretningen o. 1675 6 var kirken uden våbenhus, og der
havde da »efter beretning« ikke været noget i
40 år.

Fig. 4. Forslag til ny kirke, tegnet af Christen Kiilsgaard 1872. - Design for new church 1872.

skibets n o r d m u r var 1868 tilmuret. - Den knap
to meter brede og tre meter høje korbue stod
med enkle kragbånd; både kor og skib havde
trælofter.
Tilføjelser og ændringer. Kirkerummets vestligste del skilte sig tidligere ud som en formentlig senmiddelalderlig tilbygning. De svære m u re (1872 stærkt behuggede) antyder, at afsnittet
må opfattes som underdelen til - eller resterne
af - et tårn. Tårnpartiet, der er jævnbredt med
skibet, var opført af teglsten over en syld af
kampesten. I murene, 1,3-1,5 m tykke, indgik
nederst nogle skifter granitkvadre fra skibets
nedbrudte vestgavl; indvendig var der anvendt
marksten. En rest af tårnpartiets vestmur er
stadig synlig i tagrummet og i det nye tårns
mellemetage. Afsnittet havde 1870 fælles tag
med skibet, m o d hvilket det åbnede sig i sin
fulde bredde (sml. Spørring og Trige, s. 1675
og 1711). Den øverste af vestgavlens kamtak-

Kirken betegnedes 1634 som brøstfældig, og
to år efter blev det pålagt ærkedegnens øvrige
17 kirker tilsammen at yde 100 rdl. til dens
istandsættelse.12 I 1800'rne gentog man med
mellemrum klagerne over det mørke rum, der
kun oplystes af nogle fa, rundbuede vinduer,
hvoraf et sad i tårnpartiets vestgavl, mens et
andet ganske utraditionelt var brudt gennem
triumfmuren syd for opgangen til prædikestolen. 1870 var kirken hvidtet ude og inde, tækket med tegl og forsynet med vindskeder. Tagværkerne, af eg og fyr, havde ét lag hanebånd
med stregnummererede samlinger; enkelte
spær herfra er genanvendt i den ombyggede
kirkes tag.
1871-72 13
ændrede
som
nævnt kirken til ukendelighed efter tegning udarbejdet af Frijsenborgs faste arkitekt, Christen
Kiilsgaard. 14 Byggearbejderne indledtes 1871
med opførelsen af et nyt tårn ved den gamle
kirkes vestgavl. Samtidig udarbejdede Kiilsgaard overslag til en fuldstændig nedrivning af
den ældre kirke, som skulle vige pladsen for et
langhus (fig. 4), men forslaget k o m dog ikke til
udførelse. I stedet valgte man, vistnok af økonomiske grunde, at lade de middelalderlige
mure (eller rettere den støbte murkerne) indgå i
den ny kirke, hvis plan således blev bestemt af
forgængeren. Facaderne blev »afskallet« og nye
skalmure opført af røde teglsten fra Frijsendal
teglværk. Samtidig forhøjede man som nævnt
OMBYGNINGEN
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior looking east.

murene, fornyede taggavlene og udvidede korbuen. Indvendig reduceredes tårnunderdelens
fremspringende mure, så kirkerummet overalt
fik samme bredde med glatpudsede vægge.
Der indsattes fem store, rundbuede støbejernsvinduer, gulvene fik sekskantede fliser i stedet
for almindelige mursten, og lofterne beklædtes
med kassetteværk.
Efter våbenhusets nedrivning og syddørens
tilmuring er der adgang gennem vestgavlen fra
det nyopførte tårns underetage, hvis indgangsdør sidder i nord. Tårnet, der er så godt som
identisk med arkitektens samtidige kirketårn i
Skjød (Viborg amt), afsluttes over frie gavle i
et slankt pyramidespir; dette var indtil 19064
tækket med egespån, herefter som den øvrige
kirke med skifer.

Varme. En jernovn med »kirkefod«, anskaffet 1881, blev 1886 flyttet fra skibets nordvestre
hjørne til det nordøstre. 4 Her indrettedes 19255
en kalorifergrav, som 1976 er afløst af et elluft varmeanlæg .
En lempelig restaurering 1976-77 15 (arkitekt
Peter Thommesen) fastholdt kirkens hovedtræk fra forrige århundredes ombygning. Der
blev lagt et dræn omkring kirken, og væggene
blev nypudset. I gulvet lagdes gule, kantstillede
mursten. Kirken står fortsat i blank mur og
med hvidtede vægge. Kassetteloftet er malet i
grå og lysgrønne farver.
En vindfløj over tårnet bærer under grevekrone initialerne » C E K J V F « for kirkens patron,
Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, samt
»1871«.

1822

SABRO HERRED

Fig. 6. Koret 1908 med altertavle (s. 1822). Chr. Axel
Jensen fot. - Chancel 1908 with altarpiece.

Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior
looking west.

INVENTAR

føjelse af nye storvinger. De nuværende malerier ved Bodil Kaalund er k o m m e t til ved restaureringen 1977.
Tavlen har bevaret sit oprindelige rammeværk og foranstillede storsøjler, hvis prydbælter har kassetteværk. Topstykket, der er en lidt
forenklet udgave af storstykket, har profileret
tandsnit i trekantgavlen. De oprindelige, kassetteværksprydede topvinger har dannet forbillede for de nyskårne storvinger, udført 1907 af
tavlens restaurator P. Rahbek. Farverne er 1977
afstemt efter det øvrige inventar, svagt grønlige og grå, med guld på enkelte lister og kassetteværk, der har lysbrun bund. I frise og postament nadverindskrifter, med skriveskrift, henvisende til de nye lærredsmalerier, 1 7 i topfeltet
en blå vindrueklase på baggrund af grønne blade, i storfeltet Nadveren, symboliseret ved to
hænder, der henholdsviser giver og modtager
brødet.

Oversigt. I forbindelse med kirkens ombygning
1871-72 blev inventaret gennemgribende ændret under ledelse af arkitekt Christen Kiilsgaard, fortsat
1905-12 under sønnen, Carl Kiilsgaard, med P. Rahbek som restaurator og maler. Kun den gotlandske
døbefont er ladt urørt. Ved en istandsættelse 197677 fik rummet en ny, lysere farveholdning angivet af
Ernst Trier i samarbejde med maleren Bodil
Kaalund.

Alterbord, 1905, et fyldingspanel med reliefskåret Jesumonogram på forsiden og balustersøjler
bærende en kraftig bordplade; billedskærerarbejdet ved P. Rahbek. 4 Ved opstillingen rykkedes bordet ca. tre fod længere fra gavlen. 1 6
Den lille altertavle (fig. 5-6) er et renæssancearbejde fra o. 1600, der i tidens løb har gennemgået flere omskiftelser og ændringer. Efter en
tid at have tjent som præsterækketavle i Vitten
(jfr. s. 1795) er den 1907 genopstillet efter til—
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Om altertavlen beretter kilderne, at den 1715
var revnet og 1755 trængte til reparation. 1 8
1859 10 ønskedes tavlens †malerier restaureret. Ifølge synsprotokollen 1862 forestillede storfeltets maleri »Kristus i Urtegaarden«, antagelig
Bønnen i Gethsemane ifølge fodstykkets indskrift: »Men Fader, er det mulig, da gaae denne
Kalk fra mig! dog ikke som jeg vil, men som
du vil. Math. 26,39«. Topstykkets maleri viste
Kristus svævende med en engel under sig, formodentlig Himmelfarten, og i gavlfeltet atter
en svævende engel. Alt var grålig malet og forgyldt.
I stedet for en foreslået restaurering af tavlen
anskaffedes 1872 en †alteropbygning i lighed med
egnens øvrige kirkers (jfr. bl.a. Elsted s. 1743
og Lyngå s. 1775). H. H. Würtz i Voldby udførte en poleret †egetræstavle, 4 en indfatning
med en niche, hvori opstilledes en gipsfigur af
Thorvaldsens Kristus, 1 9 erhvervet hos kgl. hofgipser V. Orlandi, Kbhvn. 4 Den herved overflødiggjorte renæssancetavle blev 1890 20 o m gjort og restaureret til præsterækketavle i Vitten af snedker Würtz. Da denne kirke imidlertid 1906 anskaffede en ny præsterækketavle,
blev den gamle tavle returneret til Hadsten. Efter en restaurering ved P. Rahbek 4 maledes i
begge felter nadverordene med fraktur. 2 1 1949
indsattes i storfeltet et maleri på lærred, 6 2 x 6 7
cm, af »den tornekronede Kristus«, 1 9 en kopi
efter Carlo Dolci; 2 2 nu ophængt på skibets sydvæg. 1977 erstattedes dette billede af Bodil
Kaalunds.
Altersølv. Alterkalk (fig. 8), muligvis skænket
1738 af grev Christian Friis sammen med disken, men stærkt omdannet. Den nu 18 cm
høje kalk synes af oprindelige dele kun at have
bevaret sin diamantfacetterede knop og den flade, ottetungede fod med et lille, fastnittet,
støbt krucifiks. Fodens forgrovede, øvre del er
måske tillige omlavet i forbindelse med fjernelsen af et nedre, polygonalt skaftled, muligvis
allerede 1862, 4 da Århus-guldsmeden Niels
Holst Wendelboe (Bøje 1946, s.200) udførte et
nyt og større bæger og »afpolerede« foden.
Den graverede indskrift: »Christian Greve af
Frijs« er antagelig kopieret efter det ældre bæ-

Fig. 8. Alterkalk, muligvis skænket 1738 (s. 1823).
NE fot. 1979. - Chalice, probably donated 1738.

gers. Den lille, flade disk, 14 cm i tvm., har
under bunden stempel for Randers-guldsmeden Peter N o r m a n (Bøje 1946, 2410), der rimeligvis også har leveret den ovennævnte kalk
(jfr. Vitten s. 1793). På randen et cirkelkors,
Georgskors på trambuleret baggrund, og i
bundfeltet graveret Friis' våben med Dannebrogsordenens kæde og omskriften: »Christian
Greve Friis 1738«. - O.1700 manglede både
kalk og disk. 2 3
Oblatæske og vinkande, 1861, 19 skål o. 1921,
alle af porcelæn fra Bing & Grøndahl, sorte
med guldkors og kanter (jfr. Skejby s. 1381);
nu ude af brug. N y t sygesæt.
Alterstager (fig. 9), 1625-50, 34,5 cm høje,
med tre forskelligt formede skaftled adskilt af
hulled. Begge stagers tallerkenformede lyseskåle og øvre, cylindriske skaftled er af lysere
messing og antagelig fornyelser fra 1700'rne.
Også lysetornene er af messing, den ene mulig-
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Fig. 9. Alterstage 1625-50 (s. 1823). NE fot. 1979. Altar candlestick 1625-50.

Fig. 10. Dåbskande af tin, 1889
fot. 1979. - Ewer of pewter, 1889.

vis fornyet. 1865 og 1871 fik stagerne småreparationer, 1873 blev de oppudset. 4 En syvarmet
lysestage er ude af brug.
Alterskranke, 1905, 4 femsidet, bestående af
udsavede balustre og profileret håndliste, mod
altret afsluttet af pille med topkugle; lysgrå,
med lysbrune og gyldne lister. Den tidligere
†skranke var 1872 4 udført af snedker Würtz og
erstattede en skranke, der 1862 strakte sig tværs
over koret, og som bestod af »udskåret tralværk«. 1 9
Døbefont (fig. 11), senromansk, et gotlandsk
eksportarbejde af den rundbuede bægerbladstype (Mackeprang: Døbefonte, s. 384), 104 cm
høj. Den halvcirkulære k u m m e , 80 cm i tvm.
og 33 cm dyb, af den rød-hvidspættede såkaldte H o b u r g m a r m o r , er under en hulkel ved
mundingsranden smykket af let hvirvelstillede
bægerblade adskilt ved skarpryggede kanter.
Både det koniske skaft og den runde fod er af

lysgrå kalksten. 1862 stod fonten midt i k o r e t 1 9
(jfr. fig. 6), hvorfra den 1963 flyttedes til skibets nordøstre hjørne.
Dåbsfade. 1) Af messing, 82 cm i tvm., med
lille skål anbragt i udstanset midtfelt, antagelig
det fad, der 1873 leveredes af Grouleff i Århus,
og som 1895 forandredes af blikkenslager
P. Nielsen, H a m m e l 4 (jfr. Vitten s. 1794). 2) Af
tin, 1773, ottekantet, 32,5 cm i tvm., med otte
bukler på randen. Herpå graveret versalindskrift: »Hadsteen kiercke« og »Anno 1773«
samt krydslagte palmegrene om kronet m o n o gram, nu ødelagt ligesom det ovale stempel,
hvis mulige tre tårne tyder på en Københavnermester. Fadet ret deformeret og ude af brug.
Dåbskander. 1) 1978, 24 af messing, stemplet
»Hofstätter«; 32,5 cm høj. 2) (Fig. 10), 1889, af
tin, leveret af H. Schourup, Århus. 4 Den er 26
cm høj til toppen af den støbte, fugleformede
lågknop. U d e af brug.

(s. 1824).

NE
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†Fontelåg af træ, fra 1858, af snedker Würtz. 4
Krucifiks, 1969, af eg, skåret af billedhuggeren Gunnar Hansen. Figuren, ca. 82 cm høj,
ophængt på glat korstræ, hvorpå signaturen:
»GH 69«. På skibets sydvæg, tidligere på triumfvæggens nordre del.
Prædikestol, 1872, udført af snedker Würtz. 4
Den består af fire fag, hvert med et dobbelt
rundbuefelt under kraftig, profileret gesims.
Firesidet, svejfet underbaldakin på polygonal
stolpe. Stolens farver grønne og lysbrune med
lidt forgyldning. 2 5 I felterne oliemalerier, 1977,
ved Bodil Kaalund, 1 7 Bebudelsen, i skikkelse af
en engel og J o m f r u Maria mellem en rose og et
palmetræ. Adgang gennem triumfvæggens
søndre del, ligesom ved den foregående stol.
†Prædikestol, 1562 (1662?), ifølge synsprotokollens beskrivelse firesidet, med flade lisener
på hjørnerne; sider og lisener delt på midten
ved en liste; nederste fyldinger glatte, i øverste
fyldinger udskårne rosetter, et våben, »en slange omsnor et kors« (i feltet ud m o d kirken) og
mærket »B:S: 1662«. Årstallet muligvis en fejllæsning af det årstal, 1562, som Uldall konstaterede 1868, og som er i overensstemmelse
med hans bemærkning om, at stolen havde »en
vis interesse på grund af sin ælde«. Hele stolen
»stenfarvet«. 19
4

Stolestader, 1872, enkle, rundbuede gavle og
ryglæn med rektangulære fyldinger; bænkesæderne udskiftet og afkortet 1977. Lyst grågrønne og lysbrune. Det tidligere †stoleværk bestod
1862 af 14 stole på hver side af midtgangen, der
var smallest i vestenden; alle stole havde låger,
gavlene var foroven »udsvejfede«. 19
Præstestol, 1873, 4 armstol af egetræ; samtidigt
bord. I korets nordvesthjørne. †Præste- og degnestol beskrives 1862 som lukket; 1 9 i koret.
To ens fattigbøsser, 1906, af messing, leveret
af A. Wilson, Århus. 4 Grev Frijs' initialer og
årstallet indgraveret: »M:K.I.V.F. 1906«. På
vægkonsoller på hver side af vestdøren, tidligere på piedestaler, der nu er anbragt på loftet.
Vestpulpitur, 1912, 4 enkelt fyldingspanel støttet af to stolper; opgang fra 1978 i skibets nordvesthjørne.
Orgel, bygget 1979 af P. Bruhn & Søn, Års-

Fig. 11. Senromansk døbefont, gotlandsk eksportarbejde (s. 1824). NE fot. 1979. - Late Romanesque
baptismal font of limestone, imported from Gotland.

lev. Fem stemmer, ét manual og pedal. Facade
og orgelhus fra 1912, dog med nye, klingende
prospektpiber. På vestpulpituret. †Orgel, bygget 1912 af A. C. Zachariasen, Århus. 2 6 Ét manual med tre stemmer og oktavkoppel. Disposition: Bordone 16', Principale 8', Salicionale
8'; pneumatisk keglevindlade. Skænket af sognets beboere. 1 0 Facade og orgelhus genanvendt
til nuværende orgel.
Salmenummertavler, 1978; de forrige, anskaffet 1903, 4 findes nu på loftet. 1862 fandtes tre
sorte †tavler, og en hvid med sorte »indskydetal«. 19
Malerier. 1) Tidligere altertavlemaleri, jfr.
ovfr. 2) Rundt maleri på lærred, Helligåndsduen, udført 1977 af Bodil Kaalund. På triumfvæggens nordre del.
To lysekroner, nyere barokkopier med seks
lysearme, ophængt i skibet. En moderne, trearmet i tårnrummet.
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Klokke, omstøbt »1874«, af »Stallknecht,
Horsens«, ifølge reliefindskrift på klokkelegemets ene side, på den anden de kronede initialer
»C.E.F.« for grev Christian Emil Frijs. 54,5
cm i tvm. Før tårnets opførelse hang †klokken i
vestgavlens øverste kamtak.
Klokkestol 1905, 4 afstivet 1921.
†Klokke. Ved klokkeskatten 1528-29 måtte
kirken afgive en klokke, der med al jernfang
(tilbehør) vejede 1 skippund og 9½ lispund. 2 7
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SUMMARY
Its former close connection with the manor of
Frijsenborg is clearly reflected in the church. It
was given its present form during a thorough
reconstruction 1871-72 (architect Christen
Kiilsgaard) and now consists of a brick-built
chancel, nave and tower. The walls however
conceal the nucleus of a Medieval structure
consisting of a Romanesque chancel and nave
built of granite ashlar to which was added a
tower in the west and a timber-framed porch in
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the south. The north doorway, demolished
1872, was according to reports a granite portal
with carved figures, surmounted by a tympanum.
During the restoration in 1872 the church
was provided with a new pulpit and new pews.
The altarpiece, a Renaissance work from
c. 1600, was considerably changed 1907.
Among earlier articles are a Late Romanesque
baptismal font, produced in Gotland, the altar
candlesticks from 1625-50 and the chalice from
1738.

Fig. 12. Landsbyplan 1:10000, målt 1803-04. - Map
of the village 1803-04.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1980. - The church seen from south-east.

FOLBY KIRKE
SABRO HERRED

Kirken var i middelalderen og indtil 1661 inkorporeret i Århus domkapitel (jfr. s. 1366), idet biskop Ebbe i sin bispetid, 1215-24, henlagde dens indtægter til
et nyt kannikepræbende, 1 kaldet Folby præbende;
han besad da »efter samtykke fra den største og forstandigste del af sognefolket« retten til at bestemme
over kirken. 2 Patronatsretten tilhørte vekslende kanniker, 3 der tillige reviderede kirkens regnskaber (jfr.
†altertavle, prædikestol og klokke). Kongen overlod
25. september 1661 patronatsretten til Mogens Friis,4
og ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 16725 blev
kirken indlemmet heri (jfr. tårn, vindfløj og alterskranke). Den overgik til selveje l.juli 1921. - Sognet er anneks til Søften.

Kirken ligger i landsbyens sydøstre udkant på
et højdedrag, der falder mod syd og øst ned

m o d Norring Møllebæk, hvorfra kirken syner
frit og smukt i landskabet.
Kirkegården har bevaret sine gamle skel undtagen i nord, hvor et nyt areal blev indviet
1854. 6 Lave og brede markstensdiger, bevokset
med græs og hybenroser, hegner kirkegården,
og i øst, vest og nord står der store asketræer.
Kirkegården har nu kun én indgang, i vestdigets
nordre del. Det er en køreport med gitterfløje
af jern, ophængt mellem murede og cementafdækkede piller, der er opført o. 1875 og ændret
1922. 7 En muret †portal, vistnok i den gamle
kirkegårds nordvestre hjørne, nævnes som forfalden 1676 8 og nyopførtes 1772. 9 En østre †lå-
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1977. - The church seen from north-east.

ge, ligeledes omtalt 1676, betegnedes 18546
som »stakitlågen ud til Norring«, mens en
søndre †låge 1830 var itu. 1 0 Ligkapellet, i kirkegårdens nordvestre hjørne, er opført 19067 i
blank mur, med romaniserende former. Hertil
føjedes 1974 en selvstændig redskabs- og toiletbygning (arkitekt Arne Karlsen). 11 O m k r i n g
kirken er der et brolagt fortov.
Kirken består af romansk kor og skib, der
antagelig var opført inden kirken 1215-24 blev
underlagt domkapitlet; i vest et senmiddelalderligt tårn. Ved en omfattende istandsættelse
1864 fik tårnet sit nuværende spir, og der opførtes et våbenhus ved skibets norddør; samtidig nedbrød man et middelalderligt våbenhus
ved syddøren. Orienteringen har nogen afvigelse m o d syd.

Den ret smalle bygning er opført af granitkvadre med rå kamp indvendig og står m o d
sædvane uden et egentligt sokkelskifte. Alle facader viser en meget uensartet skiftegang, og
der er intet forbandt mellem kor og skib. De
mange uregelmæssigheder skyldes formodentlig en næsten fuldstændig omsætning af kvaderbeklædningen; 1 2 på en kvader i den søndre
side af skibets østgavl er indhugget » L K B
1864(?)« og på en kvader øverst i skibets nordmur » I K M 1884«.
Døre og vinduer. Skibets døre var sandsynligvis begge rundbuede, med stik af kvadersten. I
syddøren, der 1864 blev tilmuret og delvis ødelagt af et vindue, ses udvendig en rest af stikket, mens den udvidede norddør har mistet enhver oprindelig detalje. Nordsidens tre vinduer
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Fig. 3-4. Plan 1:300 og tværsnit af skib 1:150. Målt af Jens
Hougaard og Jørgen Viemose
1970, tegnet af Flemming Beyer 1981. - Ground-plan 1:300
and cross-section of nave 1:150.

er stadig i brug. De sidder med underkant henholdsvis 225 og 265 cm over terræn og måler i
lysningen 97-98x34-36 cm. Den runde bue er
både ude og inde udført i én blok; i de to østre
er overliggerens overside koncentrisk med
buen.
To granitoverliggere til vinduer, nu i diget
nord for kirkegårdens indgang, svarer til dem i
de to østre nordvinduer; en tredie indgår i diget
øst for koret. Blandt flere løse granitkvadre i
vestdiget har to dannet karmen i et vindue,
mens en tredie må have siddet i et af dørenes
rundbuede stik.
Ændringer og tilføjelser. En livlig byggeaktivitet i senmiddelalderen ændrede kirken ude og
inde. Arbejdet, der muligvis gennemførtes i løbet af ret kort tid, indledtes i øst med triumfbuens udvidelse og indbygningen af et hvælv i
koret, mens skibets overhvælvning sandsynligvis var afsluttet inden tilføjelsen af tårnet ved
skibets vestgavl. Også det 1864 nedrevne våbenhus kan være k o m m e t til i denne periode. Forinden var skibets vestre taggavl nymuret i
tegl med to små, lavtsiddende, spidse blændinger, halvanden meter høje og én sten brede; den
søndre ses endnu i tårnets mellemstokværk,
mens den nordre er delvis ødelagt af en brudt
åbning mellem tårnet og skibets tagrum.
Den udvidede, spidse korbue er muret i ét
med korhvælvets vestre piller, der undtagelsesvis er uden false; buens vederlagshøjde markeres af et m o d vest omløbende, rundet skifte.
Korhvælvet og de tre fag hvælv i skibet er

krydshvælv, der hviler på falsede væg- og hjørnepiller, helstens buer og halvstens ribber. 1 3 I
korets østre piller halvrunde vederlagsbånd
svarende til triumfbuens.
Tårnet, der minder om det i Lyngå (s. 1770),
er jævnbredt med skibet, mod hvilket det åbner
sig med en bred spids bue med rundet vederlagsbånd. Murene er af munkesten i munkeforbandt med genanvendte granitkvadre i de nederste skifter og marksten i tårnrummets indervægge. Østmuren hviler på en højt placeret aflastningsbue, udspændt mellem tårnets flankemure. Buen er muret med et halvandenstens
stik op m o d skibets blændingsprydede taggavl.
I vangerne ses aftrykket af to vandrette b o m -
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Fig. 5. Indre, set mod øst. Victor Hermansen fot. 1934. - Interior looking east,

me, der har båret forskallingen under stikkets
opmuring.
T å r n r u m m e t dækkes af et ottedelt ribbehvælv med vederlag i murene. Et omdannet,
senest fladrundbuet vindue i syd er tilmuret,
mens et noget højere, svagt spidsbuet vindue i
vest formentligt er ændret i 1860'erne. Adgangen til mellemstokværket sker nu via våbenhuset og skibets loft, men foregik tidligere ad en
tømret †fritrappe, som førte op til en slank, fladbuet dør i nordmuren. 1 3 I den tilmurede dør ses
i den indvendige fals slid af klokkereb. Mellemstokværket er adskilt fra det overliggende
r u m ved et cementdække på jernbjælker, oplagt 1895, 6 og belyses af et lille vindue i vest.
Af klokkestokværkets fire tvedelte glamhuller er kun det østre og nordre oprindeligt; de
falsede åbninger har tvilling-fladbuer, båret af

en helstens pille med affasede kanter og øverst
et kapitællignende skifte med hjørneknopper.
1898 7 udførtes lignende glamhuller i syd og
vest, hvor der indtil da kun var enkelte, fladbuede lydhuller - måske fordi disse verdenshjørner vendte væk fra Folby og Norring.
Den profilerede gesims og det høje, opskalkede, skiferklædte pyramidetag er udformet af
arkitekt Christen Kiilsgaard 1864. Det foregående, blytækte spir var totrediedel så højt som
det nuværende. 7
Store partier af facaderne er skalmuret, sydog vestmuren således 1898. 7 Blandt de mange
jernankre indgår i syd initialerne » E G W F ,
C S G W F , A N N O 1780«, der må referere til
en istandsættelse, udført af kirkens patroner
Erhard greve Wedel-Friis og Christine Sophie
grevinde Wedel-Friis (jfr. alterskranke).
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Fig. 6. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west

Det høje våbenhus ved norddøren er opført
1864. De blanke rødstensmure viderefører skibets gesims. Over den rundbuede dør i gavlen
findes et forsænket bånd med jernbogstaverne
»Fred være med Eder«. Indvendig står rummet
med hvidtet loft. - Det noget lavere †våbenhus
ved syddøren, nedrevet samme år, var sandsynligvis fra senmiddelalderen. Det var 5,7 m
langt og 5,8 m bredt. De hvidtede mure, 2,7 m
i højden, var af kløvet kamp og mursten. I syd
sad en fladbuet dør, 2 , 2 x 1 m, og i øst et lille
vindue. Taget var tækket med tegl. 7
Istandsættelser. Trykket fra korets hvælv synes tidligt at have medført, at østgavlen skred
ud. Det tiltagende forfald belyses af arkivalierne: 1676 8 var gavlen revnet, og det sydøstre
hjørne havde givet sig, 1724 9 var kvadrene i
samme hjørne »færdige at udskride«, og 17719
Danmarks Kirker, Århus amt

var gavlen »gleden fra kirken« og truede med
fald. Efter en reparation 1803-04 var man lige
vidt: 1808 14 var gavlen »på ny revnet fra siderne«, og 1850 15 påbød synet, at den blev nedtaget. Den omsatte, men indvendig stadig skæve
gavl, har et lavtsiddende, enkeltsmiget vindue.
En hvidmalet trækbjælke binder flankemurene
sammen.
De omtalte byggearbejder 1864, ledet af arkitekt Kiilsgaard, omfattede - foruden nyt tårnspir og våbenhus - murede gesimser og gavle
og lave skiftertage over kor og skib. 6 Tagene
var indtil da tækket med bly, skibets nordside
dog med tegl. 7 De hvidtede mure blev renset
for kalk og de teglmurede partier pudset med
cement. Tårnet, som forblev hvidtet, rensedes
1898. I syd indsattes fire store, spidsbuede støbejernsvinduer, og i skibets gulv lagde man
117
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sorte og gule, sekskantede fliser - de gule, ottekantede i koret var k o m m e t til 1860. 16
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1883, 6 blev
1914 17 afløst af kalorifer. 1974 11 indrettedes
varmtluftsanlæg med fyr i redskabsrummet.
Kirken står i dag præget af forrige århundredes ændringer, og bygningen er med undtagelse af tårnet stort set den samme, som Kiilsgaard
afleverede 1864: 1885 indsattes fire jernbånd i
kor og skib, udvendig fæstnet i karakteristiske,
stjerneformede jernankre, og 1898 rensedes
hvælvenes væg- og gjordbuer for hvidtekalk. 7
Tårnets vindfløj fra 1864 er typisk for Frijsenborgkirkerne: en stang med kugle, fløj og kors
(sml. Haldum, s. 1804). Mellem årstallet 1864
og grevekrone ses initialerne (skriveskrift)
»C.E.J-V-F.« for kirkens patron, senere konsejlspræsident Christian Emil Juel-Vind-Frijs.
Også det foregående spir havde en †fløj.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens tilhørsforhold til Frijsenborg har
sat sit præg på inventaret ved fornyelser og istandsættelser i 1860'erne og 1890'erne. Foruden den romanske døbefont må bemærkes alterkalken, af østlig
tysk-polsk oprindelse fra 1500'rnes begyndelse. En
kongelig ridefoged og hans (lav)adelige hustru har i
1630'rne markeret deres position ved at skænke alterstager, lydhimmel og herskabsstole. Folby-præbendets indehavere (jfr. historik) har muligvis givet
prædikestolen 1648(?) og klokken 1656.
Alterbord, 1892, egetræspanel med tre enkle fyldinger, den midterste dekoreret med kors i udsparet firpasfelt; udført af snedker F. Hegaard,
Hammel. 1909 stafferet som altertavlen. 6
†Sidealterbord. I skibets sydøstre hjørne ses
omkring de falsede piller 75-80 cm høje rester
af et muret, middelalderligt alterbord.
Altertavlen (fig. 9) er et maleri af Kristus og
synderinden, udført 1858 af maleren Thomas
Martin Jensen (1831-1916); egetræsramme leveret 1865 af snedker Würtz. 6 Det store oliemaleri på lærred, 154x119,5 cm, er signeret
»T. M. lensen 1858«. Figurerne har kraftige
farver: Kristus rød kjortel og hvid kappe med
svagt lilla foer, kvinden gul bluse og lilla kappe

med grønt foer; bygningsbaggrunden brunlig.
Både alterbillede og ramme måtte 1865 restaureres efter »ildsvåde«. 15 1889 reparerede
maler C. Andersen maleriet og lakerede og forgyldte rammen. 1909 atter malet og forgyldt. 6
Rammeværket står nu mørkegrønt med rødbrune fyldingsfelter, maleriets ramme sort med
gyldne lister. Gyldent er også Jesumonogrammet i gavlfeltet og frakturindskriften i fodfeltet:
»Gaa bort, og synd ikke mere«.
†Alter (tavle). Ifølge en †indskrift i kirken,
omtalt i Danske Atlas 1768, 18 skulle alteret,
prædikestol m . m . være »renoveret 1648, da
Gabriel Acheleie 19 var Patron og D. Jacob Matthiesen Biskop«.
Altersølv. Alterkalken (fig. 7), fra 1500-1525,
er et her i landet usædvanligt eksempel på formentlig østlig tysk guldsmedekunst fra nuværende polsk område. 2 0 I tidens løb er kalken
imidlertid blevet kraftigt deformeret, dels ved
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Fig.7. Alterkalk, 150025, med bæger fra 1862
(s. 1834). NE fot. 1977.
- Chalice, 1500-25, with
cup from 1862.

Fig. 8. Alterkalkens fod,
1500-25, med støbt krucifiksgruppe og graveringer fra lidelseshistorien (s. 1835). NE fot.
1981. - Foot of chalice,
1500-25, with cast crucifix
group and engravings from
the Passion.

tilsætning af et større bæger 1862, dels ved gentagne, ret hårdhændede reparationer.
Den 24 cm høje kalk har sekspasformet fod
(fig. 8) med høj standkant med rankeværk i
gennembrudt arbejde, samt bred, udkragende
fodplade. Fodtungerne, der kantes af perlestav,
bærer graverede motiver symboliserende Jesu
våben: arma Christi. 1) Håndtvætningen over
et fad, der fyldes med vand fra en kande holdt
af hånd oppefra. Nedenunder klæde på stang,
tornekrone og (formodentlig) pungen med Judaspengene. 2) Søjle med den galende hane,
bagved krydsende stænger med eddikesvamp
og spydod; til hver side tre menneskehoveder.
3) Kristus som smertensmand stående i graven
foran korset, med skriftbånd, fra hvis tværarm
hænger ris og svøbe. 4) Stige, palmegren og
krydsende stænger. 5) Kristi kjortel, soldaternes terninger, hammer og knibtang. På den 6.
glatte fodtunge er fastnittet en støbt krucifiks-

gruppe, hvis sidefigurer står på konsoller, der
er forbundet ved et bøjet led tværs over korsstammen. - Fodtungerne krones foroven af en
lille, støbt korsblomstfrise, der formidler overgangen til det sekskantede skaft, hvis led også
ledsages af perlestave. Den karakteristiske, brede foldeværksknop har seks rudebosser hvorimellem rosetter, i hvis ydre bladkrans ses seks
huller, der antagelig oprindelig har rummet
prydsten. På skaftled og rudebosser er graverede renæssancemajuskler på skraveret baggrund;
på leddene foroven: »Maria«, forneden: »Ihesvs«, på bosserne: »Sanctv« (hvor S'et er både
begyndelses- og slutbogstav). Af det oprindelige bæger er nu kun bevaret den (restaurerede)
kurv, der har omsluttet bægerets nedre del. På
undersiden ses graverede flammetunger og
langs randen en perlestav under en gennembrudt frise af støbte korsblomster.
Da kalken 186115 skønnedes for lille, forsy117*
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med guldkors- og kanter (jfr. Skejby, s. 1381).
Vinskummeske, 1903, 15 med stempel for
R.Jensen, Kbhvn.
Alterstager (fig. 12), o. 1636, skænket af lydhimlens givere, ridefoged på Skanderborg slot
Peder Pedersen i Folby og hans hustru Maren
M u n k . 2 2 De 32,6 cm høje stager har ret ens
profilerede fod- og lyseskåle, med jernlysetorn,
og skaft med indknebne led på hver side af fladtrykt midtled, der på begge stager har to ens,
graverede våbner for giverparret (fig. 13): 1)
med bomærke og over skjoldet initialerne
»PP«, 2) tre ansigter en face, hjelmtegnet en
fjervifte (halvroset) flankeret af »MM« (jfr.
lydhimmel og stolestader).

Fig. 9. Altertavle, med maleri 1858, udført af Th.
Martin Jensen (s. 1834). NE fot. 1977. - Altarpiece
with painting 1858 by Th. Martin Jensen.

nedes den året efter af guldsmed Niels Holst
Wendelboe, Århus (Bøje s.200) med det nuværende, høje bæger, 2 1 der indsattes i den oprindelige kurv; samtidig forgyldtes kalken ud- og
indvendigt. 6 1967 foretog guldsmedene Helga
og Bent Exner en grundig restaurering af kalken, der fik ny kurvebund tilloddet indvendig,
nyt, indvendigt sølvskaft i stedet for det tidligere af kobber, samt huller og brud i knop og
fod udbedret.
Disk, antagelig fra 1862, 15 cm i tvm., glat
og flad; på randen et graveret cirkelkors (jfr.
Vitten disk, s. 1793). I bunden to ens stempler,
»W« i oval med perlestav, sandsynligvis for
Niels Holst Wendelboe, der ifølge regnskaberne nævnte år 6 har omlavet og forstørret disken
sammen med kalken.
Alterkande og oblatæske, antagelig fra 186162, 1 5 af porcelæn fra Bing og Grøndahl, sorte

Syvarmet lysestage, nyere, med guirlandeprydet fod i tre afsæt; på alterbordet. To nyere,
spinkle messingstager, hver med tre lysepiber,
er opstillet på små borde bag altret. To nyere,
drejede og sortmalede træstager anvendes ved
begravelser.
Alterskranke (fig. 17), o. 1780, omdannet
1891. 6 Den tresidede træskrankes buede frontside består af gennembrudt rankeværk, der
midtpå slutter sig til en muslingeskal hvorover
et hjertemotiv og fembladet palmetfigur. Til
siderne herfor er indsat fladtskårne, kronede
monogrammer, mod nord »EGWF«, m o d syd
»CSGWF«, for Erhard greve Wedel-Friis og
hustru, Christine Sophie grevinde Wedel-Friis
(jfr. jernbogstaver på tårn 1780). Skrankens lige sidestykker med udsavede balustre, profileret håndliste og endestolpe med topkugle stammer fra 1891, da snedker Würtz omgjorde
skranken (jfr. Over Hadsten s. 1824). 1891 egetræsmalet, 1907 forgyldt på rankeværket, 6 nu
grønmalet med rødbrune lister og fyldingsfelter, m o n o g r a m m e r n e forgyldt.
Døbefont (fig. 14), romansk, af grå, ret grovkornet granit, ifølge Mackeprang (Døbefonte,
s.234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type, herunder »Sjørslevgruppen«, hvoraf bl.a. Lyngå (s. 1777) og Haldum (s. 1808)
formodes at stamme fra samme værksted.
K u m m e n , 75 cm i tvm., er smykket med
gruppens vanlige, modstillede løvefigurer i
fladt relief, men med fælles ca. 17 cm højt og
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ca. 7 cm fremspringende mandshoved. Ganske
som på de ovennævnte fonte breder dyrenes
akantusbladformede haleduske sig ud under en
bladranke, der snor sig under mundingsranden;
på dennes overflade to relieflister. Foden, der er
af samme f o r m som Lyngås, har næsten tilsvarende reliefmotiver i buefelterne: 1) og 2) løve,
3) fugl med udbredte vinger og to kors forneden, 4) to planter, der skyder op mellem tre
rundbuefelter, hvorunder småplanter. - 1830
trængte fonten til maling eller oppudsning,
1889 rensedes den. 6 1972 opstillet lige vest for
korbuen i skibets nordøsthjørne, tidligere under korbuen.
Dåbsfad af messing, 1863 leveret af blikkenslager C. Blitz, Randers. 6 77 cm i tvm., på randen 11 »drejede« messingskiver. 1891 og 1895
forandredes fadet af P. Nielsen, Hammel; 6 midt
i bunden udstansedes et hul til en lille messingskål, 24,5 cm i tvm. og 7,5 cm dyb, med to
messingringe fastgjort til randen (jfr. Vitten
s. 1794).
Dåbskande af tin, udført af kandestøber Johan
Lorentz Buntzen, Kbhvn. (mester 1874) 23 og
anskaffet til kirken 1881. 24 25 cm høj, ganske
svarende til kanden i Grundfør (s. 1662 og
fig. 10), men med bevaret kors på låget; under
bunden stemplet »L. Buntzen«.
Prædikestol (fig. 11), muligvis fra 1648, da alteret (jfr. ovfr.) og prædikestolen ifølge en nu
forsvundet indskrift skulle være »renoveret«.
Evangelistmalerier i storfelterne fra 1896, genrestaureret 1909-10. Den firesidede stol har gesims med kraftig æggestav over tandsnit, lave
frise- og lidt højere postamentfelter, hvis hjørnefremspring prydes af henholdsvis engle- og
løvehoveder. Ved stolens hjørner er anbragt
dobbelte snosøjler, med bruskede volutkapitæler, fritstående foran smalfelter med fladsnitsranker. Storfelternes portaler er opløst i bruskværk, der til siderne danner øreflipvolutter, i
sviklerne fantasidyreslyng på hver side af brusket maske. Hængekuglerne under hjørnefremspringene stammer fra en restaurering 190910, 6 da stolen tillige fik ny bærestolpe og trappe
med opgangspanel. 2 5
Stafferingen er udført af P. Rahbek 1910:6

Fig. 10. Prædikestolens lydhimmel, 1636 skænket af
ridefogeden på Skanderborg slot Peder Pedersen og
hustru, Maren Munk (s. 1838). NE fot. 1977. Sounding-board for pulpit, donated 1636 by the bailiff
Peder Pedersen and his wife Maren Munk.

Fig. 11. Prædikestol, o. 1650, med evangelistmaleri
fra 1896 af V. Stender (s. 1837). Peter Michelsen fot.
1963. - Pulpit, c. 1650, paintings 1896 by V. Stender.
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gråhvide søjler, grønt og forgyldt bruskværk
på rødbrun bund samt blå baggrund for de gulmalede frakturindskrifter. I frisen: »Salige er de
som høre Guds O r d og bevare det« (Luk. 2,28).
I postamentfelterne: »Al Ting er rede, k o m (m)er til Bryluppet. Math: 22.« - »Jeg ynkes
inderlig over Skaren. Marc: 8.« - »Nød dem at
gaa ind, at mit Hus kan blive fuldt. Luc: 14.« »Jeg er Veien, Sandheden og Livet. Joh: 14.« I
storfelterne har V. Stender 1896 6 udført malerier af evangelisterne, stående med bog eller
skriftrulle og ledsaget af deres attribut (ørnen
ses dog ikke). Navnene står med versaler nedenunder: »S. Matthæus, S. Marcvs, S. Lvcas,
S. Iohannes«. Kun sidstnævnte evangelist har
bevaret de oprindelige farver, de øvrige er
stærkt opmalede 1909f. af P. Rahbek.

Fig. 12. Alterstage, o. 1630, skænket af lydhimlens
givere Peder Pedersen og Maren M u n k (s. 1836).
NE fot. 1977. - Altar candlestick, c. 1630, donated by
the bailiff of Skanderborg Castle Peder Pedersen and his
wife Maren Munk.
Fig. 13. Detalje af alterstage med våbner for Peder
Pedersen og Maren M u n k , j f r . fig. 15-16 (s. 1836).
NE fot. 1981. - Detail of altar candlestick with the
armorial bearings of Peder Pedersen and Maren Munk,
c f f i g . 15-16.

Lydhimmel (fig. 10), med skåret årstal 1636,
skænket af alterstagernes givere; i landlig senrenæssance og fra samme værksted som prædikestolene i Lyngå (s. 1779), Grundfør (s. 1662)
m.fl.. Sekssidet, med top- og hængestykker
smykket med beslagværk, volutter samt henholdsvis top- og hængekugler. Den gennemløbende frise bærer giverindskriften, med reliefversaler: »Dene hemel hafver Pier Pedersen
oc Maren Munck gifved Fvolby kierck til beprydelse«. På gesimsens hjørner står fire plumpe figurer, som i hænderne samlet foran livet
holder (nyere?) attributter, fra øst: 1) kors, 2)
stav, 3) nøgle; Peter, 4) stav. Kun den sikkert
identificerede Peter har skæg, alle er iført de
lange, enkle dragter, som værkstedets evangelister sædvanligvis er iført. Under lydhimlens
hjørner hænger også værkstedets karakteristiske englehoveder (jfr. Grundfør s. 1663, fig.
13). Topstykkerne omfatter reliefskårne indskrifter m . m . : 1) Ægtemandens initialer »PP«
på hver side af hans bomærke (jfr. alterstager
og stolestader), 2) hustruens initialer »MM«
flankeret af skjolde med Jesumonogram og
»1636«, 3) »1636« og 4) hvirvelbosse. Himlens
underside er ved slyngbånddekorerede lister
delt i seks felter, der samles om et sekskantet
midtfelt, hvori roset svarende til Lyngås og
med samme, gåseagtige hængedue. Stafferingen er Rahbeks fra 1909f., 6 rødt og blåt med
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lidt forgyldning på indskrifter etc., rosetten
blegrød og lysgrøn, duen hvid. Opgangen
grøn og grå med lidt rødt.
Stoleværket er sammenstykket af dele fra forskellig tid. Ældst, fra o. 1636, er de to østligste
gavltopstykker fra en †herskabsstol (jfr. ndf.).
Hovedparten stammer fra 1864, da snedker
Würtz leverede 43 stolestader, forarbejdet dels
af de gamle stole, dels af nyt materiale. 1891
foretoges endnu en reparation, og ni gavlstykker tilføjedes. 6 De enkle stolegavle har vinkelformet afslutning mellem opragende stolper;
midt på de glatte fyldinger er påsat et skåret
bladornament, forneden et krydslistet felt. Indgangspanelerne og en del ryglæn har enkle,
profilerede fyldinger, der antagelig er levn af
ældre stolesæt og reparationer. Et kirkesyn
1715 nævner, at der »neden kirkedøren«, dvs. i
vest, mangler ni stole, og at nogle af de andre
behøver reparation; 1724 gjaldt dette størsteparten af stolene. 9 1803 bemærkes, at kirkegulvet er for smalt, så stolene måske bør afkortes i
længden 9 (jfr. †pulpitur). 1891 blev stolene egetræsmalet, 1899 lakeret. 6 Gavlene står nu gråmalet i to nuancer, ryglæn og fyldinger
grønblå.
†Herskabsstol. De to østligste stolegavle har
bevaret topstykkerne (fig. 15-16) fra en †herskabsstol fra o. 1636 (jfr. lydhimmel). Volutter
indfatter våbenskjolde, i syd med tre hoveder
som mærke (jfr. alterstager), i nord er mærket
afskåret (en lodret deling dog skelnelig), og
herunder ses initialerne »MM« for Maren
M u n k . Stafferingen: rødbrun bund med mørkt
olivengrønne kanter, lysbrune bogstaver og
skjolde.
To ens fattigbøsser, 1899, af messing, svarende
til bl.a. Ladings (s. 1856) og ligeledes leveret af
A. Wilson, Århus. 6 Anbragt på ottekantede
piedestaler på hver side af indgangsdøren i
skibet.
*Klingpung, nyere, bestående af 142 cm langt,
sortmalet træskaft, hvortil er fastgjort en jernring med skindpose, udvendig betrukket med
blåt fløjl; muligvis syet 1888. 6 I købstadmuseet
Den gamle By (inv. nr. 814:1948).
Vestpulpitur og orgelfacade, 1895, efter tegning
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af Carl Kiilsgaard. 6 Enkelt fyldingspanel med
fremspring, der danner støtte for orgelhusets
søjler. Stafferet som stoleværket, oprindelig
egetræsmalet. 6 Et †pulpitur omtales i regnskaberne 1715 og 1724, 9 da de der stående stole var
»ganske øde«. 1803 14 ønskedes et pulpitur til
unge mennesker på grund af pladsmangel efter
afkortning af stolene (jfr. ovfr.).
Orgel, bygget 1895 af F. Nielsen, Århus, senere omdisponeret og udvidet. Ét manual med
fem stemmer. Oprindelig disposition: Bordun
16 Fod, Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4
Fod. Mekanisk sløjfevindlade med pneumatisk
tilbygning. 2 6 Skænket af sognets beboere. 1 5
Salmenummertavler, fire ens, udført 1899 af
N. Rasmussen, en femte, måske den mindre,
men tilsvarende, til »Daab« og »Nadver« anskaffet 1906. 6
Præsterækketavler. 1) 1957;7 gråmalet, i blå
ramme. O p h æ n g t på søndre tårnbuevange. 2)
På loftet ligger resterne af en tavle med hvidmalet versalindskrift på brun bund; 2 7 måske
Fig. 14. Romansk døbefont (s. 1836). NE fot. 1977.
- Romanesque baptismal font.
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Fig. 15-16. Topstykker fra (†)herskabsstol, med våbner for Maren Munk, jfr. fig. 13 (s. 1839). NE fot. 1979. Top sections from (†)pew, with the armorial bearings of Maren Munk, cf fig. 13.

den »Fortegnelse paa Præsterne«, som omtales
1768 i Danske Atlas. 1 8
Kirkestævnetavle, nyere, med øvre rundede
hjørner; brunådret bund for hvid brødskrift:
»Kirkestævne«. Den maledes 1891. 6 Nu på
loftet.
Lysekroner. 1) »Skjænket Foldby Kirke 1887
af Arkitekt Christen Kiilsgaard og Hustru Caroline Margrethe født Rigtrup« (jfr. kirkegårdsmonument). 2 x 8 lysearme med fantasimasker og øvre prydarme med refleksskåle;
frakturindskrift på hængekuglen. Ophængt

vestligst i skibet. 2-3) Anskaffet før 1921. 7 En
lille, seksarmet, ophængt i koret, og en større
med 2 x 8 lysearme, i skibets østligste fag. To
samtidige, tregrenede lysearme er anbragt på
tårnets nordre og søndre vægge.
Kirkeskib, model af orlogsfregatten »Jylland«, udført af Aksel Andersen, Juelsminde.
Sort skrog med hvid stribe, bunden grøn, master og rær gule. 1978 ophængt i skibets midtfag.
Klokke (fig. 18), 1656, støbt af Jørgen H a n sen, Århus. 89 cm i tvm. Om halsen og den

Fig. 17. Alterskranke o. 1780 med kirkeejernes monogrammer (s. 1836). NE fot.
1977. - Altar rail c. 1780 with monograms of the patrons of the church.

FOLBY KIRKE

øvre del af klokkelegemet et bredt, fireliniet
skriftbånd, afgrænset af rundstave og bladfriser
(fig. 23) ganske svarende til den samtidige
klokkes i Søften (s. 1702) udført af samme
klokkestøber. Indskriften, med reliefversaler,
støbt ved hjælp af små voksplader, fortsætter
under nedre bladfrise. Nederst på klokkelegemet fem lister og over slagkanten to spinkle
rundstave. Kronebøjlerne er smykket med tovstave. Indskriften lyder: »Wy skvlle icke alle
soffve men wi skvlle alle vaage vdi et øyeblick
foran/dris thi bassvnens lyvd skvlle lyde och de
døde
skvlle
opstaa
vforkrenckelig«
(1. Kor. 15,52)./ »1656 den 3 aprilis er dnne
klock støbt vdi ærlig oc w b (=velbyrdig)
mand Pedersøfe samt / w b frvmergret Rosen
krans sognepræst h. Klemen Nielsøn Niels Sørensøn i Folby // Avos ærs vnd fyr bin ich
geflosen m Iørgnhansøn gegose Ienslavrsøn
Norrng kickeverger./ I.H.S.« Den noget ubehjælpsomt formede indskrift, med jysk islæt,
omtaler den daværende indehaver af Folby
præbende (jfr. historik), Peder Seefeld til Dalsgård (Ålborg amt), og hans hustru Margrethe
Pallesdatter Rosenkrantz (til Ørup, Tisted
amt), 28 desuden sognepræsten for Søften og
Folby, Clemens Nielsen, de to kirkeværger
Niels Sørensen i Folby og Jens Lavrsøn i Norring samt klokkestøberen Jørgen Hansen, der
på vanlig vis afslutter 29 med bogstaverne IHS
(jfr. Søften). - 1854 blev klokken omhængt af
den lokale smed, 6 1883 fornyedes knebelen, 7 og
1910 repareredes klokken atter. 6
†Klokke, afgivet til kronen ved klokkeafleveringen 1528, vejede med al sit jernfang (tilbehør) 15 lispund. 30
Klokkestol 1895.6
GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 19), o. 1610. Peder Skrifver
og Karin Pedersdater »som bode i Folby oc
levede [i] ecteskab samel i • aar oc [afled]e de 4
sønner oc 6 døt[re] oc den ene søn oc de 6
døt[re] blefve ectiggift vdi dieris levende lif oc
[kaldte] Gvd hinder den 8 ianvari aar 1610 oc
hannom den • aar 1 6 • der de hafde siet
deris børnbørs (ɔ:børnebørns) børn«. Grå kalk-
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Fig. 18. Klokke 1656, støbt af Jørgen Hansen, Århus
(s. 1840). NE fot. 1977. - Bell cast in 1656 by Jørgen
Hansen, Århus.

sten, 163x91 cm, indskrift med reliefversaler.
Inden for en omløbende skriftramme er et
stort, skjoldformet skriftfelt, hvorunder et lille,
udslidt skjold. I de fire hjørnemedaljoner ses
evangelisterne, siddende i helfigur med deres
tegn. Foroven Mattæus og Markus, forneden
Lukas og Johannes. På stenens ramme indskriften: »Jeg ved at min Frelser lever . . .« (Job 19,
25-26). 1891 indmuret i våbenhusets nordvæg
øst for døren. 6
2) O.1707. Søfren Olufsøn Frank, fordum
forpagter på Norringgaard og Frisendal, *1664
på Terpagergaard i Riberhuus amt, †1707 i sin
alders 43. år på Norringgaard. Stenen lagt af
hans enke Doretea Nielsdaatter Hiersing, med
hvem han levede i ægteskab et år og ni måneder; velsignet med en datter. Grå, svagt trapezformet kalksten, 183x99-90 cm, indskrift med
fordybede versaler og enkelte store skønskriftsbogstaver. Langs randen, mellem rammelinierne, en indskrift med reliefversaler: »Saa e l skede Gud] verden . . .« (Joh. 3, 16). Indmure-
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gensdatter, *1786 i Glæsborg, †1840. 1917 indmuredes stenen i tårnets sydmur. 31
4-9) Såkaldte bondegravsten, af granit, med
enkle ornamenter og ubehjælpsomt udførte
bogstaver og årstal:
4) 1728 eller 1736. »Sallig danemand« Anders Nielssen Dal, der boede og døde i Naring
(Norring) 1736 og »hans sallig kvnne« Kiesten
Iens. dat(ter), 1728. Ca. 97x81 cm, med fordybede versaler. O.1906 indmuret østligst i tårnets nordmur. 3 1
5) (Fig. 21), 1730'rne. »Her vnder hviler dise
tuend salige børn M A D 1731, M A D 173(?)«;
foroven initialerne ASS og H I D , formentlig
for børnenes forældre. Ca. 104x90 cm, med
fordybede versaler; øvre venstre og nedre højre
hjørne afslået. Faderens initialer flankeres af to
indridsede ansigter, moderens af Jesumonogrammer. Indskriften indrammes og midtdeles
af indhuggede linier, der synes at danne et spinkelt kors. O.1906 indmuret sydligst i tårnets
vestmur. 31
6) Initialerne S . . . og E N D samt årstallet
1737. Ca. 100X95 cm, tre brudstykker samlet
med cement. Inden for en enkel, indristet linie
ses indskriften, med fordybede versaler, sandsynligvis hugget af samme hånd som nr. 5.
Foroven to ansigter over to Jesumonogrammer. 1905 indmuret nordligst i tårnets vestFig. 19. Gravsten nr. 1, o. 1610 over Peder Skriver
og hustru (s. 1841). NE fot. 1977. - Tombstone no. 1.

des 1891 i våbenhusets nordvæg vest for
døren. 6
3)(Fig.22), 1700-årenes begyndelse, med sekundær indskrift fra o. 1840. Grå kalksten,
157x108 cm, den oprindelige indskrift udslebet. Kompositionen svarer i hovedsagen til
gravsten nr. 78 i Århus domkirke (s. 81 lf.).
Den opstandne Kristus står på skriftfeltet, der
indrammes af to krydsende palmegrene. Bueslaget herover støttes af bladkonsoller og prydes i sviklerne af englehoveder. På bueslaget
læses: »Jeg er opstandelsen oc livet . . . « (Joh. 3,
16). I fodfeltet ses solsikke, klokkeblomst, valmue og kornaks. Sekundær indskrift med fordybet skriveskrift over Anne Margrethe Jør-

31

mur.
7) 1743. »Erlig og velagte dannek[vinde]
. . ., som boede og døde i Noerreng (Norring)
1743«. Ca. 100X78 cm, ret nedslidt, med indhuggede versaler. Indtil 1882 lå stenen i forstuen til den gamle skole i Folby; senere dannede
den indgangstrin til en ejendom på Tinning
mark, hvorfra den i begyndelsen af dette århundrede blev flyttet og anbragt vestligst i tårnets nordmur. 3 2
8) 1788. Initialerne M N S og MSD(?) R,
1788, måske for Mons Nielsen og hustru Maren Sørensdatter af Ris. 33 147x44 cm, med fordybede, store bogstaver. Eneste udsmykning
er et stort spejlvendt Jesumonogram placeret
midt på stenen. O.1918 indmuret østligst i tårnets sydside. 31
9) 1700'rne, delvis nedgravet, synlige mål ca.
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137Xca. 105 cm. Eneste udsmykning er et Jesumonogram som på nr. 8 placeret midt på stenen, herunder rest af udviskede initialer. I begyndelsen af dette århundrede anbragt op ad
tårnets nordmur. 6
10) O.1800, med sekundær indskrift fra
o. 1905. Rødbrun sandsten, 174x114 cm, intet
bevaret af den oprindelige indskrift. Stenen har
smal, omløbende profilramme og domineres af
stort skriftfelt, hvorover antik vase flankeret af
guirlandesmykkede, flammende skåle. Fra vasen hænger guirlander ned bag skålene og halvt
ned langs skriftfeltets sider. Under feltet en
stor, georgineagtig blomsterroset, omgivet af
blade. Sekundær indskrift med fordybet, sortmalet antikva over J. P. Baastrup, †1905, og Elise Baastrup, †1910, »døde i Norring Mølle«.
På kirkegårdens sydøstre hjørne.
11) 0.1844. Chresten Nielsen Tinning,
†1844. Rødbrun kalksten, 146x90 cm, indskrift med fordybet skriveskrift. Stenen er ved
glatte rammer delt i tre lige store, rektangulære
felter med blomsterroset i hvert hjørne. Indmuret i tårnets nordside mod øst.
12) 0.1845. Møller Jacob Nielsen, *1782 i
Hørning, †13. sept. 1843, og hustru Karen Sø-

rensdatter, *1797 i Braband(!), †14.nov. 1845.
De levede i ægteskab 34 år i Norring Mølle. »1
datter modtage dem i evigheden, medens 5
sønner af deres fælles ægteskab og 2 døttre af
moderens tidligere ægteskab sørge ved deres
bortgang.« Mindeskrift. Hvid marmorplade,
63x34 cm, indfældet i nyere cementflise. Herpå indridset to vedbendranker, der slynger sig
om flisen og mødes over den. Malet lys olivengrøn. Flisen står lænet mod rektangulær sandsten på granitfodstykke, ialt 55 cm høj, formentlig resterne af en stele. Vest for tårnets
sydvestre hjørne.
Kirkegårdsmonument (fig. 20), o. 1887. Arkitekt Christen Kiilsgaard, *8. febr. 1820, †13.
maj 1887, og hustru Margrethe Caroline f.
Rigtrup, *2. dec. 1813, †28. febr. 1876. Hvid
marmorplade, 54x36 cm, med fordybet, sortmalet brødskrift. Anbragt i lille grotte opmuret
af granitsten i cement, nordvest for tårnet.

Fig. 20. Kirkegårdsmonument over Frijsenborg-kirkernes restaurator, arkitekt Christen Kiilsgaard,
†1887 (s. 1843). Anette Kruse fot. 1977. - Churchyard
monument to the architect Christen Kiilsgaard, †1887.

Fig. 21. Såkaldt bondegravsten, nr. 5, over to børn,
døde i 1730'rne. Foroven er indhugget to primitive
ansigter (s. 1842). Anette Kruse fot. 1977. - Tombstone no. 5, of granite, for two children, †1731 and †173?.

KILDER OG HENVISNINGER
Arkivet på Frijsenborg: Frederik III.s skøde på gods
25. sept. 1661 (Pergament, æske 6). - Syn over grevskabet efter Mogens Friis 1675 (nr. 266). - Skifte
1763 (nr. 143). - Ved embedet: Embedsbog for Søften
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Fig. 22. Gravsten nr. 3, 1700-25, med sekundær indskrift o. 1840 (s. 1842). NE fot. 1977. - Tombstone
no. 3, 1700-25, with secondary inscription c. 1840.

og Foldby sogn 1808ff. - Synsprotokol 1862ff. - Se i
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i
Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser
s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, I, 1865, 1890 og 1898, s. 85-86. - Indberetninger ved Helga og Bent Exner 1967 (istandsættelse af alterkalk), Vibeke Michelsen og Anette
Kruse 1977 (inventar og gravminder), Kjeld de Fine
Licht 1978 (bygning). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved
Vibeke Michelsen, gravminder ved Anette Kruse,
orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1981.
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SUMMARY
The church consists of a Romanesque chancel
and nave with a Late Medieval tower in the
west and a porch from 1864 at the north door
of the nave. The original sections, chancel and
nave, were presumably built before the church
1215-24 came under the control of the chapter
in Århus. They are built of granite ashlar and
contrary to custom have no actual plinth
course. A comprehensive building programme
in the Late Middle Ages changed both the
interior and the exterior of the church. The
work was initiated on the east side with the
extension of the chancel arch and the inclusion
of a vault in the chancel. The vaulting of the
nave was probably completed before a tower
was erected at the west gable of the nave.
During a thorough restoration in 1864 the to-

Fig. 23. Klokkeindskrift 1656, j f r . fig. 18 (s. 1841).
NE fot. 1977. - Inscription on bell 1656, cf. fig. 18.

wer was given its present spire. It was at this
time that an earlier porch at the south door was
demolished and the present one built at the
north door.
The church's close connection with Frijsenborg is clearly visible in the church furniture
renewed and restored during the 1860's and
1890's. As well as the Romanesque baptismal
font must be mentioned the chalice of east
German-Polish origin from the beginning of
the 16th century. A royal bailiff and his wife of
the lesser nobility have in the 1630's demonstrated their rank by donating altar candlesticks, the pulpit's sounding board and a »manorial« pew. The pulpit from 1648(?) and the bell
from 1656 have been donated by prebendaries.

Fig. 24. Landsbyplan 1:10000, målt 1802. - Map of the village 1802.
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N O R R I N G †KIRKE
SABRO H E R R E D

Norring var indtil reformationstiden et selvstændigt sogn med egen kirke; en sognepræst,
Troels, nævnes 1319 og 1323. 1 Kirken betalte
på lige fod med herredets øvrige kirker ved
landehjælpen (skatten) 1524, 2 og ved klokkeskatten 1528-29 3 måtte den aflevere hele to
klokker (jfr. ndf.); ydelsen af kirkehavre og
kirkelam (jfr. s. 1368, note 2) er opregnet i jordebogen 1544. 4 I et mageskifte 17.januar 15525
tales endnu om Norring by og sogn, men da
må kirken være nedbrudt og befolkningen henvist til Folby kirke: dronningen bad 1550 fire
lokale lensmænd om hver at låne hende 50 vogne til nogle »huggen sten«, som de skulle tage
ved Norring kirke og føre til Århus. 6
I 1700'rne sås endnu ruinerne af en kirke i
byen; 7 i dag er det ikke muligt at udpege dens
beliggenhed.

To †klokker blev 1528 afgivet til kronen: 1) En
hel klokke der med al sit jernfang vejede l½
skippund og 1 lispund og 2) en »brødden«,
dvs. sønderbrudt klokke, hvoraf to store stykker vejede henholdsvis l½ skippund og ½ lispund; de tiloversblevne stykker »blev slået udi
tønden med de andre stykker kobber«, dvs.
sammenlagt med det kobber, der var afgivet i
klokkeskat fra andre kirker. 3
1

DiplDan. 2 rk. VIII, nr. 140 og IX, nr.31.
Danske Magazin 4 rk. II, 42.
3
RA. Rgsk. ældre end 1559. Indkrævede klokker
1528-29 (108A, nr.21).
4
Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, udg.v.
Poul Rasmussen 1960, s.33.
5
KancBrevb.
6
Tegneiser over alle lande 1535-50. Danske Magazin
4 rk. VI, 166.
7
DaAtl. IV, 1768, s.209.
2

Landsbyplan 1:10000 af Norring by, målt 1798. - Map of
the village of Norring 1798.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1977. - The church seen from south-east.
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I middelalderen og så længe domkapitlet bestod førte ærkedegnen tilsyn med kirken. 1 25. september
1661 overdrog kongen patronatsretten til Mogens
Friis til Favrskov, 2 og ved grevskabet Frijsenborgs
oprettelse 16723 blev kirken indlemmet heri. Den
overgik til selveje 1.juli 1921.
Sognet udgjorde efter reformationen og indtil
1903 sammen med Sabro og Fårup ét pastorat. Sognepræsten boede indtil 1910 i Skjoldelev (sml.
s. 1862).

Kirken ligger i den vestre ende af landsbyen på
toppen af en sydvendt skråning, der falder ned

m o d Århus-Viborg landevej. M o d syd og vest
er der udsigt til Lading sø og skovene i Skivholme og Lyngballe.
Kirkegården blev 1886 4 udvidet mod syd frem
til landevejen. Det gamle område samt hele
østsiden hegnes af markstensdiger, det nye af
grevskabets vanlige, cementafdækkede kløvstensmure, opført efter tegning af Christen
Kiilsgaard (fig. 3). På norddiget gror der et
hegn af syrenbuske.
Kirkegården har fire indgange: i syd en træ-
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Jens Vilhelmsen 1977, tegnet af Flemming Beyer
1981. - Ground-plan 1:300.

tremmelåge, ophængt mellem kløvstenspiller, i
vest i lignende med to fløje og vestligst i norddiget en jerngitterfløj mellem murede vange.
En køreport i norddigets østende lukkes af trætremmer, ophængt i stolper. En †port med låge
i østdiget er nævnt 1715, og 17715 omtales en
østre og vestre †kirkeport. Et usigneret forslag 6
(fig. 3) til murede, tårnagtige portpiller som
dem i Haldum og Over Hadsten synes derimod
ikke at være k o m m e t til udførelse. - Diget var
1715 så forfaldent, at kirkegården så ud som en
»fælled«. 5

strakte sig indtil 2,4 m vest for norddøren;
skråkantsoklen (dog uden hjørnesten) afbrydes
176 cm vest for denne dør. I skibets n o r d m u r
ses elleve granitskifter, hvoraf de tre nederste
tilsammen måler 135 cm. Skibet er nu 4,8 m
højt, koret 4,3 m. Indvendig dækkes vægfladerne af et tykt lag puds.
Døre og vinduer. Den tilmurede, vandret afdækkede norddør har karme af rejste kvadre.
Døren er udvendig 216 cm høj over den gennemløbende bygningssokkel. Syddøren er

Et ligkapel af gule sten (arkitekt A. Theilgaard, Hammel), i kirkegårdens nordøstre
hjørne, afløste 1970 7 et †kapel af røde sten, opført 1924 af arkitekt P. M. Wier, Århus. 8
Et (†)halsjern manglede 1763, 9 og det blev pålagt kirken at anskaffe et nyt.
Kirken, som blev stærkt ændret ved en o m bygning 1861-62, består af romansk kor og
skib samt underdelen af et senmiddelalderligt
tårn; et ældre våbenhus ved syddøren erstattedes 1852 af det nuværende. 1861 fjernede man
korets granitkvadre og opførte en skalmur af
tegl, og samtidig fik koret et nyt hvælv; tårnpartiet i vest blev inddraget i kirkerummet, og
en tagrytter over vestgavlen afløstes af det nuværende tårn. Orienteringen har en lille afvigelse m o d syd.
De oprindelige afsnit, kor og skib, var opført
af granitkvadre over skråkantsokkel. Af Christen Kiilsgaards plan (fig. 4) ses det, at skibet

Fig. 3. Forslag til murede portpiller, formentlig tegnet af Christen Kiilsgaard (s. 1848). - Design for
gateports, presumably drawn by Christen Kiilsgaard.
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Fig. 4. Forslag til kirkens ombygning, tegnet af Christen Kiilsgaard 1862. På grundplanen ses den senere
nedbrudte tårnbue. - Proposed reconstruction of the church, drawn by Christen Kiilsgaard 1862.

stærkt udvidet og afsluttes nu af en rund bue.
To ældre beboere mente 1898-99 at huske, at
der i 1860'erne over døren blev afsløret »en stor
sten med figurer«, som igen blev overpudset. 1 0
En plan 1899 om at afdække det formodede
(†)tympanon(?) blev aldrig ført ud i livet.
Et romansk vindue i skibets nordmur blev
fremdraget 1905 4 og er det eneste, der er bevaret. Det er 122 cm højt og sidder 210 cm over
skråkantsoklen.
Indre. Den runde korbue, der synes at være
uændret, har attisk profilerede kragbånd over
skråkantsokkel (jfr. s. 1651, fig.2).
Tilføjelser og ændringer. Det 1852 nedbrudte
våbenhus samt det tidligere hvælv i koret (jfr.
Danmarks Kirker, Århus amt

ndf.) k o m rimeligvis til i den senere middelalder. I denne periode tilføjedes tillige et (†)tårn i
vest, som dog tidligt blev brudt ned i højde
med skibet og fik fælles tag med dette. 1862
indlemmedes underdelen i kirkerummet, idet
man nedbrød skibets gamle vestgavl med tårnbuen og behuggede flankemurene, så de fik
samme tykkelse som skibet, jfr. Kiilsgaards
opmåling (fig. 4).
Tårnpartiet er opført af munkesten og genanvendte kvadre over en syld af marksten, i
vest over den udflyttede skråkantsokkel. Vestmuren, som er over halvanden meter tyk, er
bevaret indtil en meter over murkronen. Ved
opførelsen brød man en spidsbuet arkade i ski118
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1977. - The church seen from north-east.

bets vestgavl, 4,4 m bred og 4,4 m høj. 1 1 Tilbage af enkeltheder er nu kun en smal, tilmuret
dør i nordsiden, tæt ved skibets gamle gavl.
Døren, der formodentligt har ført ind til en
trappe (sml.
Spørring, V.Lisbjerg hrd.,
s. 1676) er fladbuet og falset og måler 170x58
cm i lysningen. T å r n r u m m e t stod 1862 med
fladt loft.
Tårnbuen samt den nævnte dør viser, at byggeriet skal henføres til senmiddelalderen; de
skriftlige kilder godtgør, at de øvre stokværk
var væk inden 1700'rnes midte (jfr. †klokkestol
1769), 5 muligvis adskillige år tidligere. Tårnet
har lidt samme skæbne som adskillige andre på
Århusegnen: også kirkerne i Åby (Hasle hrd.),
Grundfør, Spørring, Trige og Ølsted (V. Lisbjerg hrd.) samt Over Hadsten (s. 1820) måtte
opgive at holde deres tårne ved magt.

Inden 1810 12 var der i lighed med flere af de
ovennævnte kirker opsat en †tagrytter (»kirketinding«, »tårn«) over vestgavlen. Rytteren var
ved nedtagelsen 1862 8 af bindingsværk, 1,9 m i
firkant og 3,1 m høj. Det 3,8 m høje spir var
tækket med bly og afsluttedes med en †vindfløj.
- Over skibets vestgavl var der en muret kam,
beklædt med teglsten.
Ombygningen 1861-62,13 under ledelse af Kiilsgaard 14 (sml. fig.4), k o m i stand på grund af
korets dårlige forfatning. Efter en reparation
1817 12 hældede korgavlen 1847 igen slemt m o d
øst, formentlig som følge af presset fra hvælvingen. 1853 var sydmuren »nedskreden«, og
1860 15 pålagde synet, at trækbjælkerne i koret
blev udskiftet med jernankre, fordi de første
var til »vansir« for kirken.
1861 besluttede man at underkaste koret en
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior looking east.

grundig reparation, der det følgende år fortsattes i skib og våbenhus, hvorved kirken blev
o m f o r m e t til den bygning, vi kender i dag. Korets kvaderstensfacade afløstes af en skalmur
med hjørne- og endelisener samt den karakteristiske gesims, der året efter førtes videre over
resten af kirken. Det gamle †korhvælv erstattedes af det nuværende, noget kuppelagtige
hvælv, der er ottedelt og hviler på falsede hjørnepiller og halvstens ribber og formodentlig er
en ret nær kopi af det nedbrudte.
I vest inddrog man som nævnt den stærkt
behuggede tårnunderdel, så det lange r u m fik
ubrudte, glatte vægflader. 1 6 Der indsattes seks
store, rundbuede støbejernsvinduer, ét i koret
og fem i det forlængede skib; samtidig lukkede
man tre vinduesåbninger, hvoraf to rundbuede
endnu ses i skibets sydmur. 1 7 - I korgavlen er

der anbragt en lille luge, og i den tredelte taggavl et mindre støbejernsvindue. Tagværkerne
blev ombygget og i stor udstrækning fornyet;
tegltagene 18 med sugfjæl måtte vige for skifertage (walisiske Portmadoc naturskifer 19 ), der
over skib og våbenhus fik et betydeligt udhæng.
På tagrytterens plads over den svære vestm u r opførtes et lille rødstens tårn med hjørnelisener og en kraftig gesims. Vestmuren, der er
rejst over en retkantet sokkel, springer lidt
frem fra murplanet, mens østmuren hviler på
to murede piller i rummet. Der er slanke, rundbuede glamhuller i alle verdenshjørner, og over
det stejle, skiferklædte pyramidetag opsattes en
vindfløj med kugle og kors som på flere af de
øvrige Frijsenborgkirker.
Det 18524 opførte våbenhus blev forhøjet og
118*
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior looking west.

tillempet kirkens nye arkitektoniske præg: man
murede en gavl med forsænket bånd 2 0 og kors
over en stor, rundbuet dør (sml. våbenhuset i
Folby s. 1833) og tilføjede lisener og gesims.
Indtil 1852 stod her et tegltækket †våbenhus,
nævnt første gang 1715, 5 men muligvis betydelig ældre. Synet ønskede 1850 15 et lille vindue
indsat i muren.
Indvendig fik skibet gipsloft med gesims
langs væggene (sml. Vitten, s. 1791), og i gulvet lagdes sorte og gule Frijsendalfliser.
Varme. En nylig anskaffet kakkelovn flyttedes 1885 15 til skibets nordøstre hjørne, hvor
den eksisterende skorsten opførtes. Et lavtryksdampanlæg, installeret 1932 21 i en kælder
uden for kirken, blev 1970 7 afløst af et oliefyr i
den nyopførte kapelbygning.
En restaurering 1978 19 (arkitekterne Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen) har fastholdt

præget fra forrige århundrede. Det udvendige
murværk er udbedret og skiferbelægningen
omlagt og delvis udskiftet med tilsvarende skifersten fra en ældre landbrugsbygning. De nyopførte murpartier fremtræder stadig i blank
mur, mens skibets kvaderstensfacader er renset
i nord og hvidtet i syd. Alt i alt fremstår den
omdannede kirke som en karakteristisk repræsentant for 1860'ernes byggeskik med paralleller i storlandbrugets bygninger og den begyndende industrialismes fabrikshuse.
Kalkmalet dekoration i koret, 1909 4 udført af
P. Rahbek i overensstemmelse med egnens
vanlige ribbedekoration fra o. 1500. 22
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INVENTAR
Oversigt. Kirkens hovedrestaurering 1861-62 omfattede også inventaret: baldakinaltertavlen fra o. 1600
og prædikestolen fra 1650 blev omdannet, ligesom
nye stole blev udført. Omkring århundredskiftet og
i årene lige derefter kom de øvrige inventarstykker
til: alterskranke, opgang til prædikestol, salmenummertavler, og hovedstykker som altertavle og prædikestol blev nystafferet af grevskabets foretrukne
maler P. Rahbek.

Alterbordet er et panel, stærkt omdannet og fornyet samtidig med altertavlens istandsættelser
1861 og 1890. 4 Forsiden har tre arkadefyldinger, gavlene hver én. Stafferet 1909 som tavlen
(jfr. ndf.).
†Alterklæder omtales kun sjældent i regnskaberne og da blot som manglende eller ubrugelige; 5 1862 var klædet af rødt fløjlsplys. 8
Altertavlen (fig. 10), o. 1600, af baldakintype,
er kraftigt omdannet og fornyet 1861, da også
nye oliemalerier indsattes, og igen 1895 og
1909. 4 Oprindelig synes tavlen at have hørt til
gruppen af baldakintavler, der som Haldums
(s. 1805) har et storstykke opdelt i tre lige store
felter, med pilasterbårne arkader smykket med
slyngbånd i bueslaget. De flankerende halspilastre har for de to yderstes vedkommende på
forsiden kassetteværk i fladsnit som i Haldum,
de to indre og spinklere, med kannelurer, er
formodentlig de »to store søjler«, som snedker
Würtz opsatte 1861. 4 De ret lave frisefremspring har ligeledes kassetteværk som i Haldum, mens de lidt højere postamentfremspring
yderst har reliefskårne løvemasker (fig. 13), inderst (nyere) diamantbosser. Tavlens øvre del
er i hovedsagen ny, baldakinen antagelig delvis
rekonstrueret efter forgængeren. De to drejede
hængekugler er tilføjet 1909. 4
Ved restaureringen 1861 fik tavlen tre nye
oliemalerier på lærred, 8 i midten den opstandne,
lysklædte Kristus foran bjerghulens mørke, i
nord kong David, i hvid kjortel og rød kappe,
spillende på harpen, i syd den hvidhårede M o ses stående med lovens tavle i et landskab. Altertavlens rammeværk var da oliemalet »med
forskellige stenfarver«. 1886-87 blev den egetræsmalet og »stafferet« med gyldne lister, men
1895 afrenset for alle farver og bonet. 4 1909 fik

Fig. 8. Alterkalk 1763, udført af Niels Christensen
Brasch, Randers, og sygekalk 1872 af A.J. Westergaard, Kbh. (s. 1854f.). NE fot. 1977. - Chalice
1763, by Niels Christensen Brasch, Randers and chalice
for the sick 1872 made by H.J. Westergaard, Copenhagen.
Fig. 9. Alterstage 1625-50 (s. 1855). NE fot. 1977. Altar candlestick 1625-50.
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Fig. 10. Altertavle
o. 1600, med malerier fra
1861 (s. 1853). NE fot.
1977.-Altarpiece c. 1600,
with paintings 1861.

den sin nuværende staffering af P. Rahbek, 2 3
grønt og rødbrunt som de dominerende farver,
med forgyldning på lister og ornamenter. Baldakinens himmel er blå med gyldne stjerner.
Alle indskrifter, med fraktur, er gyldne på sort
baggrund. I trekantgavlen Jesumonogrammet
og i baldakinens frise: »Siger dem som budne
ere: See jeg hafuer beridt mit Maaltid. Matth:
22,4«. I frise- og postamentfelter indskrifter refererende til malerierne, fra nord: »Afløs mig
med Isop, at jeg blifuer reen. Ps: 51. - Oc de
funde Steenen velt af Grafuen. Luc: 24,2. - I
skulle giøre efter Ordet, oc icke alleeniste høre
det. Isac: 1,22.« I postamentfelterne: »Jeg vil
siunge Herren i alle mine Dage. . . Ps: 104. Hvilken som er gifuen derhen for vore Synders
skyld. . . Rom: 4,25. - Thi Lofuen er gifuen
ved Mose. . . Ioh: 1,17.«

Altersølv. Alterkalk (fig.8), 1763, udført af
Niels Christensen Brasch, Randers. Den er 21
cm høj, har sekstunget, profileret fod og sekskantet skaft med små profilstave ved overgang
til fod, bæger og knop. Denne har på over- og
undersiden spidse blade med trambuleret midtparti, samt rudebosser med graverede versaler:
»Ihesus« på skraveret bund. Det store, indvendigt forgyldte bæger har under en mundingslinie en graveret indskrift, med skriveskrift:
»Anno 1763 er denne Kalch og Disk given Gud
til ære og KierKen til Sier / af Self eyer bonden
Iohan Georg WacKer og Hustrue Anna Pedersdaatter Hougaard,/ Som boede og døde udi
Schioldeløv udi Lading Sogn.« På en af fodpladens tunger ses mesterstemplet (Bøje 1946,
2412).
Disk, 1862 4 omstøbt (jfr. ovfr.) og forgyldt

LADING KIRKE

af Niels Holst Wendelboe, Århus 2 4 (Bøje 1946,
s. 200), der midt i bunden har anbragt sit stempel, et W inden for perlerække, i oval. 14,7 cm i
tvm., glat, på randen et graveret Georgskors.
Oblatæske og vinkande, o. 1862, 8 af porcelæn
fra Bing & Grøndahl, sorte, med guldkors og
-kanter (jfr. Skejby s. 1381), kandens låg hvidt
med gyldne kanter.
Sygesæt (fig. 8), 1872, udført af Almer Julius
Westergaard, Kbhvn. 14 cm højt, medregnet
oblatskruegemmet i låget. På bægeret er graveret et latinsk kors med trekløverformede korsarmsender; under mundingsranden stempler
for guldsmeden (Bøje 1979, s.262: A.I.V.), guardeinen samt Københavns bystempel (18)72.
Samme tre stempler ses på den i bægeret indpassede vinbeholder og oblatæsken i låget. Tilhørende disk med samme stempler, 8 cm i
tvm., glat, på randen graveret cirkelkors.
Alterstager (fig. 9), 1625-50, 30,5 cm høje,
svarende til stagerne i Grundfør (s. 1661), dog
med enkelte færre profilringe på fodskålen; oprindelig lysetorn. Syvarmet lysestage erhvervet
1925. 8
†Messehagler. 1862 var haglen af rødt fløjl; 8
den erstattedes 1867 af en ny, tilsvarende, dekoreret med to alen brede guldtresser. 1891 var
stoffet rødt silkefløjl med guldgaloner. 4
Alterskranke, 1905, 4 svarende til Over Hadstens (s. 1824). Den forrige (†)skranke, 1861 udført af snedker Würtz i Voldby, var et »udskåret«, blåmalet tralværk, der strakte sig tværs
over koret. 8
Døbefont (fig. 14), romansk, af grå granit.
Den store, dybe k u m m e , 76 cm i tvm., har flad
rundstav foroven samt lille skaftring. Fodens
øvre runding afsluttes af spinkelt profilled under vulst. 1887 blev fonten renset; 4 den stod
formodentlig da midt i koret, 2 5 nu i skibets
nordøsthjørne.
Dåbsfad, »Anskaffet til Lading Kirke 1887 af
Mogens Greve Krag-Juel-Vind-Frijs og Grevinde Frederikke Krag-Juel-Vind-Frijs født
Comtesse Danneskjold-Samsø«; af messing,
24,5 cm i tvm., halvkugleformet, med smal
krave, hvorpå den graverede indskrift, med
skriveskrift. Indsat i samtidig, bred messing-
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Fig.11. Prædikestolens lydhimmel 1650 (s. 1856).
NE fot. 1977. - Sounding-board for pulpit 1650.
krave, der bærer stempel for leverandøren af
begge dele, kobbersmed A. Wilson, Århus. 4 1700 manglede kirken dåbsfad; 5 1829 fandtes et
lille †tinbækken. 26
Dåbskande, 1880, af tin, leveret af H. Scourup, Århus, 2 7 og ganske svarende til Over Hadstens nr. 2 (s. 1824); ca. 25,5 cm høj, ude af
brug.

Fig. 12. Udsnit af prædikestol 1650 (s. 1856). NE
fot. 1977. - Section of pulpit 1650.

1856

SABRO HERRED

mer formentlig fra 1861, da snedker Würtz
omlavede stol og himmel, og en ny trappe udførtes. 4 Denne ændring har antagelig drejet sig
om en tilpasning af stolen til en anden opstilling end den oprindelige, med opgang gennem
triumfmuren, 1861 tilmuret som niche 4 (jfr. Sabro). En sådan ombygning var allerede ønsket
af synet 1810, 29 da man foreslog opgangen tilmuret og stolen flyttet hen til vinduet. - 1908
fik prædikestolen ny bærestolpe, trappe og opgangspanel. Samtidig maledes stol og himmel
med »polykromfarver og guld« af P . R a h b e k , 4
der tillige udførte arkadernes store blomster i
guld med grønne blade på lysblå baggrund.
Denne blomstermaling kan måske være inspireret af fundne spor (jfr. Brabrand s. 1534 og
Sabro s. 1875). Gyldne er ligeledes himlens årstal, Jesumonogram og stjerner samt stolens
frakturindskrifter, i frisen: »Guds O r d Bliffuer
Evindelig. Esai: 40«, i postamentet: »Ære Være
Gud I Det Høiie. Luc: 2«. 1886 4 var stolen blevet egetræsmalet, lakeret og bronzeret. 3 0

Fig. 13. Detalje fra altertavle, jfr. fig. 10 (s. 1853).
NE fot. 1977. - Detail of altarpiece, cf fig. 10.

Bronzekrucifiks, nyt, ophængt på 35 cm højt
trækors i den tilmurede norddør.
Prædikestol og himmel (fig. 11-12), med skåret
årstal 1650, af fyr, i landlig senrenæssancestil;
1861 omlavet og 1909 dekoreret med blomstermalerier. Stolen består af fem fag med fladsnitsmykkede arkader og på hjørnerne primitive, kvindelige hermer, hvis arme er oprullet
spiralformet ligesom de tilhørende volutkapitæler. Gesimsen har kraftig æggestav over
tandsnit. Både frise og postament er lave, med
listeindrammede fyldinger flankeret af skårne
rosetter; kartoucheformede hængestykker mellem drejede kugler. 2 8
Den ottekantede himmel, med skåret årstal
og Jesumonogram på undersiden, har høje kartouchetopstykker med skællede topspir, gesims med konsolstav over æggestav og fladsnitliste samt under hjørnerne tykkindede englehoveder. De udsavede hængestykker stam-

Stolestader, 1862, udført af snedker Würtz i
Voldby med anvendelse af ældre ryglæn i 22
stader. 4 De rundbuede gavle med drejet knap
på det øvre, fligede rammestykke svarer ganske til Vittens (s. 1795). Lysgrå og -grønne i to
nuancer. 1887 blev stolene egetræsmalede, listerne bronzerede. 4
Armstol til præsten, o. 1872, 15 med Frijs-våbnet udskåret i ryglænet; i koret syd for altret.
En lukket †præste- og †degnestol var 1862 opstillet ved hver side af kordøren. 8
To ens fattigbøsser (fig.15), 1900, leveret af
A. Wilson, Århus, 4 svarende til bl.a. Over
Hadstens (s. 1825). Anbragt på ottekantede
piedestaler på hver side af skibets syddør.
Orgelpulpitur i vest, 1898, enkelt fyldingspanel. †Pulpitur, omtalt 1715 i forbindelse med
sønderbrudte stole sammesteds. 5
Orgel, bygget 1898 af Fr. Nielsen, Århus. Ét
manual med fire stemmer: Bordun 16 Fod,
Principal 8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod.
Mekanisk sløjfevindlade. 1933 indbyggedes
værket i svellekasse. 8 Skænket af Abelone Pedersen. På pulpitur i vest. 3 1
Tre salmenummertavler, anskaffet 1903-05, 4 er
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grevskabets vanlige. En lille tavle, til dåb og
nadver, med buet, brudt gavl (jfr. fig. 6) er m u ligvis ældre. De forrige nummertavler var udført 1856 og 1866 af Würtz i Voldby. 4
Stor præsterækketavle, 1906, 4 i profileret ramme med tandsnit og indskrift med hvidmalet
brødskrift, nøje svarende til Vittens (s. 1795).
På skibets nordvæg.
To nyere lysekroner, barokkopier med 2 x 8
lysearme og øvre prydarme med refleksblomster, er ophængt i skibet. En tilsvarende, men
med mindre hængekugle, er muligvis identisk
med en af de to kroner, der 1897 var skænket af
menigheden. 1 3 Ophængt 1899 sammen med
syv †væglampetter; 4 to lysearme er anbragt på
pillerne ved orglet. En nyere lysearm opsat ved
prædikestolen.
Klokke, 1898, 4 omstøbt af S. Frichs efterfølger i Århus, af en gammel klokke fra Voldby
(Gjern hrd.); 67,5 cm i tvm. Indskrift med reliefversaler: »Anno domini M D C C C I I C hanc
Fig. 14. Romansk døbefont (s. 1855). NE fot. 1977.
- Romanesque baptismal font.

1857

Fig. 15. Fattigbøsse, 1900, af messing (s. 1856). NE
fot. 1977. - Brass collecting-box 1900.

campanum in usum templi Lading fundere jussit Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs comes in Frijsenborg, I. Claussen episcopo, L.Jensen præposito, V. Øhlenschlæger pastore hujus ecclesiæ et S. Krarup magistro, H. Tilemann administratore, C. Kiilsgaard ædificatore hujus comitis. S. Frichs efterfølger Aarhus«. (I Herrens år
1898 befalede M.K-J-V-F, greve til Frijsenborg, at støbe denne klokke til brug i Lading
kirke, da I. C. var biskop, L. J. provst, V. Ø.
præst ved denne kirke og S. K. lærer, H. T.
administrator, C. K. bygmester hos denne greve. ...«).
†Klokker. 1-2) Ved indkrævningen af klokkeskatten 1528-29 32 afleveredes to klokker, der
med al jernfang (tilbehør) vejede henholdsvis
19 lispund og to skippund. 3) Under kirkens
hovedrestaurering 1863 stod den revnede klokke, af ukendt alder, på kirkegården. 1 5 4) Efter at
være omstøbt af »Stallknecht,
Horsens,
1864«, 33 revnede den atter 1898, 15 hvorefter den
overførtes til Voldby kirke (Gjern hrd.), der
udvekslede den med sin gamle klokke, der atter
omstøbtes til den nuværende. 2 1
Klokkestol, 1899, leveret af N. Rasmussen. 4
†»Klokkeværket«, der 1769 stod på kirkegården
(efter at den øvre del af tårnet var nedrevet),
vaklede da meget. 5
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Fig. 16. Gravsten nr. 1, o. 1625-50 (s. 1858). NE fot.
1977. - Tombstone no. 1, c. 1625-50.

Fig. 17. Gravsten nr. 2, o. 1688(?), med indskrift
1883 (s. 1858). NE fot. 1977. - Tombstone no.2.

GRAVMINDER

lig 1688, nederst på stenen. I en flad niche står
en sæbebobleblæsende engel, symbol på forkrænkeligheden, på et kranium over knogler.
På det glatte felt herunder er med store skønskriftsbogstaver indhugget initialerne »AM
P D « over årstallet, der er omhugget til »1883«.
Indmuret i våbenhusets østmur.
Kirkegårdsmonument (fig. 18), o. 1856(?), udført af billedhuggeren August Saabye 34 (18231916) over forældrene: Erhard Saabye, sognepræst til Lading, Sabro og Faarup menigheder,
*29. sept. 1778, †22. dec. 1851, og hustru Susanne Saabye, *20.sept. 1785, †11.juli 1856.
Stele af kalksten, på sokkel, ialt 200 cm høj,
med fordybet versalindskrift. Stelen har udkragende attika, med trekantgavl, hvori indfældet
to reliefmedaljoner i hvid marmor med portrætter af det afdøde ægtepar; mellem disse er
indridset to krydsstillede palmegrene. På stelens forside indfældet et marmorrelief: en en-

Gravsten. 1) (Fig. 16), 1625-50, over ukendt ægtepar. Lysgrå kalksten, 235x156 cm, stærkt
nedslidt. Stenen hører til en gruppe, især repræsenteret i Århus domkirke (jfr. s.777f.,
nr. 28 m.fl.) udført efter et forlæg af G. Sadeler,
med den opstandne Kristus som hovedmotiv.
De to portrætmedaljoner foroven viser manden
med halvlangt hår og kort, bredt fuldskæg, hustruen med konehue og rund krave; i de nedre
ovalfelter ses henholdsvis Kristus på korset og
gravlæggelsen. Under det nedslidte skriftfelt,
der er indrammet af kartouche med antydning
af bruskede bøjler, anes to profilvendte kranier.
1905 indsat i korets nordmur, tidligere antagelig placeret i korgulvet.
2) (Fig. 17), antagelig fra o. 1688, med sekundær indskrift 1883. Grå kalksten, 7 6 x 4 9 cm,
med rester af det oprindelige årstal, formodent-
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gel, med højre arm hævet i talende gestus og
med palmegren i venstre hånd, sidder på en
åben sarkofag, hvis låg er skudt til side. På kirkegården, nordvest for tårnet.
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the west gable replaced by the present t o w e r .

(architect C h r i s t e n Kiils-

D u r i n g t h e r e b u i l d i n g o f 1861-62 m u c h o f

of R o m a n e s q u e chancel and

the church furni t ure was changed. T h e altar-

n a v e b u i l t o f g r a n i t e ashlar s t a n d i n g o n a c h a m -
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f e r e d p l i n t h . J o i n e d t o this i n t h e w e s t i s t h e

w i t h n e w p a i n t i n g s , t h e p u l p i t f r o m 1650 r e -

restoration
gaard),

1861-62

consists

base of a Late Medieval t o w e r w h i c h was soon

conditioned and n e w pews were made. Of the

c u t d o w n t o t h e h e i g h t o f t h e n a v e . A n earlier

earlier

p o r c h at the s o u t h d o o r w a y was replaced in

R o m a n e s q u e b a p t i s m a l f o n t , t h e altar c a n d l e -

1852 b y t h e p r e s e n t o n e . I n 1861 t h e g r a n i t e

sticks

ashlar o f t h e c h a n c e l w e r e r e m o v e d a n d a f a c i n g

G r u n d f ø r (p. 1661) a n d t h e chalice d o n a t e d i n

furniture
from

may

c . 1625-50

be

mentioned

similar

to

those

the
at

w a l l o f b r i c k e r e c t e d . T h e c h a n c e l w a s a t this

1763 b y t h e p a t r o n o f t h e c h u r c h . A m o n u m e n t

time given a n e w vault.

c . 1856 b y A u g . S a a b y e i s o n t h e c h u r c h y a r d .

T h e remains of the

Fig. 19. Landsbyplan 1:10000, målt o. 1800. - Map of the
village c. 1800.

SKJOLDELEV †KIRKE
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Fig. 1. Plan af den nedbrudte kirkes fundamenter, 1:300, udgravet i foråret 1926. Målt og tegnet af
snedkermester Th. Rasmussen. - Ground-plan 1:300 of the †church at Skjoldelev, demolished in the time of the
Reformation. The foundations, which were excavated 1926, show the usual Romanesque ground-plan of a church.
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Skjoldelev udgjorde indtil reformationstiden
et selvstændigt sogn med egen kirke. Kirken
betalte skat ved landehjælpen 15241 og måtte
aflevere en klokke 1528-29 (jfr. ndf.); ydelsen
af kirkelam og kirkehavre opregnes endnu i
jordebogen 1544, 2 og sognet nævnes 1531. 3
Kort herefter må kirken være nedbrudt til
grunden og sognet lagt til Lading, der sammen
med Sabro og Fårup sogne i tiden inden 15914
var omdannet til ét pastorat, hvis præst indtil
1910 boede i Skjoldelev præstegård.
Kirken, hvis fundamenter blev fremdraget
1926, har ligget på en lav banke sydvest for
præstegården, på den nuværende parcel Graven
3, hvor der i 1970'erne er opført et moderne
beboelseshus (jfr. afmærkningen på landsbyplanen).
Mindet om den nedrevne kirke levede videre
til dette århundrede i navnet »kirkeladehus«, et
gadehus ved kirkebankens (og kirkegårdens?)
sydside, der antagelig var rejst på †kirkeladens
plads. På kirkeladehusets toft opgravedes fra
tid til anden menneskeben og formodede jerngreb fra ligkister. 5
En kortvarig arkæologisk undersøgelse 13.

maj 1926, 6 ledet af bibliotekar Ejler Haugsted,
godtgjorde, at kun kirkens nederste fundamentskifter, af små marksten, var tilbage, ca.
40 cm under jordoverfladen. De frilagte fundamenter, 105-130 cm brede, viste en øst-vestvendt bygning med den vanlige, romanske
plan (jfr. fig. 1). Skibet måltes udvendigt til
12,5x8,9 m, koret var 6,7 m langt og 7,45 m
bredt. Der fandtes ingen tilbygninger; under
korbuen var der ingen fundamenter. De spars o m m e fund af tegl tyder på, at kirken har været rejst af natursten, formentlig granitkvadre
eller rå og kløvet kamp.
Vedrørende kirkens inventar kan kun lidt
meddeles: Et brudstykke af en alterstage, af
bronze, blev fundet i koret under gennemgravningen af gulvet 1926. 7
En *bronzeflaske, ampulla (fig. 2), middelalderlig, 1903 fundet ved nedbrydningen af et
hus på Skjoldelev mark, kan muligvis have
hørt til blandt kirkens ikke hellige kar (vasa
non sacra), anvendt til opbevaring af vand, vin
eller olie. Flasken er 7 cm høj, 4,6 cm bred og
2,5 cm tyk; halsåbningen 2 cm i tvm. Den har
to vinkelstillede ører; et lille hul ses midt på
begge sider af korpus (jfr. *flaske fra Tvenstrup
(Hads hrd.)). Nu i Nationalmuseet, inv.
nr. D3895.
†Klokke. Ved indkrævningen af klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afgive en klokke, der
med al jernfang (tilbehør), men uden knebel,
vejede 1 ½ skippund og 5 lispund. 8
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Fig. 2. *Bronzeflaske, middelalderlig, 7 cm høj.
Fundet på Skjoldelev mark. Nu i NM (s. 1862). LL
fot. 1981. - *Bronze ampulla, mediaeval, 7 cm high.
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Fig. 3. Landsbyplan af Skjoldelev by 1:10000, målt 180607. Det indtegnede X angiver den nedbrudte kirkes beliggenhed. - Map of Skjoldelev village, measured 1806-07. X
marks the site of the demolished church.
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1977. - The church seen from south-west,

SABRO KIRKE
SABRO HERRED

I middelalderen og indtil domkapitlets opløsning
førte ærkedegnen 1 tilsyn med kirken (sml. lignende
forhold i Vitten s. 1787, samt s.l366f.). 9.januar
16662 overdrog Frederik III patronatsretten til M o gens Friis til Favrskov, og ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 16723 blev kirken indlemmet heri
(jfr. alterkalk).
Grevskabet solgte 6. august 1810 kirketienden til
forpagter Hvid på Ristrup efter en forudgående auktion 15. februar 1809. 16.juni 1812 skødede købmand Niels Hvid i Århus kirken til gårdejer Ole
Christensen i Norring, 4 som 11.juni 1813 afhændede
Danmarks Kirker, Århus amt

den til sognets beboere. 5 Kirken overgik til selveje
1.januar 1910.
Ifølge Pontoppidans Atlas 6 benyttede de kejserlige
tropper 1628 kirken som kornmagasin og skød til
måls efter liget af den gravlagte Laurids Rostrup (jfr.
gravkrypt). Ifølge kirkebogen blev der under Kejserkrigen ikke holdt gudstjeneste et helt år.
Sabro synes oprindelig at have udgjort et eget pastorat; en præst er nævnt 1573.7 15918 var sognet
sammen med Fårup anneks til Lading, hvorfra de to
sogne udskiltes 1903, idet Fårup blev hovedsogn og
Sabro anneks hertil.
119
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hjørner, måltes 1862 til 2 9 x 2 7 favne (ca. 50 m i
firkant); den var da beplantet med unge askeog elmetræer, og der var anlagt beplantede
gange. 9
Der er tre indgange, alle med jerngitterfløje:
én i det nyomsatte østdige med trappe fra den
lavereliggende landsbygade og én midt i vestdiget, samt sydligere i samme dige en køreport
fra 1926, hvis fløje er ophængt i murede piller,
afdækket med glasserede sten. Den østre indgang blev indtil 1926 benyttet som køreindgang; en †port med låge omtales i 1700'rne, 10
mens låger i syd og nord er nævnt 1811. 11 1958 anlagdes en parkeringsplads syd for kirkegården.

Fig. 2. Tværsnit af skib 1:150, målt af S. Gottfred
Petersen 1980, tegnet af Flemming Beyer 1981. Cross-section of nave 1:150.

Den højtliggende kirke er rejst på toppen af en
lille bakke nordligst i landsbyen, hvor terrænet
falder stærkt m o d nord, ned mod Lilleådalen.
Fra kirkegården er der smuk udsigt over mark
og eng til Nørreris skov.
Kirkegården, som 1926 er udvidet mod syd,
hegnes af markstensdiger, der på grund af terrænforholdene næsten overalt tjener som støttemure. Den ældre kirkegård, med afrundede

Fig. 3. Frådstensmurværk i korets sydmur (s. 1867).
VM fot. 1966. - Section of travertine masonry.

Ligkapellet i kirkegårdens sydvestre hjørne
(svarende til det i Fårup) er opført 1926 efter
forslag af den kongelige bygningsinspektør. 1 2
Den teglhængte bygning i blank mur af røde
sten er 1966 udvidet med toiletter. 1 3 - Der er
1918 anlagt et fortov omkring kirken. 9
Kirken er en noget reduceret romansk bygning, bestående af kor og skib, der inden
1500'rne er blevet stærkt afkortet i vest; efter
afkortningen er opført et lille tårn med våbenhus i underetagen og trappehus fra o. 1877. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse m o d
syd.
Det afstumpede skib samt den kendsgerning,
at vestgavlen er yngre end langmurene (jfr.
ndf.), viser at kirken oprindelig må have strakt
sig længere mod vest - en formodning, der
1965 blev bekræftet ved fremdragelsen af f u n damentrester indtil ca. 6,5 m vest for skibets
nuværende vestgavl. 1 4 Det er ikke muligt at afgøre, hvordan vestenden har været udformet,
eller hvornår den er revet ned. Skibets sekundære vestgavl synes dog opført før det lille
tårn, som snarest må dateres til 1500'rne. Også
koret er afkortet, men antagelig kun med nogle
centimeter, der forsvandt, da gavlen fornyedes
1862.
Materialer. Murene, der er ca. en meter tykke, er rejst af blandede materialer over en skråkantsokkel af granit, i øst og vest afbrudt uden
hjørnesten. Som følge af terrænets fald østover
ligger korets sokkel et skifte lavere end skibets.
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Fig. 4. Plan 1:300, målt af TF og KdeFL
1966, tegnet af Flemming Beyer 1981.
Den prikkede linie angiver skibets oprindelige udstrækning mod vest, afsløret
ved en udgravning 1965. - Ground-plan
1:300.

Herover følger et skifte af granitkvadre, hvorefter der vist overalt er muret med kvaderdannede frådsten (jfr. fig. 3) i regelmæssige skifter,
der indvendig står med udglattede fuger og
kvaderridsninger. I de øvre murpartier, således
i triumfmurens østside, over korhvælvet, ses
tillige kridt og en ikke ringe mængde jernal.
Alle oprindelige åbninger er gået tabt. Skibets døre har utvivlsomt været placeret i den
nedbrudte vestende, 1 5 og vinduerne er alle opslugt af nyere.
Ændringer og tilføjelser. Korets hvælv ligesom
muligvis også triumfbuens særprægede form
må stamme fra senmiddelalderen; men hvæl-

vingen bærer dog præg af senere ændringer. 1 6
Det nu kuppelagtige krydshvælv med halvstensribber må tidligere have haft skjoldbuer,
hvilende på falsede hjørnepiller, der må skjule
sig i mere eller mindre behugget form bag de
tykke pudslag.
I hvælvets vestkappe findes en cirkulær åbning, 50 cm i diameter. Lignende åbninger træffes flere steder i stiftet, således i Århus domkirke (sml. s.255) samt i Sabros nabosogn, Bor u m . 1 7 Hullet har sandsynligvis i katolsk tid
været benyttet ved kirkespil, f.eks. på Kristi
himmelfartsdag. 1 8
Det kan som nævnt ikke afgøres, hvornår

Fig. 5. Kirkens nordfacade 1:200. Målt og tegnet af Aage Hamrum, Arne G. Nielsen og Georg V. Nielsen,
Kunstakademiets bygningsskole 1943. - The north facade of the church, 1:200.
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1977. - Interior, looking east.

det fladloftede skib er afkortet i vest. Den nuværende vestmur, der må være opført i forbindelse med nedrivningen, er noget sværere (135
cm) end skibets gamle mure. Den er uden sokkel og rejst af genanvendt materiale, f.eks. ses
der sokkelkvadre højt oppe i murværket. Taggavlen er bevaret indtil 2,4 m over murkronen
og består overvejende af jernal samt enkelte
fråd- og kridtsten samt lidt tegl; fugerne står
uden efterbehandling. Den rundbuede døråbning må være samtidig med muren.
Det lille tårn, 12 meter højt til murkronen,
omtales første gang o. 1676, 19 men er rimeligvis
k o m m e t til i 1500'rne (sml. tårnene i Elsted,
s. 1740, og Borum, Framlev hrd.). Murene er
af munkesten i munkeforbandt over en syld af
marksten; østmuren hviler på skibets vestgavl.
Tårnet har på vestfacaden, 2,6 m over terræn,
haft en kordongesims, et skifte højt og med

affaset underside; rester af dette skifte ses på
begge sider af den rundbuede, nu tre meter høje portal. Det nederste, høje r u m fungerer som
våbenhus med forbindelse til skibet gennem
den ovennævnte vestdør, der åbner sig m o d
tårnet med brede, sekundært udhuggede smige. I dørens rundbuede afslutning ses slidspor
efter (klokke)reb.
Stiger må fra først af have givet adgang til de
øvre stokværk; nu sker det via et lille trappehus
ved tårnets nordside, opført o. 1877. 9 Mellemetagen far lys gennem en lille, rundbuet og falset
glug i vest, mens en rundbuet dør fører ind til
skibets loftsrum; i dørfløjen er skåret initialerne
»BP« og »SSB« samt »1775«.
Klokkestokværket har hele seks glamhuller,
ét i syd og nord, to i øst og vest; de rundbuede
åbninger er falset både ud- og indvendig. Det
blytækte pyramidetag krones af en 1980 genop-
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1977. - Interior, looking west,

sat vindfløj med vejrhane. - Tårnet stod ifølge
synet o. 1676 19 med teglklædte »tindinger«
(kamme eller kamtakker) og har altså tidligere
haft saddeltag, sandsynligvis med gavle i syd
og nord.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken, der
af synet 1817 20 betegnedes som »uren, støvet
og forsømt«, undergik 1827 21 en større reparation. Spredt omkring i bygningen ses så mange
udbedringer i tegl, at synsprotokollen 1862 beskrev ydermurene som værende for størstedelen af teglsten. Koret er helt præget af en istandsættelse samme år, 9 da langmurene fik en
bloktandgesims, som også førtes op langs den
fornyede østgavls taglinie. Den gamle korgavl
blev allerede 1700 10 betegnet som forfalden og
»grundvolden« (soklen) som brøstfældig. Skibets sydvesthjørne er ommuret 1868, mens
det nordøstre hælder stærkt udad. Skævheden

måltes 1872 til tolv tommer (30 cm). 9 Skibet
bindes sammen af to hvidmalede ankerbjælker
ved øst- og vestvæg. Indtil 1960'erne var der
tillige tre jernankre i koret.
Kongelig bygningsinspektør Walther besøgte 1884 og 1891 16 kirken, som biskop Clausen
1886 22 ønskede »restaureret tilbage i sømmelig
stil«. Walther gik imod en skalmuring med
kampesten, ligesom han frarådede gipsloft og
store, nye vinduer. En »restauration« som i nabosognenes Frijsenborgkirker blev aldrig gennemført. Under tilsyn af arkitekt R. Frimodt
Clausen indsattes o. 1893 23 de nuværende seks
rundbuede og smigede vinduer, hvis røde,
teglmurede karme indtil 1960'erne stod uden
hvidtning (sml. samme arkitekts vinduer i Søften, s. 1695f.). De foregående seks noget forskellige vinduer, tre i nord og tre i syd, betegnedes 1884 16 af Walther som »nærmest gotiske
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side, der kun var tækket med »fjæl«. Koret stod
1941-80 med tegl på nordsiden.
Forskellige rester af †kalkmalede dekorationer
er konstateret under sidste restaurering. På korets ribber en buerække med prikker, som almindeligvis indgår i egnens hvælvdekorationer
fra o. 1500. På skibets nordvæg er mellem vinduerne fundet spor, muligvis af et epitaf.

INVENTAR
Oversigt. Tilknytningen til de nærliggende hovedgårde har sat sine spor på inventaret. Ristrups ejere
har skænket alterstagerne 1588 og altertavlen 1621,
Frijsenborgs ejere alterkalken 1765. Fra midten af
1600-årene stammer det usædvanlige, malede korbuekrucifiks, prædikestolen 1653 og epitafiet fra
o. 1664. Af ældre inventarstykker kan fremhæves
den romanske løvefont og klokken fra 1400'rne.

Fig. 8. Altertavle 1621; maleri af Lyders 1851 (s.
1871). NE fot. 1978. - Altarpiece 1621; painting 1851.

af form« med firkantede trækarme. - I skibets
sydfacade spores stadig to store, rundbuede
vinduer.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1888 og anbragt i skibets nordøstre hjørne, blev 1905 afløst af en større ovn. 9 1939 indrettedes samme
sted en kalorifer, som 1965 er erstattet af et
centralvarmeanlæg med f y r r u m i kapellets tilbygning.
Ved en restaurering 1965-67 (arkitekterne Aksel Skov og Aage Kristensen) blev facadernes
løse puds afbanket ude og inde, og kirken fik
gulve af gule, kantstillede mursten. Indtil da lå
her store og hvide cementfliser, fra 1895, 9 i diagonalt mønster, mens der under stolestader og
bag knæfaldet var trægulve. 1 3
Kirken står hvidkalket ude og inde. Skibets
bjælkeloft er malet lysgråt. Efter en omlægning
1980 (ark. Jens Vilhelmsen) er tagene igen
overalt tækket med bly, med rødmalede sugfjæl på skib og tårn. Skibet har formodentlig
haft tegltag siden 1700'rne; 10 o. 1676 19 var det
gamle blytag »formuldet« og fjernet på den ene

Fig. 9. Altertavle 1621, søjle og storvinge (s. 1871).
NE fot. 1977. - Altarpiece 1621, column and main
panel.
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Alterbordet er et glat fyrretræspanel muligvis fra
1871, 9 da synet ønskede bordet forlænget med
seks t o m m e r både i syd og nord. I den bærende
konstruktion indvendig indgår ved forkanten
to umalede egetræssøjler, der måske oprindelig
har støttet altertavlen. De har kannelerede skafter over profileret rundstavsbase og hviler på
retkantede postamenter, der hver har én side
dekoreret med beslagværk i fladsnit; foroven
afsluttes de af lille plade. 1862 9 bestod †bordet
af tre drejede egestolper foran og en bordplade,
hvis bagkant hvilede i østvæggen.
Panelet er beklædt med et rødt alterklcede
med guldgalonerede kanter og latinsk kors.
1862 9 var †alterklædet af sort fløjl med sølvfrynser, svarende til †messehaglen.
Altertavlen (fig. 8), ifølge malet indskrift
skænket 1621, er et til k o r r u m m e t vel proportioneret arbejde i senrenæssance; i midtfeltet er
indsat et maleri fra 1851.
Det kvadratiske storfelt flankeres af glatte
smalfyldinger med foranstående, kraftige søjler, der har korintiske kapitæler og beslagværksprydbælter med frugter og lille kvindehoved i relief. Også fodfeltets og krongesimsens krumknægte prydes af beslagværk, de sidste omkring reliefløvemaske med stort, åbent
gab. Under søjlerne hænger pluskæbede englehoveder (fig. 11) af samme, men grovere art
som dem, der ses på epitaf nr. 2 i Århus Vor
Frue (s. 1196), der også i andre detaljer kan have dannet forbillede. Buttede englehoveder er
tillige midtpunkt i de kartoucheformede storvinger (fig. 9), der foroven afsluttes af rovfuglehoved og til siderne af akantusblade svarende
til dem, der kroner topgavlen. Denne har i
gavlfeltet stort englehoved. Det relativt høje
topfelt, flankeret af draperismykkede pilastre,
har vinger som storstykkets, men med muslingeskal i midten og konsoller, der bærer kvindestatuetter (fig. 10), formodentlig dyder, men
nu uden atributter. Topstykkets fyldingsbagklædning består af to fyrreplanker (i modsætning til den øvrige tavle, af eg); den ene, der
langs siderne og hen over midten har udskåret
slyngbånd, er muligvis en genanvendt gavlplanke fra et ældre stolesæt fra 1600'rne.

Fig. 10. Altertavledetalje 1621 (s. 1871).
1979. - Detail of altarpiece 1621.
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NE fot.

I storfeltet er indsat et oliemaleri på lærred,
88X75 cm, af nadverens indstiftelse, efter Carlo Dolci, signeret »Malet af P. A. Lyders
1851«. 24 Restaureret 1956 af N . J . Termansen.

Fig. 11. Englehoved fra altertavlen 1621 (s. 1871).
JJF fot. 1979. - Head of angel from 1621 altarpiece.
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Fig. 12. Alterkalk, skænket af grev Wedell Friis 1765,
udført af Johannes Zønnichsen Buxlund, Århus
(s. 1873). NE fot. 1977. - Chalice, donated by Count
Wedell Friis 1765, made by Johs. Zønnichsen Buxlund.

Fig. 13. Alterstage, skænket 1588 af Laurids Rostrup
til Ristrup og hustru Kirsten Rud (s. 1873). NE fot.
1977. - Altar candlestick, donated 1588 by Laurids
Rostrup of Ristrup and his wife Kirsten Rud.

1924 gennemgik tavlen en restaurering ved
Povl Jensen. 25 Over den oprindelige staffering
lå dels en overmaling fra 1851 med grå og brune farver og indskrifter refererende til maleriet, 26 dels en beskeden staffering med gråt,
rødt og sort samt gul farve i stedet for guld,
måske fra 1800'rnes begyndelse. 27 Hertil hørte
en indskrift, med gul skriveskrift, i tavlens
midt- og fodfelt: »Kommer hid til mig ...«.
Ved restaureringen genfremstilledes såvidt
muligt den oprindelige renæssancestaffering,
på kridtgrund: guld, sølv og farver, således
gråhvidt på søjler og kvindedragter og blåt på
vingerne som baggrund for røde og grønne
frugter.
I frisefeltet blev afdækket en giverindskrift 37
med gylden fraktur på sort bund: »an(n)o 1621
den 18. . . . Haffuer Erlig oc Velbyurdig mand
Hans Skramb till Regstrup ladet den(n)e / alter
taffle Opsette oc paa Hans egen Bekostt(n)ing

ladet Forferdige, Oc den giffuet till Saabro
Kiercke / Gud Fader allermegtigste till Ære oc
Kiercken till en hederlig Ziratt. Oc kostett den
53 Daller«. I fodfeltet fandtes farverester efter
fire adelsvåbner, der kunne identificeres ved
hjælp af de initialer, der var malet ovenover:
»H.S.F. H.S.M. F.A.P.F. F.A.P.M.«, dvs.
Hans Skrams fædrene og mødrene og hustruen, fru Anna Parsbergs fædrene og mødrene
våbner. Da deres bevaringstilstand ikke tillod
en rekonstruktion, maledes i stedet, med gylden fraktur på sort, et vers forfattet af den daværende sognepræst. Topfrisen fik indskriften:
»Min siæl! Lov Herren! ... Ps. 103«. I Topfyldingen er nymalet Kristi monogram, med rødt
på strålekranset, hvid, oval bund, omgivet af
gråt. Ved restaureringen blev konstateret, at
der her havde været en indskrift med gyldne
bogstaver på sort bund, ligesom der var ubetydelige rester af et billede i storfeltet.
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Altersølv. Alterkalk (fig. 12), 1765, udført af
Johannes Zønnichsen Buxlund, Århus; 20 cm
høj. Den har sekstunget, glat fod, sekskantede
skaftled ledsaget af små profilstave og fladoval,
midtdelt knop. Det store, glatte bæger har under mundingsranden graveret giverparrets navne, med kursiv: »Erhard Greve Wedell Frijs og Christine Sophie Grevinde af Wedell Frijs«,
på hver side af deres grevekronede alliancevåben, holdt af løver stående på krydsskraverede
podier. Våbenet omslynges af et bånd, hvori
der forneden er ophængt et kors; herunder årstallet »1765«. Ny tud og halvlåg. Under foden
mestermærket (Bøje 1946, s. 19628) og en indprikning: »vog 37 lod 2½ q« (qvintin). Tilhørende disk, 12,5 cm i tvm., glat, på randen graveret Georgskors; ingen stempler.
Oblatæske og vinkande, 1971, »udført af sølvsmed Sv. Toxværd«. En vinkande af porcelæn,
o. 1860, 9 fra Den kongelige Porcelænsfabrik,
sort, med guldkors og kanter (jfr. Skejbys
s. 1381), er nu ude af brug.
Vinskummeske, udført af Niels Holst Wendelboe (†1876; Bøje s.200 29 ). På skaftet graveret
kors og på undersiden mesterstemplet og »11
lødig«.
Sygesæt, 1873, fælles med Fårup (s. 1892).
Alterstager (fig. 13), 1588, ca. 32,5 cm høje,
på profileret fod med hulled, skaft bestående af
fladtrykt baluster over hul- og vaseled samt lyseskål med udkragning over hulled. På begge
stagers øvre fodled er ens, graverede våbner for
Kaas, Rostrup, Rud og Bølle og herunder de
tilhørende initialer: »L.R.M. L.R.F. K.R.F.
K . R . M . 1588«, dvs. giverne, Laurids Rostrups
mødrene og fædrene og hans hustrus, Kirsten
Ruds fædrene og mødrene (våbner). Stagernes
messinglysetorn er forneden gennemboret af
hul til fæstnelse af lysepiber, en til hver side.
Under fodranden ses rester af tre udbugninger,
muligvis spor af afsavede fødder.
Syvarmet lysestage, skænket 1945 til minde
om gårdejer i Sabro R. P. Edslev og hustru, Else Marie.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgaloneret kors og kanter. 1862 9 var Miagelen af sort
fløjl med sølvgaloner.

Fig. 14. Malet korbuekrucifiks, o. 1650 (s. 1874).
NE fot. 1977. - Painted rood arch crucifix, c. 1650.

Alterskranke, 1862, 9 med tætstillede, drejede
balustre, opstillet i halvbue; lysgrå, håndlisten
sort. Den forrige †skranke strakte sig tværs
over koret. 9
Døbefont (fig. 15), romansk, af grovkornet
granit, k u m m e n , ca. 70 cm i tvm., af lysgrå
granit, foden af rødlig. Den store, ret tykvæggede k u m m e (ca. 10 cm), 25 cm dyb, har en
udsmykning i fladt relief, der er en enkel variant af de østjyske løvefontes. Under en flad
mundingsvulst løber en grov bladranke afgrænset forneden af lille rundstav. Herunder
ses to par primitive dobbeltløver, hvert med
fælles, fladt dyrehoved. Mankerne er unuanceret angivet ved streghugning. Tre af løverne
har på sædvanlig vis halerne stukket ind mellem de tynde ben og lagt op over ryggen, hvor
de breder sig ud i et stort blad til hver side; den
fjerde har hale, med stor kvast, stukket mellem
benene, men skråt ned mod jorden. Den baseformede fod har øvre rundstav samt på hver af
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de fire sider en kraftig rundstav over lille hulled; på hjørnerne et trekantet, indadfoldet blad.
1867ff. 9 ønskedes fonten renset for kalk. O p stillet under korbuens nordside ligesom ved århundredskiftet.
Dåbsfade. 1) 1897, 9 af messing, 76 cm i tvm.,
glat, med svag midthulning, der har hul til en
messingskål, 24 cm i tvm., med smal kant. 2)
1703, af tin, ottekantet, med grev Frijs' spejlm o n o g r a m på kanten; ret medtaget. U d e af
brug.
Dåbskande, 1897, 9 af messing, 29 cm høj til
det flade låg; almindelig chokoladekandeform
med latinsk sølvkors og stor bøjlehank.
Malet korbuekrucifiks (fig. 14), o. 1650, ca. 130
cm højt. På et fladt, sortmalet korstræ, bestående af en lodret planke med tilsatte tværarme,
er malet den ophængte Kristus. Armene er
skråt strakte, venstre hånds fingre udrettede,
højre hånds »velsignende«. Figuren har grålig
karnation modelleret med hvidt. Hovedet,
med tornekrone, har kraftig, mørkebrun hår-

Fig. 15. Romansk døbefont (s. 1873). NE fot. 1977.
— Romanesque baptismal font.

og skægvækst, omsluttet af gul strålebræmme.
Øjnene er lukkede, fra sidevunde og naglegab
er blodspor. Det smalle lændeklæde er lysgrønt, skygget med sort. Tværs over øvre
korsarm er et hvidt skriftbånd med gyldne,
sortskyggede versaler: »INRI«. Ophængt over
korbuen.
Prædikestol (fig. 17), med skåret årstal 1653
og blomstermalerier muligvis fra o. 1680. Den
karnapformede stol, der rimeligvis er fra samme værksted som bl.a. Brabrands (s. 1534) og
den forsvundne i Åby (s. 1444), består af fem
fyldingsfag. De tre midterste danner f r e m spring foran opgangen, gennem triumfvæggen, de to sidefag er anbragt fladt på korvæggen, det yderste afsluttet m o d korbuen af skåret bruskværk, der foroven løber ud i fantasidyrehoved, forneden i fuglehoved. To nøgne
kvindehermer (fig. 16), på skaft med draperiophæng med kvast, flankerer det fremspringende felt, mens en tredie herme, med afvigende håndstilling, er anbragt yderst mod korbuen. En herme inderst mod væggen er tilføjet
ved restaureringen 1924. Storfelterne har arkader med barokt fladsnit i sviklerne, diamant-
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Fig. 16. Udsnit af prædikestol, 1653, med herme
(s. 1874). NE fot. 1977.
- Section of pulpit, 1653,
with herm.

Fig. 17. Prædikestol
1653 (s. 1874). NE fot.
1977. - Pulpit 1653.

bosser som kapitæler og pilastre, der er opløst i
bruskbarokke bøjler. Midtfaget er foruden ved
hermerne også fremhævet ved to skårne hoveder i fodfeltet og ved englehoveder på de to
krumknægte, der støtter krongesimsen, med
æggestav og tandsnit. Hovederne forneden,
der henholdsvis er omsluttet af krave og bladværk, afbryder de to smalfelter med det reliefskårne »Anno 1653«.
1924 blev stolen restaureret af Povl Jensen.
U n d e r to stafferinger samtidige med altertavlens fra o. 1851 og o. 1800 (jfr. ovfr.) fandtes
spor af den oprindelige bemaling, der så vidt
muligt blev genfremstillet. Den oprindelige
staffering er muligvis først udført o. 1680 at
d ø m m e efter storfelternes barokblomster, der
svarer til Brabrand-stolens fra 1679. Planterne
har sølvstængler, grønne blade og gyldne
blomster. Stolens øvrige farver er i hovedsagen
rødbrunt og sort med megen forgyldning og
en del sølv. Indskrifterne står med gylden fraktur på sort bund, i frisen: »Herrens frøct er
Reen oc blifuer ewindelige. Psalm. 19«, på postamentet: »wor Guds ord - blifuer fast ewindelige. E . K . 40«, dvs. Esajas 40. kap. vers 8,

der indledes: Blomsterne visner, men vor Guds
ord etc., et bibelcitat, der har nøje relation til
blomstermalingen i storfelterne.
Som støtte for prædikestolen er oprindelig
muret en skjoldformet, let hvælvet underbaldakin (jfr. fig. 2) med kraftig kant og midtribbe,
over lille konsol; hvidkalket. Opgangen til
prædikestolen er ad en muret trappe 3 0 gennem
triumfvæggens søndre del.
Stoleværk, formodentlig fra 1855 da det ønskedes hovedrestaureret. 3 1 Glatte planker med
trekantgavl over to profillister. Den øverste
stol i syd er indrettet til degnestol; 1898 fik den
nye paneler. 1901 blev stolene gjort bekvemmere ved at øge sædernes bredde og hælde ryglænene. 9 Malet lysgrå, tidligere egetræsmalet. Vedr. ældre stolesæt(P), se under altertavle.
†Herskabsstole, o. 1588(?). Ifølge Søren Abildgaards notebog 1771 havde de øverste stolestader udskårne våbner for Rostrup og Rud samt
initialerne »L. R.« og »K. R« for Laurids Rostrup og hustru, Kirsten Rud (jfr. alterstager).
†Skrifte- og degnestol stod 1862 9 på hver side
af altret, men den sidste ønskedes da flyttet til
nuværende plads.
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†Ligbåre ønskedes 1811 20 af synet flyttet ud af
koret sammen med sprøjten, da det var et upassende sted for disse ting.
Klokker. 1) (Fig. 18-19), 1400'rne, 75 cm i
tvm. I det skriftløse bånd om halsen ses aftryk
af fire mønter: to antagelig tyske brakteater og
en »Wittenpfenning« fra o. 1400, den fjerde
måske en kobberpenning fra Erik af P o m m e r n
o. 1425 (Uldall s. 136). Foroven på klokkelegemet ses et støbermærke, tegnet i kappen med
fine linier. Hankene har dobbelte tovsnoninger. 2) O m s t ø b t »Aarhus 1889« af »S. Frichs
Efterfølgere«; 65 cm i tvm., indskrift over
slagkanten.

Fig. 18. Klokke fra 1400'rne (s. 1876). NE fot. 1977.
- Bell from the 1400's.
Pengebøsser. »Fattig Bøsse«, nævnt 1862, 9
rektangulær blikæske med pengetragt; gullig
skriveskrift. Anbragt på næstvestligste stolestade i syd. En tilsvarende, af træ og brunmalet, er
nu ude af brug.
†Pulpiturer. 1) 1702 10 omtales »pulpiturloftet«
som ganske brøstfældigt. 1808 trængte det til at
forbedres, da mange fjæl var rådne, og 1811
måtte rækværket fastgøres. 2 0 2) Ved orglets anskaffelse 1916 opsattes et pulpitur i vest, hvis to
bærende fyrrestolper har skårne initialer og årstal: »1916, GAM« og »1916, E M N « ; på loftet.
Orgel, bygget 1966 af Th. Frobenius & Co.,
Kgs. Lyngby. Et manual med fire stemmer.
Facade tegnet af Aksel Skov og Aage Kristensen i samarbejde med orgelbyggeriet. På gulvet
i skibets nordvesthjørne. †Orgel, leveret 1916 af
A. C. Zachariasen, Århus. Tre stemmer. Pneumatisk aktion. På vestpulpitur. 3 2
To salmenummertavler, o. 1800, med buet gavl
hvori lille, hjerteformet ophængningshul; sortmalede og beregnet til kridttal. 3 3
To lysekroner, nyere, hver med 2 x 8 lysearme; istandsat 1966. O p h æ n g t i skibet.

†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1529 34 afleveredes to klokker med »al jernfang« (tilbehør); den ene vejede 2½ skippund og 5 lispund,
den anden 1 skippund og 7½ lispund. 3) 1676
omtales en klokke, der muligvis er identisk
med den mindste af de to klokker, 1 9 og som
begyndte at revne 1873. 9 1889 måtte den o m støbes (jfr. ovfr.), den målte da 21½ t o m m e i
højden (ca. 56 cm), dens tvm. forneden var
25½ t o m m e (ca. 66 cm), foroven 11 tommer
(ca. 28 cm) 3 5 .
Klokkestol til to klokker, af eg, muligvis fra
tiden kort efter 1771, 10 da kirkesynet bemærkeFig. 19. Detalje af klokke med støbermærke og aftryk af mønter (s. 1876). NE fot. 1977. - Detail of bell
with founder's stamp and impress of coins.
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de, at træværket, som klokkerne hang i, var
råddent og i stykker og endda noget af det faldet ned, så den største klokke var ubrugelig.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 20), o. 1664. Billedskærerarbejde
med maleri fra 1851, ifølge indskrift over Niels
Poulsøn Brandt. . . fordum sognepræst til Lading, Sabro og Forrup sogne og provst i Sabro
herred, †19. apr. 1664, 69 år gl., og hustru Karen Nielsdatter, †12. dec. 1658, ? år gl.; 36 de
levede sammen i 38 år, 6 måneder og 2 dage og
avlede 10 børn, 7 sønner og 3 døtre.
Tavlens arkitektonisk opbyggede storfelt har
snosøjler flankerende et fremspringende malerifelt i profileret ramme med afskårne hjørner; i
sviklerne her ses tykkindede englehoveder. Såvel top- og hængestykke som de smalle storvinger er opløst i bruskbarokke komponenter,
øreflipvolutter og bøjler, der omslutter eller løber ud i fantasimasker (fig. 21). I topstykket
bærer masken en fladtrykt kugle, i storvingerne grove dydefigurer: mod øst Håbet, med due
og anker, m o d vest formentlig Troen, med bog
og afbrudt stav (kors?).
1924 gennemgik epitafiet en restaurering ved
Povl Jensen, der genfremstillede den oprindelige staffering: sort som baggrund for guld på
masker, kanter og detaljer, i øvrigt rød og grøn
lasur på sølv. Indskrifterne, med gylden fraktur
på sort, er rekonstrueret efter sporene af de oprindelige bogstaver, der var udført med megen
omhu. I topfeltet: »Døden er Opslugen i Seyer. . . 1.cor.«, i frisefeltet: »See det Guds Lam,
Som Bær Verdens synder, ioh. 1. c.«, på hængestykkets hvælvede plader de ovenfor gengivne data. På storfeltets træplade er et maleri signeret: »Malet af P. A. Lyders 1851« (skriveskrift). Det er en pastiche af et epitafiemaleri,
med et ældre ægtepar knælende foran et lille
krucifiks, muligvis udført på grundlag af et nu
helt forsvundet maleri, men med så mange atypiske afvigelser i detaljen (håndstilling, hårbehandling, dragt), at det oprindelige maleri enten må have været i stærkt forfald ved nymalin-

Fig. 20. Epitaf over sognepræst og provst Niels
Poulsøn Brandt, †1664, og hustru; maleri 1851
(s. 1877). NE fot. 1977. - Sepulchral monument for the
minister and rural dean Niels Poulsøn Brandt, †1664, and
his wife; painting from 1851.
Fig. 21. Detalje af epitaf o. 1664 (s. 1877). NE fot.
1977. - Detail of sepulchral monument c. 1664.
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Fig. 22. Romansk gravsten, nr. 1 (s. 1878). NE fot. 1977. - Romanesque tombstone no. 1.

gen eller helt forsvundet. Også rammeværket
fik 1851 en ny bemaling i brunt og gråt oven på
en staffering fra o. 1800, der i hovedsagen var
en gentagelse af den oprindelige. Ophængt på
skibets nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 22), romansk, af grovkornet, lys, rød- og gråmeleret granit, trapezformet, 197x61-53 cm, med affasede kanter. Inden for en bred, glat ramme ses et dobbelt processionskors i relief. Armene på det øvre kors
har udvidelser for enderne, tværarmene er markeret ved indhuggede linier hen over rammen.
Det nedre kors har cirkulært midtled og tre
pyramideformede arme. 1939 fundet i nordsiden af skibets gulv, tæt ved koret, nu indmuret
i tårnets sydvæg.
2) (Fig. 23), o. 1692. Figursten over »unge
dreng« Povl Pedersøn Brant, †1692, syv et
halvt år gammel. Rødlig kalksten, 57x44 cm,
nedre venstre hjørne afslået; indskrift med fordybede versaler, fornavnet med store skønskriftbogstaver. Barnet, i trekvartfigur, har
lokket hår, hænderne sammenlagt foran brystet,
og er iført en folderig kjole. Den brede ramme
smykkes af spinkel bladranke. Reliefbaggrunden prikhugget. Opsat på tårnrummets sydvæg.
Gravkrypten, under koret, siges ifølge herredsbogen 38 at være indrettet af Laurids Rostrup til Ristrup, †1602. Det tøndehvælvede,
hvidkalkede rum, der måler 315x440 cm, er

muret af munkesten. Hvælvet, hvis isselinie
ligger ca. 170 cm over rummets gulv, har
længderetning som kirkens. En ventilationsskakt til østgavlen er tilmuret, da korets nye
østmur blev opført. Nedgangen er ad en muret
trappe, der nås gennem en trælem under
korbuen.
1968 blev krypten tømt for sit indhold af kisterester m.m., der synes at have omfattet
mindst seks læderbetrukne trækister med hanke og kantbeslag. Ingen kisteplader eller -beslag blev iagttaget.
Ifølge ældre kilder 39 skulle »de kejserlige
krigsfolk« 1628, da de gjorde kirken til deres
provianthus, have oprejst Laurids Rostrups
»benrad« for at skyde til måls derefter.
Et *kistebeslag (fig. 24) med et Rantzau-våben, fra o. 1650, af messingblik, 25,5x21,5 cm,
er 1899 fundet på en mark under gården Ristrup. Nu i Kulturhistorisk museum, Randers
(inv. nr. (blåt) 177).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1827. Ursula
Louise Wormskiold (en søster til Ingeborg Rosenørn, jfr. kirkegårdsmonument nr. 3), *13.
febr. 1792, †5. marts 1827; »levede sine 7 sidste
aar udi lidelse og gudhengiven taalmod«.
Gravsten af granit, 127x46 cm; midt på stenen
indfældet en oval, hvid marmorplade hvorpå
indskrift med fordybede versaler. I kirkegårdens nordøstre hjørne på samme gravsted som
kirkegårdsmonument nr. 2 og 3. 2 0
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2) (Fig. 26), 1829, Peder Otto Rosenørn,
amtmand i Ringkiøbing i 15 år, 8 år stiftamtmand i Aarhus, *24.juni 1778, †29. sept. 1828.
Granitstele på fodstykke, 121 cm høj; indskrift
med fordybet skriveskrift og versaler findes på
den nederste af de tre indfældede, hvide
marmorplader. På denne findes desuden nederst et felt med planteslyng på prikket baggrund.
Den mellemste,
halvbueformede,
smykkes af guirlandeophæng, mens den øverste, halvcirkulære, på stelens buede gavl prydes
af sommerfugl, symbol for opstandelsen. Stelen er anbragt i kirkegårdens nordøstre hjørne
på et gravsted indrammet af lave granitkvadre
og endnu 1977 af fire store linde; samme sted
findes kirkegårdsmonument nr. 1 og gravsten
nr. 3. Oprindelig var stedet indhegnet af granitborner forbundet ved jernlænker. 2 0
3) (Fig. 26), o. 1859. Ingeborg Christiane Rosenørn, født Wormskiold, *31.juli 1784, 1828
enke efter amtmand Peder Otto Rosenørn,
1845-59 overhofmesterinde hos kong Christian
Fig. 23. Gravsten nr. 2, over drengen Povl Pedersen
Brandt, †1692 (s. 1878). VM fot. 1966. - Tombstone
no. 2, for the boy Povl Pedersøn Brandt, †1692.

Fig. 24. *Kistebeslag med Rantzau-våben, fra o.
1650, fundet på en mark ved Ristrup; nu i Randers
museum (s. 1878). Randers m u s e u m fot. 1981. Coffin fitting with Rantzau armorial bearing, from
c. 1650, found in a field at Ristrup; now in Randers
museum.

VIII. s dronning Caroline Amalie, †22. april
1859. Stele svarende til nr. 2, men af sandsten
og med en lidt anden udformning af de to nedre marmortavler; 125 cm høj, indskrift med
fordybet brødskrift. Samme placering som
nr. 1 og 2.
Syd for Rosenørns gravsted findes desuden
en stele over proprietær Hans von Folsach til
Restrup (Ristrup), *30. aug. 1805 på Gjessinggaard, †14. aug. 1873 på Restrup.

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
LA Vib. Præstearkiv: Lading liber daticus 1808-1938
(C 352a.4). - Arkivet på Frijsenborg: Fr. III.s skøde på
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grevskabet efter Mogens Friis 1675 (nr. 266). - Skifte
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NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1886, s. 339-340. - Indberetninger
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afsluttet 1981.
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Jfr. Århus Domkapitels Jordebog I, 101 og 191.
Arkivet på Frijsenborg. Pergamenter, æske 13.
3
LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Erektionspatent
1672 (G341.5).
4
LA Vib. Frijsenborg birks skøde- og panteprotokol 1771-1824 (B62.SP7), fol. 133.
5
LA Vib. Hasle m.fl. hrdr.s skøde- og panteprotokol 1814-17 (B58.SP5), fol 226ff. samt 1810-14
(B58.SP4), fol. 378.
6
DaAtl. IV, 1768, s. 207.
7
KancBrevb. 28. maj 1573.
8
KancBrevb. 13. dec. 1591; j f r . †kirke i Skjoldelev.
9
Synsprotokol 1862ff.
10
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-76).
11
LA Vib. Sabro og V.Lisbjerg hrdr.s provsti.
Synsprotokol for kirker m . m . 1802-12 (C29D.6).
12
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
1844-1923 (C30.63-66), samt usigneret tegning til
kapellerne i Sabro og Fårup.
13
MeddÅSt. 1967, s. 63-66.
14
Orienterende undersøgelse ved Kjeld de Fine
Licht, efter at man ved udgravningen til varmekanal
var stødt på en stenansamling.
15
Arkitekt F. Uldall mente 1886 at iagttage sporene
af »firkantede døråbninger. . . omtrent på midten af
langhuset«, hvilket sandsynligvis blot har været
murreparationer. Kgl. bygningsinspektør Walther,
der beskrev kirken to år forinden (jfr. note 16), så
ingen spor af døre, og der kunne ved pudsafbank2

ning 1965 heller ikke påvises døråbninger i skibets
langmure.
16
LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus, forskellige
kirker S, 1850-1905 (B239.124). Walther har lavet
flere skitsemæssige opmålinger af kirken. En kopi af
en af planerne er 1885 via kontorchef G. B u r m a n
Becker k o m m e t i Jacob Helms besiddelse (jfr. Helms
papirer i N M , kasse 42).
17
Herforuden i Mårslet og Kolt (Ning hrd.) samt
bl.a. i Egå og Lyngby (Randers amt).
18
Jfr. Litteraturhenvisninger i D K . Århus, s. 359,
note 135.
19
Syn efter Mogens Friis 1675.
20
LA Vib. Lading præstearkiv. Liber daticus 18081938.
21
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1813-44 (C291.2).
22
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
1844-1933 (C30.63-66).
23
R. Frimodt Clausens arbejde nævnes i Weilbach:
KunstLeks. - Jernvinduerne er 1980 udskiftet med
nye, tilsvarende med blyindfatninger.
24
På maleriets bagside er med gul kursiv malet:
»Malet paa Ristrup af P. A. L. 1851«.
25
Bag på altertavlen malet: »Altertavle, prædikestol
og epitaf er istandsat under Nationalmuseet 1924 af
maler Povl Jensen«. - Ved restaureringen blev gesimsens manglende tandsnit nyskåret ligesom alle
bladspidser på kapitælerne.
26
På gesimsen stod: »Gjører dette til min I h u k o m melse«, i fodfeltet: »Saa ofte som I æde af dette
B r ø d . . . l . C o r . 11,26«.
27
Ifølge restaurators vurdering. - Gentagne kirkesyn udtaler ønsker om maling af altertavlen, uden at
det i regnskaberne kan ses, om dette sker. 1763 ønskede man således altertavlen og prædikestolen stafferet for 50 rdl. (Frijsenborg godsarkiv, Hammel.

Fig.25. Landsbyplan 1:10000, målt 1794. - Map of
the village 1794.
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Fig. 26. Kirkegårdsmonumenter nr. 2 og 3, over amtmand P. O. Rosenørn, †1828, og hustru, Ingeborg
Christiane Rosenørn, †1859 (s. 1879). NE fot. 1977. - Churchyard monuments, nos.2 and 3, for the county
councillor P. O. Rosenørn, †1828, and his wife Ingeborg Christiane Rosenørn, †1859.

N r . 143. Skifte 1763), men 1769 (note 10) noteres, at
tavlen for 150 år siden har været malet, men nu ser
meget nøgen og fattig ud. 1816-21 bør tavlen o p m a les (note 20), hvilket måske er foretaget 1827 (note
21), da kirken havde »modtaget en betydelig reparation«. Allerede 1836 trængte tavlen til at males og repareres, hvilket måske drejer sig om tavlens malerier.
28
En lille variant af nr. 1379.
29
Variation af stemplet, » N . H . W . « i rektangel.
30
Reparationer omtalt 1808 (note 20) og 1872 (note
9).
31
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti 1826. Synsprotokol for kirker 1845-55 (C30.5).
32
Zachariasen: Orgelfortegn. samt meddelelse fra organist A. Nedergaard, Lading.
33
Den enes påskrift: Daab, Nadver, er skrevet 1966
med kridt og herefter lakeret.

Danmarks Kirker, Århus amt

34

RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over afleverede klokker 1528-29. Reg. 108A.
35
Ifølge sognepræstens brev af 7.juli 1889 til N M .
36
Ifølge restaurators indberetning og skitse stod
muligvis »Brandtin«; bynavnet var stavet »Ladding«, og hustruens alder var »?3« år gl.
37
Tavlen er muligvis skænket af Hans Skram i forbindelse med hans fuldstændige overtagelse af Sjelle
skovgård (Framlev hrd.) 1621.
38
LA Vib. Århus bispeark. Sabro - V.Lisbjerg herredsbog 1661 (C3.1096).
39
H o f m F u n d . II, 1756, s.324f., j f r . DaAtl. IV, 1768,
s. 207.
40
Jfr. brev af 20. marts 1899 fra sognepræsten til
N M . Pladen skal være fundet på Hanghedegårds
j o r d under pløjning; finderen ønskede den givet til
Randers museum.

119a

SABRO HERRED

SUMMARY
Sabro church, consisting of chancel and nave,
is a Romanesque building which was reduced
in size before the 1500's by cutting off part of
its west end. A small tower with a porch in the
lower storey was added here. The walls, which
originally extended 6.5 m further to the west,
are constructed of various materials, mainly
travertine, standing on a chamfered plinth of
granite. The doors of the nave were presumably placed at the west end, now demolished;
the windows have all been replaced by new
ones. In the chancel's Late Medieval crossvaulting there is a circular aperture (50 cm in
diameter) in the west severy. Similar apertures
are found in several other places in the region,

including Århus cathedral (cf. p. 255) and were
probably used before the Reformation for
Miracle plays such as on Ascension Day.
The connection with the nearby estates has
left its mark on the church furniture. The owners of Ristrup donated the altar candlesticks in
1588 and the altarpiece in 1621, while the owners of Frijsenborg donated the chalice in 1765.
The atypical, painted rood arch crucifix dates
from the middle of the 1600's, the pulpit from
1653 and the sepulchral tablet from c. 1664.
Among the earlier articles of furniture are the
Romanesque baptismal font with lion sculpture
and the bell from the 15th century with the
bell-founder's mark. - A Romanesque tombstone was found in the floor furthest east at the
north side of the nave.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. JJF fot. 1979. - The church seen from south-east.

FÅRUP KIRKE
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Kirken var i middelalderen og indtil domkapitlets
opløsning undergivet ærkedegnens tilsyn (sml. tilsvarende forhold i Vitten s. 1787, samt s. 1366f.). 1
9.januar 16662 overdrog Frederik III patronatsretten
til Mogens Friis til Favrskov, og ved oprettelsen af
grevskabet Frijsenborg 16723 blev kirken indlemmet
heri. Grevskabet ejede kirken, indtil tienden ved en
auktion 15. februar 1809 solgtes til sognets beboere;
skødet er udstedt 7.juli 1810.4 1.januar 1910 overgik
kirken til selveje.
Fårup var oprindelig et eget pastorat. I et klemmebrev 15555 bestemtes det, at den af sognepræsterne i
Lading eller Fårup, der levede længst, skulle annek-

tere det andet sogn. Fårup blev da inden 15916 sammen med Sabro anneks til Lading, idet sognepræsten
dog boede i Skjoldelev (sml. s. 1862). Siden 1903 har
sognet igen haft egen præst med Sabro som anneks.
Kirken var 1643 så brøstfældig, at ærkediakonatets
øvrige kirker måtte komme den til hjælp. 7 Bygningen led overlast under svenskekrigene; 1661-62 måtte murene udbedres, fordi de var »nedbrudt af krigsfolk«. Ti år senere solgtes med kongens tilladelse
dele af blytaget (for i alt 255 dlr.) til dækning af en
større istandsættelse, idet kirkens brøstfældighed
»ikke kunne hjælpes ved andre midler.« 8
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1977. - The church seen from north-east,

Kirken ligger i den lille landsbys sydøstre hjørne på en jævn flade, der skråner svagt mod øst.
Omgivelserne præges af store træer og gamle
haver; m o d øst er der frit udsyn over et stort
engdrag. Den ældre, kvadratiske kirkegård har
efter to udvidelser m o d øst, sidst 1977, mere
end fordoblet sit areal og når nu helt ned til
randen af engen. O m k r i n g en asfalteret parkeringsplads, syd for kirkegården, er i 1970'erne
opført en høj rødstensmur.
Kirkegårdens hegn og indgange. De gamle j o r d diger, med stensætning på ydersiden, er bevaret i syd og nord; det vestre dige, ind mod
præstegårdshaven, afløstes 1913 9 af en cementafdækket kløvstensmur, mens østdigets tidligere plads markeres ved en stensætning. Udvidelsen omgives af markstensdiger.
En køreport i syd, ud for tårnet, har jerngit-

terlåger ophængt i murede, tagafdækkede piller. En ganglåge østligere i diget og én til præstegårdshaven har jerngitterfløje. Til kirkegårdens nyeste afsnit er der køreport og låge i
nordøsthjørnet. - En tømret †port med låge,
formentlig i syddiget, nævnes i regnskaberne
fra og med 1663/64; 8 porten havde 1715 et
»overdække« af fjæl. 1 0 En østre †låge omtales
1808. 11
Ligkapellet i kirkegårdens nordvestre hjørne
svarer til det, der 1926 opførtes ved Sabro kirke
(sml. s. 1866). Den nyromanske bygning er
teglhængt og står med blanke mure. 1 2
Den oprindelig meget beskedne kirke består
af romansk kor og skib med vestforlængelse fra
o. 1500 samt tårn fra 1880. Indtil da stod her et
ældre, brøstfældigt tårn, sandsynligvis opført i
forbindelse med vestudvidelsen. Et våbenhus
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Fig. 3-4. Plan 1:300 og tværsnit af skib
1:150. Målt af Jens Hougaard og Jørgen
Viemose 1970, tegnet af Flemming Beyer 1981. - Ground-plan 1:300 and crosssection of nave 1:150.

ved skibets syddør, formentlig fra senmiddelalderen, blev ligeledes nedrevet 1880. Orienteringen har betydelig afvigelse mod syd.
Kirken præges nu stærkt af stræbepiller, tre
ved hver af skibets langmure, hvoraf de søndre
først er k o m m e t til 1952. De oprindelige vinduers lave placering viser, at den lavstammede
bygning fra begyndelsen har savnet de romanske kirkers vanlige rejsning.
Kor og skib, der har ret tynde mure, er rejst
over en granitsokkel med skråkant; skibets
sydvestre hjørnesten sidder på plads 4,6 m fra
den nuværende vestgavl. Over soklen er materialerne alt overvejende rå og kløvet kamp, idet
der dog er anvendt egentlige granitkvadre i det
første (og andet) skifte, i hjørner og omkring
døre og vinduer. Der synes at indgå lidt kridtsten i skibets østgavl, og ifølge regnskaberne
var der indtil 1700'rne også kridt (»kalkstene«)
i korets sydside, der da på grund af forvitring
blev udskiftet med kampesten fra det brøstfældige tårn. Indermurene er overalt af marksten.
I korets taggavl, der er den eneste bevaret, er
stenene på indersiden skørnet på samme måde
som kvadrene i nabokirken B o r u m (Framlev
hrd.).
Døre og vinduer. Skibets to retkantede døre er
begge tilmuret, den nordre formentlig endnu i
middelalderen, den søndre 1880, da indgangen
henlagdes til kirkens vestende. Norddøren, der
indvendig er afdækket med en egeplanke, måler udvendig 2 0 3 x 8 5 cm over skråkantsoklen;
syddøren er noget udvidet. To af korets tre vinduer er fremdraget 1952, men igen tilmuret i
lysningen. De små, rundbuede vinduer med
Danmarks Kirker, Århus amt

monolit overligger er som nævnt ret lavt placeret: det østre, 107 cm højt, sidder 171 cm over
soklen, mens det nordre, der er 100 cm i højden, har undersiden 162 cm over soklen.
Indre. Kirken stod indtil hvælvslagningen
med flade trælofter. I korets østgavl ses i tagr u m m e t aftrykket af en loftsbjælke, som har
hvilet på murkronen. En gemmeniche i korets
østvæg, med bund 80 cm over nuværende
gulv, er 25 cm høj og skjules delvis af hvælvpillen.
Ændringer og tilføjelser. Den lille, romanske
kirke gennemgik i senmiddelalderen omfattende ændringer. 1492 eller i årene umiddelbart
forud (jfr. kalkmalerier) indbyggedes hvælv i
kor og skib, og ikke mange år senere blev skibet forlænget mod vest med et hvælvet fag,
som fik en kalkmalet dekoration i stil med korets. Det 1880 nedbrudte tårn blev sandsynligvis opført allerede i forbindelse med skibets udvidelse; også det samme år nedrevne våbenhus
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Fig. 5. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior looking east.

kan være k o m m e t til i den senere middelalder.
Krydshvælvene i kor og skib er i egnens vanlige udformning, hvilende på falsede hjørnepiller
med vederlagsbånd af et rundet skifte. Korhvælvets skjoldbuer er runde i syd og nord,
mens de østre og vestre, der udspringer to skifter lavere, er fladbuede, og kapperne derfor noget større. Den særlige udformning kan skyldes hensynet til figurmaleriet i østkappen (jfr.
kalkmalerier). Hvælvet er pudset på oversiden.
Skibets to østre hvælv er spændt så højt, at
de spidse skjoldbuers toppunkt ligger en halv
meter over murkronen, hvorved r u m m e t har
vundet betydeligt i højden. Tre huller i det østre fag, de to med slidspor af (klokke)reb, skal
måske ses i forbindelse med aftrykket af to
nord-sydgående, vandretliggende planker på

hvælvets pudsede overside (indbyrdes afstand:
100 cm). Tømmeret kan tænkes at have båret
en †tagrytter(?).13
Samtidig med hvælvslagningen er den runde
korbue udvidet og store dele af triumfmuren
nymuret i tegl. Åbningen har nu omløbende
kragbånd, svarende til hvælvpillernes.
Vestforlængelsen er som nævnt opført efter, at
skibet var hvælvet og kalkmalet. Ved udvidelsen nedbrød man den gamle vestgavl og genanvendte skråkantsoklen i syd og vest, hvor den
ligger et skifte højere end under skibet. Murene
er af munkesten, overvejende i munkeforbandt, med et par kvaderbælter i nord; vestmuren er skalmuret med nye sten i forbindelse
med tårnbyggeriet 1880. I nordvæggen indgår
en del marksten. Et falset vindue i syd er ænd-
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Fig. 6. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior looking west.

ret foroven, men synes ellers at have bevaret
sin oprindelige udformning. Det samtidige
krydshvælv er muret op imod det allerede stående hvælv. Ribberne, der i vest har vederlag i
væggene, hviler i øst på falsede piller, som slutter sig til midtfagets. Der er spygatter (afløbshuller) i fligene.
Det smalle, nyromanske tårn fra 188014 minder meget om det lille tårn i Trige (sml.
s. 1712), opført 1876 af arkitekt Carl Lange, og
tårnet fra 1875 i Vejerslev (Viborg amt). 15 Det
står i blank mur, har hjørnelisener, kraftig, dekoreret gesims og svejfet pyramidespir, nu
tækket med bly, tidligere med spån; herover
vindfløj med »1880«. Østmuren hviler på vestforlængelsens taggavl. En rundbuet dør i vest
leder ind til tårnrummet, der tjener som våben-

hus. En indvendig trappe erstattedes 1953 af en
udvendig fritrappe ved nordmuren, udført af
skibets gamle trækbånd. I mellemstokværket
sidder tre cirkulære jernvinduer, mens klokkestokværket til alle sider har dobbelte glamhuller under rundbuet spejl.
Det ældre †tårn, formentlig opført o. 1500 og
nedrevet 1880, var lille og nærmest kvadratisk
af form, 4,1x3,8 m, 1 6 mens det målte 10,3 m til
gesimsens overkant (mod det nuværendes 12,5
m). 17 Østmuren hvilede på kirkens gavl, og
tårnrummet åbnede sig mod skibet med en
rund bue, 2,4 m bred og hele 5 m høj. Da
denne arkade synes samhørende med vestgavlen, må tårnet være opført allerede i forbindelse
med kirkens udvidelse. Materialerne har efter
alt at dømme været tegl, hvori der dog indgik
120*
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en del kamp. 1 8 Der var næppe nogen ydre indgang; 1868 nævnes et vindue i vest. 9 Ved nedrivningen havde tårnet saddeltag med 2,8 m
høje nord-sydvendte gavle. 17
Tårnets forfald satte ind allerede i 1600'rne.
1671/72 nedtog man »det øverste, som havde
gjort stor skade og endnu hængte på fald til
kirkens store ruin«, og samtidig flyttedes klokken til våbenhuset; i begyndelsen af 1700'rne
brugtes kampesten fra »det gamle tårn. . . som
står faldefærdigt« til udbedringer i koret. 8 En
reparation efter synet 1763, 19 hvor der skulle
bruges 6000 mursten og 200 tagsten, var ikke
tilstrækkelig. 1811 påbød provsten, at tårnet,
der hældede m o d vest, skulle halvt nedbrydes
for ikke at falde ned og ødelægge den nærliggende gård. 1 1 Men det skete først 1880 og da
helt til grunden. 2 0
†Våbenhuset ved skibets syddør, nedrevet
1880, 9 nævnes første gang 1667, 8 men stammede muligvis fra senmiddelalderen. Den teglhængte murstensbygning 2 1 målte udvendig
5 , 5 x 5 , 5 m, mens murene var af samme højde
som skibet, 3,6 m . 1 7 Selve rummet, hvortil der
var adgang i syd, var dog kun 2,4 m højt, idet
der over loftsbjælkerne skjulte sig et styrtrum. Da klokken 1671/72 flyttedes fra det brøstfældige tårn til våbenhusloftet (sml. Spørring,
s.1675), fornyede man samtidig bjælker og
tagværk, og et glamhul blev brudt i den kamtakkede gavl. 8 Murede bænke langs væggene
ønskedes 1855 beklædt med brædder. 9
Skibets østre taggavl er i tiden efter korbuens
omdannelse o m m u r e t med munkesten og hviler nu på en bred, halvcirkulær bue, udspændt i
hele korets indre bredde. Kirkens gavle var i
16-1700'rne smykket med murede kamme m u ligvis med kamtakker (»tindinger«). 8
Istandsættelser. Som nævnt i indledningen var
det nødvendigt at gennemføre ret store reparationer i årene efter svenskekrigene. I forbindelse med byggearbejderne i våbenhuset 1671/72
blev også skibets tagværk udbedret. 8 Efter salget af noget blytag var der i en årrække tegltag
på skibets sydside; inden 1818 var der igen bly
overalt på nær tårn og våbenhus. 2 2
Uvist hvornår, men rimeligvis før kirkens

ændring 1880, havde hvælvenes pres nødvendiggjort stræbepiller ved skibets nordside og
trækbånd på tværs af kirkerummet. Ved hovedrestaureringen 1951-53 (planlagt af arkitekt H.
Lønborg-Jensen og gennemført af V. HardieFischer) opførtes tilsvarende piller ved sydmuren, mens trækbåndene udskiftedes med jernankre gennem skibets gjordbuer. Korets to romanske vinduer blev genåbnet og sydsidens
vinduer udvidet og omdannet med vestforlængelsens fladbuede og falsede vindue som forbillede; rundbuede støbejernsrammer (»staldvinduer«) afløstes af smukke, hvidstrøgne trækarme. Indvendig blev gulvfliser, fra 1868 og
1892, 9 udskiftet med røde teglsten på fladen.
Kirken står i dag hvidkalket ude og inde og
med nyomlagte blytage, tårnet dog i rød mur.

KALKMALERIER
1931 f r e m k o m i kor og skib spor af en kalkmalet, ornamental dekoration, der imidlertid ikke
skønnedes af interesse og derfor overkalkedes.
I forbindelse med hovedrestaureringen 1952 afdækkede og restaurerede Harald Borre dekorationen i dens helhed samt en nyfunden, figurlig
udsmykning i koret. En genrestaurering foretoges 1973-74 af Olaf Hellvik.
Den kalkmalede udsmykning, dateret 1492
ved et årstal i korets østkappe, er beslægtet med
hvælvdekorationerne i egnens øvrige kirker,
specielt Søftens (s. 1697, nr. 3) og Lyngås
(s. 1772ff.). Den adskiller sig dog fra disse ved i
korets østkappe at have en fremstilling af Kristus på korset mellem Maria og Johannes og
ved siden heraf bispehelgenen S. Dionysius
(fig. 7), formodentlig kirkens værnehelgen (jfr.
†altertavlefigur). De hårdt restaurerede og noget optrukne figurer står på et sort stregtegnet,
let grønligt j o r d s m o n med sorte græstotter. Figurerne er tegnet med rødbrune konturer og
bærer rød- og gulbrune dragter. Kristi legeme
og lændeklæde er uden farve; grøn tornekrone
på det brune hår. Korstræet er gulligt ådret, på
skriftbåndet står »inri«, med minuskier. Alle
har gulbrune glorier, også S. Dionysius, der
står med sit afhuggede hoved, med mitra, i den
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Fig. 7. Kalkmaleri 1492.
Korsfæstelsen og S. Dionysius, i korets østhvælv
(s. 1888). NE fot. 1977.
— Wall-painting 1492, the
Crucifixion and St. Dionysius in east vault of chancel.

ene hånd og den k r u m m e bispestav i den anden.
Korets rødbrune hvælvdekoration består på
ribberne af sparrer med udtrukne spidser, mens
skjoldbuerne ledsages af krydsende, halvrunde
buer med prikker; i øst er buespidserne skiftevis udfyldt af rødbrun og gul farve. Et spygat i
hver af østkappens svikler har stregindramning. Stemplede strørosetter ses i alle kapper. På korbuen, lige over vederlagsbåndene både i
syd og nord, er malet et indvielseskors med
hvide firblade på skiftevis grøn og rødbrun
baggrund.
Skibets to østligste hvælv har en ensartet dekoration, stregtegnede siksaksparrer med grå
prikker på ribberne, og fra såvel deres som fra
de forskellige buers ledsagelinier udløber grå,
småbladede stængler. Midterste gjordbues østside er ledsaget af slyngbånd, på undersiden ses
fembladsblomster. Fra hvælvenes issepunkter
vokser gråmalede, stiliserede planter. Skibets
lidt yngre vestfag har en ribbedekoration svarende til korets, men i farverne rødbrun og grå.
Fra ribbernes ledsagelinier udgår stilkede
småblomster. I issepunktet en stjerne indskrevet i cirkel. Spygatter i nord- og sydkappernes
østre svikler har stregindramning som i koret.

INVENTAR
Oversigt. Alterets udsmykning synes at kunne følges
i tre stadier: det nuværende, keramiske arbejde fra
1953 har fulgt en beskeden, malet tavle fra 1827, og
en †helgenfigur, nu i NM, kan måske have tilhørt
kirkens hovedaltertavle. Af alterets udstyr er stagerne fra 1501 og kalken fra 1846. Prædikestolen fra
1657 og himlen fra 1662 er skænket af gårdfolk, hvis
gravsten (nr. 6) er bevaret.

Alterbord, 1953, af granit, med udkragende
bordplade af samme materiale. 1771 omtales
†alterbordet som muret. 2 3
To murede †sidealterborde, i skibets østre hjørner, er delvis nedbrudt i forbindelse med indbygningen af hvælv.
†Alterbordsforside. 1771 var »træbeklædningen« om alterbordet ifølge arkivtegneren Søren
Abildgaards beskrivelse 23 dækket af »oldgammel maling af løvtræk«, formodentlig bladværk, og på forsiden var malet to våbner, det
søndre et Bille-våben 24 uden hjelmtegn. 1808
ønskede man anskaffet et nyt, passende alterklæde, da alterets »blotte fjæl« stod fremme, og
intet fandtes til alterets prydelse, undtagen et
»gammelt, smudsigt og forrådnet linnedstykke«. 2 2
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†Alterklæder. 1678/79 indkøbtes til et nyt alterklæde 4½ alen rødt skarlagen, 10 alen kniplinger, silke samt lærred at »dræte« med (fore),
der skulle forarbejdes af en skrædder. 8 1701 synes klædet at mangle, 2 5 ligeså 1808 (jfr. ovfr.).
Først 1827 anskaffedes nyt altertøj. 2 6 1860 og
atter 1889 ønskede synet et klæde af rødt fløjl
med guldgaloner eller frynser. 9
Alterudsmykningen er et keramisk, polykromt
figurrelief af Kristus og tilbedende mennesker,
udført af billedhuggeren Gunnar Hansen og
signeret »GH 1953«.
Den tidligere altertavle, fra 1827, 26 der nu er
opstillet i ligkapellet, er en enkel fyrretræstavle
med samtidigt korsfæstelses-maleri og skrifttavle på metalplader. Trekantgavlen, der ses på
et ældre fotografi (fig. 20) er fjernet 1953 ved
overflytningen til kapellet, men vil blive rekonstrueret ved den igangværende restaurering
ved Georg N. Kristiansen og Svenning Elmholdt.
Den lille tavles storfeltsmaleri, 62x68,5 cm,
over højt fodfelt, flankeres af kannelerede pilaFig. 8. Døbefont, romansk(?), muligvis ikke færdighugget (s. 1894). NE fot. 1977. - Romanesque(?)
baptismal font. Carving may not have been completed.

Fig. 9. Hoved af *helgenfigur, biskop, 1400-50
(s. 1891). LL fot. 1981. - Head of sanctified bishop.

stre på glatte postamenter. Fodlisten og pilastrenes kapitælliste er smykket med blade, gesimslisten og den oprindelige trekantgavl med
æggestav. Oliemaleriet af Korsfæstelsen er m u ligvis et meget tidligt arbejde af maleren Ole
Mathiesen Bøgh (1811-38), der har udført altertavlemaleriet i Trige (s. 1715). Som dette er
det en kopi efter et stik af Egidius Sadeler efter
maleri af Hans van Aachen. Det er holdt i blege, gråblå toner, personerne i hvide kjortler
under henholdsvis rød og blå kappe. De tilhørende indskrifter med gul fraktur på sort bund
er i frisen: »See! det Guds Lam, som bær Verdens Synder«, i fodfeltet samme bibelcitat,
med skriveskrift, som i Trige: »Kommer hid til
mig, alle I som a r b e i d e . . . « (Matth..11,28).
Tavlen står formodentlig med den oprindelige
staffering, grøn-hvidgul marmorering som
baggrund for pilastrenes rød-hvidgrå m a r m o rering på skafterne og grågrønlig på postamenterne; bladlisterne er gulbrune. Også trekantgavlen har haft marmorering. Ifølge en ind-
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skrift bag på tavlen er den »Istandsat af Povl
Jensen 1922. Bekostet af G. Kelp.« Denne istandsættelse har rimeligvis omfattet fjernelsen
af en overmaling fra 1886, der bestod af en lysere og mørkere egetræsmaling med forgyldte
stafferinger. 9
†Altertavler. 1710-11 omtaler kirkeregnskaberne 8 to altertavler: 1) En ibrugværende tavle,
der var brøstfældig, og som nævnte år blev repareret af snedker Christen Pedersen i Ørild.
Samtidig akkorderedes med Kei Moller (Møller, maler?) af Mariager om at male tavlen »zirlig« med adskillige oliefarver, at forsølve og
forgylde den »på adskillige steder« samt at
»andsætte tvende gardiner« ved siderne (formodentlig at male draperier på hver side af tavlen). 1763 19 var den så forfalden, at træværket
behøvede reparation og herefter maling for
mindst 20 rdl. 1772 nævnes, at tavlens ene fløj
var beskadiget, 1 0 og 1824 beskrives den som
»noget forrådnet«. 2 6
2) 1710-11 8 fandtes bag på altertavlen en »udskåret« tavle, som blev nymalet, forgyldt og
forsølvet af ovennævnte maler og herefter opsat over »korsdøren«, dvs. korbuen. Denne
trætavle, muligvis kirkens tidligere hovedaltertavle, har måske r u m m e t nedennævnte (†)helgenfigurer.
Tre (†)helgenfigurer fra kirken fremsendtes
1833 til Christian Jürgensen Thomsen, Oldsagskommissionen. Ifølge ledsagebrevet 27 fra
lægen J. R. Hübertz, der i årene 1832-38 virkede i Århus, havde denne netop modtaget figurerne, men ikke faet tid til at lade dem rense før
afsendelsen. Museumsprotokollen 2 8 omtaler imidlertid kun modtagelsen af to figurer, begge
af biskopper, men uden hænder og karakteristiske mærker; den ene 1 alen, den anden 1 alen og
6 t o m m e r høj. Heraf er nu kun én, den største,
bevaret:
*Helgenfigur (fig. 10), biskop, 1400-50, skåret
i eg, nu ca. 80 cm høj, men i nyere tid (efter
1833) anbragt på træsokkel. For at fuldstændiggøre figuren er tillige tilføjet hænderne med de
nærmeste dragtfolder ved håndleddene, spidsen og et sidestykke til mitraen, et par hårkrøller, flere stumper af dragten, foden, samt de
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nedre dragtfolder m . m . Velbevaret er det let
foroverbøjede hoveds (fig. 9) fintformede ansigtstræk med de »tunge« øjne under kraftige
bryn. Figurens bagside er glat afbanet, beregnet til anbringelse op m o d en (tavle)væg, dog
Fig. 10. *Helgenfigur, biskop, 1400-50, nu i NM
(s. 1891). LL fot. 1981. - Wooden figure of sanctified
bishop 1400-50, now in the National Museum.
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formede skaftled er afsluttet af lille krave og
ringled, der danner overgangen til det store,
glatte bæger med tud og halvlåg. Under m u n dingsranden er graveret giverindskriften med
skriveskrift. På standkanten tre stempler: mesterens, »N.H.W.« i rektangel for ovennævnte
guldsmed (Bøje 1946, s. 200), Århus bystempel 29 og lødighedsangivelsen »13⅓L«, i rektangel. Tilhørende, samtidig disk, 11,8 cm i tvm.,
glat, med samme tre stempler som kalken under randen. En ny disk, 1957, 12,3 cm i tvm.,
glat, er under bunden stemplet med mestermærket »F. Hingelberg Aarhus«. Oblatæske,
1957, med samme stempler (under bunden)
som disk nr. 2. Cylinderformet, 11,5 cm i tvm.
målt på låget, hvis kant er smykket med graverede blade, der efterligner kalkens. Oven på
låget tre krydsende aks.

Fig. 11. Alterkalk 1846, udført af Niels Holst Wendelboe, Århus (s. 1892). NE fot 1977. - Chalice 1846
made by Niels Holst Wendelboe, Århus.
med hulning i ryggen f r e m k o m m e t ved kraftige udstemninger. Foroven i mitraen et hul. Alle farver er afrenset, ligesom allerede 1833, da
protollen bemærker, at der kun er enkelte spor
tilbage af maling og forgyldning.
Da hænderne og dermed figurens attributter
er forsvundet, kan intet sikkert siges om biskoppens identitet, men den mulighed foreligger dog, at det kan være en S. Dionysius. Ligesom kalkmaleriet af denne biskop (se ovfr.) kan
figuren have holdt sit afhuggede hoved i hånden og have været placeret som (central) figur
(værnehelgen?) i hovedaltertavlen (jfr. †altertavle).
Altersølv. Alterkalk (fig. 11), »Bekostet af
Faarup Sogns Beboere, Aar 1846«, udført af
Niels Holst Wendelboe, Århus. Den 16,7 cm
høje kalk er dekoreret med graverede og punslede blade på fodens øvre profilled. Det urne-

†Altersølv. 1635 bekendte »en tyv og misdæder«, at han tre år tidligere havde stjålet en
sølvkalk og disk fra Fårup kirke og derefter for
3 mrk. solgt den til en bonde 3 0 . Først 1678-79 8
bekostedes en ny kalk og disk for 12 sl. dl. 1
mk. 8 sk., hvortil k o m guldsmedens arbejdsløn
3 sl. dl. 3 mk. 5 sk. En skindpose til at forvare
kalk og disk i kostede 12 sk.
Sygesæt, 1870, udført af Carl Rudolf Westergaard, Kbhvn., anskaffet o. 1873 9 sammen med
Sabro kirke. 13 cm højt medregnet oblatskrueg e m m e indsat i låget. Beslægtet med Ladings
(s. 1855), dog med bladsmykket kors graveret
Fig. 12. Støbermærke for klokkestøberen Sven Anderssen, på alterstager, 1501, jfr. fig. 13 (s. 1893). NE
fot. 1977. - Founder's stamp as used by the bell-founder
Sven Anderssen on candlesticks from 1501, cf. fig. 13.
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Fig. 13. Alterstager,
1501, udført af klokkestøberen Sven Anderssen (s. 1893). NE fot.
1977. - Altar candlesticks
1501 made by bell-founder
Sven Anderssen.

på bægeret. Under kalkens fod og oblatskruegemmets bund stempler for guldsmeden (Bøje
1979, 1606), guardeinen, Simon Groth, samt
Kbhvn.s bymærke (18)70. Tilhørende disk med
samme tre stempler som sygekalken; 7,6 cm i
tvm., glat, på randen Georgskors.
Alterkander. 1) 1953, af sølv, mesterstemplet
»Cohr« under bunden. På korpus relief af
gudslammet. 2) O.1877, 9 af sort porcelæn fra
Bing & Grøndahl, 3 1 svarene til bl.a. Skejbys
(s. 1381). U d e af brug.
Alterstager (fig. 13), 1501, af rødligt messing,
udført af klokkestøberen Sven Anderssen (Uldall s. 239). De er 37,5 cm høje og står hver på
tre dyrepoter (en enkelt dog erstattet af et stavformet messingben). Fodens skarpkantede afsæt, med hulede led, fortsætter jævnt over i det
cylinderformede skaft, der har skarpprofileret
knop. Den lavere lyseskål, 32 profileret som fodskålen, har m o d mundingsranden et kvartrundt
led. Jernlysetorne. På fodskålens glatte, nederste led har begge stager graverede minuskier

(på den ene stage dækker det sekundære ben
over det forreste bogstav): »n (gennemstukket
af forkortelsestværstreg: (an)n(o)(?)) m d i«
(1501). På undersiden af stagernes fodskåle ses
det indridsede støbermærke (fig. 12), som kendes fra flere nørrejyske klokker. 3 3
†Røgelsekar af kobber fandtes ifølge Abildgaard endnu 1771. 23
Messehagel, ny, vævet, lilla, med hvid midtstamme.
†Messehagler. Inventariet 1695/96 8 nævner en
ny hagel, hvortil der samme år var indkøbt 6
alen rødt fløjl, 4 lod guldkniplinger til korset
og 2 lod sølvgaloner til at kante selve haglen
med, mens halsen blev kantet med 4 alen »rødlærred«. 3 4 Også 1860 ønskede man anskaffet en
hagel af rødt fløjl med guldgaloner og -kors,
hvilket imidlertid først synes effektueret 187273. 9
Alterskranke, 1953, enkel, af eg. Den tidligere
†skranke, o. 1880, opstillet i bueform, bestod af
drejede balustre under profileret håndliste.
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Døbefonten (fig. 8), der er meget rå, klumpet
og ujævn af form, med afskalning på siden ind
m o d væggen, er muligvis enten ikke færdiggjort i romansk tid eller også først hugget i en
langt senere tid, 15-1600'rne? K u m m e n , ca. 65
cm i tvm., af grovkornet rødgrå granit, har
næsten lige sider, men med skrå afhugning ned
m o d den koniske, lysgrå fod. 1830 blev fonten
»opsat« (bedre anbragt?) og pudset. 3 5 NU opstillet i skibets nordøstre hjørne.
Dåbsfade. 1) 1905, 9 af messing, 59,5 cm i
tvm., glat, med stor fordybning i midten og
smal kant med ombøjet rand. Under bunden
graverede versaler: »Faarup kirke 1905«. 2)
1800'rnes slutning, af zink, 61 cm i tvm., glat,
med bred kant. U d e af brug.
†Dåbsfade. 1689/90 købtes et messingbækken
til fonten, men allerede ni år efter anskaffedes et
»døbebækken«. 3 6
Dåbskande, 1905, 9 af messing, 28 cm høj,
glat, med rund hank, der ved fæstnelsesstedet
på korpus er omgivet af graveret, hjerteformet
felt.
Fig. 14. Detalje af prædikestol, 1657 (s. 1894). NE
fot. 1977. - Detail of pulpit 1657.

Prædikestol (fig. 15), med skåret årstal 1657, i
landlig renæssance. Stolen, af eg, består af fem
fag, hvert med slanke, arkadesmykkede storfelter og forholdsvis høj frise og postament
med profilerede fyldingsfelter. Gesimsen, med
en art æggestav over tandsnit, har fremspring
ved hjørnerne, støttet af knægte med diademhoveder. Herunder er fritstående, glatte søjler
på kraftige postamentfremspring, der på forsiden bærer fantasiløvehoved (fig. 14), på siderne
diamantbosse. Arkadernes pilastre er prydet
med skællagte skiver, på bueslaget hulede blade
og i sviklerne cirkelskiver og fligede blade.
U n d e r to af arkaderne er i indfældet træ skåret
initialer og årstal: 1) »NIS 16« og 2) » M C D 57«
for giverparret Niels Jensen og Margrete Chrestensdatter 1657 (jfr. gravsten nr. 6).
Lydhimlen, der både ifølge sit skårne årstal,
1662, og sine (ringe) proportioner tydeligt er
en tilføjelse til prædikestolen, er udført efter
ægtemandens død og muligvis af en anden billedskærer. Den er af eg, ottekantet, og har over
en glat frise med tungede hængestykker barokke topkartoucher med reliefskåret indskrift:
»Anno 1662 den 7. agu. (vel fejl for aug.) NIS
M C D « . Undersiden er ved lister delt i otte felter omkring et ottekantet midtfelt.
1953 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Ingolf Røjbæk. Stolen fik ny bærestolpe samt muret trappe med jerngelænder.
1678/79 var udført en vindeltrappe, der
1692/93 blev afløst af en muret trappe; samtidig
muredes en pille under stolen, og snedkeren
lavede nyt opgangspanel. 8 Ved restaureringen
fandt man under en egetræsmaling fra 1863 9
rester af den første, partielle staffering: sort på
enkelte profillister og hvid bundfarve for gyldne frakturindskrifter i frise og postament. Da
disse imidlertid ikke lod sig rekonstruere i alle
detaljer, opmaledes indskrifterne med moderne
skrift, i frisen: »Salige er de som høre Guds ord
og bevarer det. Luc. 11,28«. I postamentfelterne var indskriften så dårligt bevaret, at kun første del kunne tydes, resten blev søgt rekonstrueret, muligvis på fejlagtigt grundlag: 3 7 »Anno
1687 d. 6.juli [lod Niels Jensen i Mundelstrup
prædikestolen staffere. Restaureret 1953]«. -
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Også lydhimlen har partiel staffering: forgyldning på lister og indskrift.
Stoleværk, 1953, glatte plankegavle med fyldingsryglæn; gråmalet, gavlene rødbrune.
†Stolestader. 1678/79 fornyedes de »forfaldne« kvindestole, og fire år senere de 19 mandsstole. 8 Ved synet 1763 19 var alle stolene så forfaldne, at man ønskede dem erstattet af nye.
1857 fik stolene »rygbeklædning« i fyldingerne, og stolenes f o r m »forskønnedes«, hvorefter
de som det øvrige inventar blev egetræsmalet. 9
1882/83 anskaffede man nye stole, der 1902
blev gjort bekvemmere ved at øge sædernes
bredde og hælde ryglænene. 9 Af ældre fotos
ses, at de glatte gavle var afsluttet af trekantgavl hvorunder påsat roset.
En ny †skriftestol blev forfærdiget 1664/65,
og 1704/05 udførte Anders Jensen snedker en
†degnestol, der dog allerede 1716 måtte repareres
af Niels snedker, fordi den var »nedfalden«. 8
†Skab. 1763 skulle »alterskabet« have to nye
låger og låse. 19 Det var formodentlig identisk
med det »hæslige« skab, der 1808 stod Ved alteret, og som ønskedes fjernet. 2 2
Orgel, bygget 1976 af I. Starup & Søn, København. Otte stemmer, to manualer og pedal.
Facade tegnet af Jens Vilhelmsen. I skibets
nordvesthjørne. †Orgel, anskaffet 1899 af sognets beboere. 9 Ét manual med tre stemmer.
Bygget af Fr. Nielsen, Århus, 3 8 med anvendelse af ældre pibemateriale. Gennemgribende
ombygget 1953 af A. C. Zachariasen & Søn,
bl.a. med ny facade og tilbygning af en stemme. De tre ældste stemmer (Bordun 16', Gedakt 8' og Gamba 8') er overført til Det danske
Orgelselskabs magasin i Fredericia. 39
Salmenummertavler. 1)1953, glatte, hvidmalede. 2) O.1879, 9 stor tavle med lav trekantgavl
over kraftig gesims; beregnet til ophængningsbrikker med hvidmalede tal. Sortmalet, med
hvid fraktur: »Skriftemaal«, »Før . . .« og »Efter Prædiken«. U d e af brug.
Væglampetter 1953. To †lysekroner, fra
o. 1932, 40 hang tidligere i skibet.
Klokke, »omstøbt 1880«, i S. Frich's jernstøberi i Århus. 4 1 58 cm i tvm., indskrift med reliefversaler lige over slagkanten. †Klokker. 1)

Fig. 15. Prædikestol 1657 med lydhimmel 1662,
skænket af Niels Jensen og Margrethe Chrestensdatter (s. 1894). NE fot. 1977. - Pulpit 1657 and its
sounding board 1662.

Ved klokkeskatten 1528-29 42 afgav kirken en
klokke, der med al sit jernfang vejede 1½ skippund og 8 lispund. 2) Tidligst omtalt 1657, da
den fik ny klokkebom. 1671 anbragtes den i
våbenhusgavlen over døren 8 (jfr. våbenhus).
1771 var den revnet »ungefær et ½ kvarter« i
den ene side og gav kun liden eller ingen lyd fra
sig, hvorfor den burde omstøbes, om den skulle være sognet til nogen nytte. 1 0
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GRAVMINDER
Gravsten. 1) O.1633. Mogens Sørensen, fordum skriver i Brø. . ., som boede og døde i
Qvo[rtrup], †1633, søn af Søren lensen og . . .
[P]edersdaater. . . Gieding, og hustru. Rødlig
kalksten, 109x90 cm, indskrift med reliefversaler. Stenens ramme har slyngbånd, i hjørnerne blomsterrosetter. Under det næsten udviskede skriftfelt ses slyngværk, hvorunder en
kort, nedslidt indskrift. I nedre, højre hjørne
læses »S«, enten et af afdødes initialer eller del
af et Jesumonogram. Ved kirkens restaurering
1952-53 fundet i gulvet, nu i kirkegårdens
nordvestre hjørne.
2) (Fig. 19), o. 1634. »CM« (C.Mikkelsen),
søn af s(alig) Mikel Sørensen og s(alig) Anne
Frandsdatter, boede og døde i Qvortrup, †1634
i hans alders 55 år. Avlede med sin hustru seks
sønner og fem døtre. Rødlig kalksten, 75x48
cm, indskrift med reliefversaler på trambuleret
baggrund. Stenen har ramme med slyngbånd.
To englehoveder ses i sviklerne, som dannes af
indskriftens øvre, buede indramning. Forneden
flankerer afdødes initialer hans bomærke. Opsat på tårnets sydmur.
3) (Fig. 16), o. 1650. Peder [L]asen, født i
Søf[te]n »af erlig forelder«. . ., avlede med sin
hustru, »ASD«, syv sønner og en datter. Grå
kalksten, 173x95 cm, indskrift med reliefversaler. Stenen er udført efter samme forlæg og
måske i samme værksted som nogle sten i Århus domkirke (nr. 48 og 58, s. 792 og 800), med
to engle, der holder stor skrifttavle, hvorover
opstandelsesscene. Stenen har dog en mere forenklet fremstilling, rammen er glat, opstandelsesfeltet er uden soldater og englenes kjortler er
ikke opslidsede. Mellem de nedre evangelistfelter ses et kranium flankeret af to skjolde med
afdødes initialer, til venstre mandens, »PLS«,
til højre hustruens, »ASD«, over Jesumonogram. Stenens udsmykning står på prikket
baggrund. 1892 flyttet fra kirkens midtgang til
kirkegården, 40 o. 1914 til tårnets sydmur. 9
4) (Fig. 17), o. 1654. Figursten over Jens
Nielsen, født i Kortrvp, søn af Niels Lavritssen
og Berte Nielsdatter, †18.april 1654, 40 år

Fig. 16. Gravsten nr. 3, o. 1650, over Peder Lassen
og hustru (s. 1896). NE fot. 1977. - Tombstone no.3,
c. 1650, for Peder Lassen and his wife.

gammel. Lysgrå kalksten, 137X73 cm, indskrift med reliefversaler. Under et bueslag står
afdøde i trekvart figur; prikket baggrund. Han
har halvlangt hår, fipskæg og svungen moustache. Under kappen bærer han en trøje, der er
knappet over bæltet, i venstre hånd holder han
en lang handske. Omkring billedfeltet har rammen slyngbånd, forneden er den glat. I hjørnerne cirkelslag med evangelisterne. Udført efter samme forlæg som en gravsten i Århus Vor
Frue (nr. 14, s. 1236). I 1892 flyttet fra kirkens
midtgang til kirkegården, 40 o. 1914 anbragt op
ad tårnets sydmur. 9
*5) O.1660. Figursten over anonymt ægtepar,
genanvendt
1796.
Hvid kalksten,
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Fig. 17. Gravsten nr. 4, over Jens Nielsen, †1654
(s. 1896). NE fot. 1977. - Tombstone no.4, for Jens
Nielsen, †1654.

Fig. 18. Gravsten nr. 6, over Niels Jensen, †1660, og
Margrethe Chrestensdatter (s. 1897). NE fot. 1977. Tombstone no. 6, for Niels Jensen, †1660 and his wife.

165x98,5 cm, indskrift med fordybede versaler. På den stærkt nedslidte sten ses det afdøde
ægtepar, i halvfigur, inden for profileret ramme. Manden er næsten udvisket, hustruen,
med sammenlagte hænder foran brystet, bærer
kappe over kjolen, begge dele med brede kraver. Af de fire hjørnecirkler, i kraftigt relief,
står nu kun den højre sides tydeligt, foroven
Markus med løve, forneden Johannes med ørn.
Fra stenens sekundære benyttelse stammer det
indhuggede årstal »1796«, i en ret grov udførelse. På gården Kvottruplunds gårdsplads.
6) (Fig. 18), o. 1660. Niels lensøn, født i
Gielerup i Vaar sogn, boede og døde i Mundelstrup 2. febr. 1660, og hustru Magrete Chre-

stensdater, født i Mundelstrup, †• 1 6 • i
hendes alders • år (jfr. prædikestol). Grå kalksten, 188x105 cm, med reliefversaler. Det afdøde ægtepar, i knæstykke, står under et dobbelt bueslag. Han har lige afskåret, bredt fuldskæg og holder en lang handske i venstre hånd.
Hustruen bærer konehue og holder de sammenlagte hænder foran brystet. Bueslaget støttes i siderne af volutbøjle, under midtkonsollen
af englehoved. I midtsviklen er et glat dobbeltskjold med ægteparrets fordybede initialer
» N I S G og M C D « . I stenens hjørner cirkelslag
med evangelisterne og deres tegn, efter samme
forlæg som på sten nr. 4. Mellem figur- og
skriftfelt to englehoveder i profil, hvorimellem
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e t i n d r i d s e t b l a d o r n a m e n t . 1892 f l y t t e t f r a k i r -

m e d v e r s a l e r . I f ø l g e h e r r e d s b o g e n 1661 4 4 l å s t e -

k e n s m i d t g a n g til k i r k e g å r d e n , 4 0 o . 1914 p l a c e -

nen over nævnte adelsmand,

ret op ad tårnets s y d m u r .
†Gravsten,

o . 1623,

9

over

»som boede og

d ø d e i en b o n d e g å r d i M u n d e l s t r u p « , i a l t e r g u l velbyrdig

mand

vet, h v o r også Abildgaard b e m æ r k e d e den.

H a n s W o g e n s e n (Vognsen) udi M o n d e l s t r v p ,
†3. april 1623, 51 år gl., og h u s t r u , v e l b y r d i g e
frue

Iahan

Blick,

som

døde

d . •

år

16•,

KILDER O G H E N V I S N I N G E R

• å r g l . G r a v s t e n e n , d e r 1771 e r b e s k r e v e t a f
a r k i v t e g n e r e n S ø r e n A b i l d g a a r d , 2 3 v a r e n lille,
brun »marmor«sten,

3 fod lang, 20 t o m m e r

b r e d (ca. 9 4 X c a . 5 2 c m ) . Ø v e r s t p å s t e n e n v a r
fire våbner, ifølge Abildgaards gengivelse f o r modentlig

ægteparrets

fædrene

og

mødrene

v å b n e r . H a n s V o g n s e n s : 1 ) L o d r e t delt, h j e l m t e g n e t t o v e s s e l h o r n : V o g n s e n (af R ø g h a v e ? ) . 4 3
2) Udelt. To vesselhorn, hjelmtegnet tilsvarende; u i d e n t i f i c e r e t . H u s t r u e n s : 3 ) E n h a l v e n h j ø r n i n g , h j e l m t e g n e t 11 faner: Blik. 4) En t o p h u e (»jødehat«), hjelmtegnet to jernklædte arme, der holder s a m m e hue: Kruse I. Indskriften

Fig. 19. Gravsten nr. 2, over Mikkel Sørensen og
Anne Frandsdatter, †1634 (s. 1896). NE fot. 1977. Tombstone no.2, for Mikkel Sørensen, †1634.

LA Vib. Kirkeinsp.ark.: Fårup, rgsk. 1657-1720 (C
K R B - 88). - Præstearkiv: Lading-Sabro-Fårup e m bedets div. dok. 1741-1903 (C352.31). - Liber daticus 1808-1938 (C 352a.4). - Arkivet på Frijsenborg:
Fr. III.s skøde på gods 9.jan. 1666 (Pergamenter, æske 13). - Syn over grevskabet efter Mogens Friis
1675 (nr. 266). - Skifte 1763 (nr. 143). - Ved embedet:
Synsprotokol 1862ff. er b o r t k o m m e t . - Se i øvrigt
fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus
amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 4244 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1886, s. 336-339. - Indberetninger
ved Poul N ø r l u n d 1913 (gravsten), E g m o n t Lind
1931 (kalkmalerier), Ingolf Røjbæk 1952 (forundersøgelse af prædikestol- og himmel), Harald Borre
1952-53 (kalkmalerier), Olaf Hellvik 1974 (kalkmalerier), Vibeke Michelsen og Anette Kruse 1977 (inventar og gravminder), Mogens Larsen 1980 (tidl.
altertavle). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede
arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse
ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og
†gravminder ved Vibeke Michelsen, gravsten ved
Anette Kruse, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1981.
Notebøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 42 (begravelse i koret og antemensale). - V. N o r n I
(opmåling af alterstage og font).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Skitse af prædikestol 1955, u . n a v n . - LA Vib. Planer og tegninger:
Plan over kapeller ved Fårup og Sabro kirker o. 1910
(685.1).
Litteratur: MeddÅSt. 1974, s. 57 og 1977, s.40.
1

Jfr. Århus Domkapitels Jordebøger I, 99 og 191.
Arkivet på Frijsenborg. Pergamenter, æske 13.
3
LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Erektionspatent
1672 (G341.5).
4
LA Vib. Frijsenborg birks skøde- og panteprotokol 1771-1824 (B62.SP7), fol. 122ff.
5
K u n kendt fra et udkast, gengivet i H. Fr. Rørdam
(udg.): Danske Kirkelove I, 1883, s.455.
6
KancBrevb. 13.dec. 1591.
7
KancBrevb. 17.feb. 1643.
8
LA Vib. Kirkeinsp.ark., Fårup, rgsk. 1657-1720.
9
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
for kirker og præstegårde 1845-1921 (C30.5-10).
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LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-76).
11
LA Vib. Sabro - V.Lisbjerg hrdr.s provsti. Synsprotokol for kirker 1802-12 (C29D.6).
12
Usigneret tegning i LA Vib.
13
Der kan dog også blot være tale om aftryk af hanebånd.
14
En tegning skulle indsendes til provstens godkendelse inden l . n o v . 1879. Jfr. note 9.
15
Sidstnævnte tårn er tegnet af Frijsenborg-arkitekten Christen Kiilsgaard.
16
Vestmuren målte 4,1 m, muren i syd og nord kun
2,9 m plus gavlens 0,9 m.
17
Oplyst af præsten kort før nedrivningen. LA Vib.
Præsteembedets div. dok. 1741-1903 (C352.31).
18
1712/13 og 1716/17 udtoges henholdsvis 40 og 21
»hugne sten« af tårnet til reparationer i koret. Jfr.
note 8.
19
Arkivet på Frijsenborg. Syn ved skifte 1763.
20
N o g l e år forinden, 1862, foreslog synet, at man
afmurede tårnbuen fra skibet. Jfr. note 9.
21
Blytaget solgtes 1671/72, j f r . historik.
22
LA Vib. Præstearkiv. Liber daticus 1808-1938. De bevarede regnskaber viser, at vedligeholdelsesarbejderne i 16-1700'rne ofte blev udført af landhåndværkere fra Randers- og Viborgegnen.
23
Søren Abildgaards notebog, i N M .
24
Våbnet kan måske have repræsenteret Århusbispen O v e Bille (1520-36), men andre muligheder
kan dog også f o r e k o m m e .
25
RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sjæll.
reg. 1701 nr.73.
26
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokoller 1812-44 (C291.2).
27
Brev af 2. maj 1833 i N M . Brevet havde udenpå
følgende påskrift: »3de Helgenfigurer«.
28
Inv. nr. 2821 (bevaret figur) og 2822.
29
Bøje 1946, nr. 1346, dog øvre hjørner afskårne.
30
Bonden nægtede og blev frikendt (LA Vib. Viborg landstings d o m b o g 1635 B, f. 177b. -Venligst
meddelt af afdøde dr. phil. H. H. Fussing). Jfr. J y Saml. 4. rk. VI,339. - Tyven var i øvrigt den samme, der havde bestjålet Elev kirke.
31
Desuden mærket »Danish China Works«.
32
Indvendig i begge lyseskåle ses, diagonaltstillet, to
små udhugninger, måske mærker efter lysepiber.
33
Vestervig kirke, klokke nr. 2, fra 1513 og Gettrups
†klokke o. 1510 (DK Tisted amt s.643 og 725; j f r .
Uldall s. 239ff.).
34
Der indkøbtes materialer for ialt 30 si. dl. og 3
m k . , hvortil k o m syløn, 3 mk. 8 sk. Jfr. note 8.
35
LA Vib. Århus bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1830-35 (C3.1177).
36
Det første kostede 4 sl. dl. 2 m k . , det andet 3 sl.
dl.; j f r . note 8.
37
Ifølge forundersøgelsesberetningen kunne man

Fig. 20. Den tidligere altertavle, 1827, med samtidigt maleri (s. 1890). H u g o Matthiessen fot. 1934. The previous altarpiece, 1827, with painting.
1952 kun læse: »Ann 1687 denne prædickestoll/ den
6Juli med sin. . . «; de tre sidste felters indskrifter var
da ikke tydet. Om årstallet hed det, »at det umiddelbart må opfattes som et 8-tal, men da det er lidt
afgået, kan det ikke siges afgjort at være rigtigt, det
menes dog ikke at kunne blive til et 5-tal«. Indskriften skulle dog klarlægges nærmere under restaureringen, men herom foreligger tilsyneladende intet.
Kan årstallet være en fejlskrift for 1678, da opgangspanel m . m . udførtes?
38
Fr. Nielsen: Orgelfortegnelse, i Orgelreg.
39
Ifølge planerne 1899 skulle orglet anbringes i den
søndre side af kirken ved dennes vestre gavl; j f r . note
9 og 40. Hvis disse planer er blevet fulgt, er orglet
senere flyttet til skibets nordvesthjørne. Yderligere
oplysninger om orglet findes i Den danske Orgelregistrant.
40
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti, m . m .
ca. 1847-1931 (C30.63).
41
Jfr. N y r o p : Kirkeklokker s.295.
42
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over afleverede klokker ved klokkeskatten 1528-29.
43
Jfr. Thiset: Stamtavler XIV, 2. bd. s. 119. - Slægten Blik ejede gården Beg (Nørbæk) i N ø r b æ k sogn,
Viborg amt.
44
LA Vib. Århus bispeark. Sabro - V.Lisbjerg herredsbog 1661 (C3.1096).

1900

SABRO HERRED

SUMMARY
The church, originally very modest, consists of
a Romanesque chancel and nave with an extension towards the west dating from c. 1500, as
well as a tower from 1880. Up to that time an
earlier dilapidated tower had stood in the same
place, probably erected in connection with the
extension. A porch at the south door of the
nave, presumably from the Late Middle Ages,
was also pulled down in 1880. A distinct feature of the church is now provided by the
buttresses at the walls along its length, the
south ones of which were not built until 1952.
The low siting of the original windows shows
that the squat building lacked the usual elevation of Romanesque churches. - The small
chuch underwent comprehensive alterations in
the Late Middle Ages: in 1492 (a date indicated
in a wall-painting) or in the years immediately
preceding vaulting was included in the chancel

and nave and not long after the nave was
lengthened towards the west.
The whole church is decorated with wallpaintings similar to those in Søften (p. 1697,
no. 3) and Lyngå (p. 1772). In the east vault of
the chancel is a painting of the Crucifixion and
St. Dionysius, perhaps the church's patron
saint, dating from 1492.
The decoration of the altar seems to have
passed through three stages: the present,
ceramic work from 1953 followed a modest,
painted altarpiece from 1827 and the High
Gothic figure of a saint, now in the National
Museum, may have belonged to the altarpiece
of the church's high altar. Among the altar's
furniture the candlesticks date from 1501, with
a founder's mark known from several other
North Jutland churches; the chalice dates from
1846. The pulpit from 1657 and its sounding
board from 1662 were donated by a farming
family whose tombstone (no. 6) is still extant.

Fig. 21. Landsbyplan 1:10000, målt 1782. - Map of
the village 1782.
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FRAMLEV H E R R E D med de ti kirker: Sjelle, Skørring, Skivholme, Skovby, B o r u m , Harlev, Framlev,
Storring, Stjær og Sønder Galten. I middelalderen udgjorde også Høver et selvstændigt sogn med egen kirke;
denne blev nedlagt på reformationstiden, hvorefter sognet blev lagt under Storring. De romanske kirker i
Sønder Galten og Storring blev nedbrudt henholdsvis 1884 og 1890 og afløst af moderne kirker. På kortet ses
foruden herregårdene Wedelslund (tidligere kaldet Sjelle Skovgård) og Lyngbygård (i Lyngby sogn, Hasle
herred) de store gårde Christinedal i Skovby sogn og Harlev Mølle i Harlev sogn. Herredet gennemstrømmes
af Lyngby gård å og Århus å. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1787 og 1789. - Framlev district with the ten
churches: Sjelle, Skørring, Skivholme, Skovby, Borum, Harlev, Framlev, Storring, Stjær and Sønder Galten. Maps
from 1787 and 1789.
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FRAMLEV HERRED . BYGNINGSPROFILER

Romanske bygningsprofiler i Framlev herred, 1:10, målt af TF, Jens Hougård og Jørgen Viemose, tegnet af
Marianne Nielsen. 1. Skovby, korbuekragsten. 2. Sjelle, nordportalens kragsten. 3. Skovby, sydportalens
kragsten. - Romanesque building stones in the district of Framlev.
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst, i tiden 1879-97. Carl Neergaard fot. - The church seen from north-east, 1879-97.

Kirken ligger på en banke vestligt i landsbyen,
nord for Lyngbygård å. Kirkegården, der o m kring århundredskiftet er udvidet mod øst, ned
m o d landsbygaden, har som nærmeste nabo
m o d syd stuehuset i den førhen firlængede præstegård og m o d vest præstegårdslunden, hvis
store træer helt skjuler kirken fra denne side.
Kirkegårdens hegn og indgange. Det gamle,
vedbendgroede markstensdige er bevaret mod
præstegårdshaven og i 1960'erne genskabt på
de øvrige sider, hvor det afløste en cementeret
kampestensmur, opsat o. 1900. Stendigets
samlede længde blev 1862 12 anslået til ca. 320
alen (omkring 200 m). De fire indgange har
jerngitterfløje, fæstnet i diget: en køreport i
syd, ved kapellet, og en tilsvarende i vestdiget
samt ganglåger ind til præstegårdshaven og i
norddiget. - 1754 nævnes en vestre †port samt
låger i syd og øst. 1 3

Ligkapellet ved kirkegårdens sydøstre hjørne
er ifølge en lille indskrifttavle i nordgavlen
»Skænket af Iver Thomsen, Vidkjerslund, og
hustru Mathilde Laursen, 1904«. Det er af røde
mursten i nyromanske former.
Kirken er et langhus bestående af et romansk
skib og en østforlængelse fra 1595, der i gavlen
kan r u m m e levn af det oprindelige kor. Tårnet,
der også ændredes 1595, er antagelig fra senmiddelalderen ligesom måske våbenhuset. Orienteringen afviger få grader til nord.
Materialerne er store, velforarbejdede granitkvadre over skråkantsokkel. Ved korets udvidelse
1595 flyttedes soklen ud, og de regelmæssige
skifter førtes ubrudte igennem, hvorved det
oprindelige skel mellem det bredere skib og det
smallere kor blev udslettet. Skibets tidligere
udstrækning fremgår nu kun af soklens sydøstre hjørnesten, der sidder 6 m fra den nuværen-
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Fig. 3-4. Plan 1:300 og snit gennem
skib 1:150. Målt af Jørgen Viemose
og Jens Hougård 1970, tegnet af
Marianne Nielsen 1981. - Groundplan 1:300 and cross-section of the nave
1:150.

de gavl, samt brud i bagmurene over hvælvene.
Skibet har ret smalle mure, knap en meter
tykke, og vægge af marksten, støbt i en fed
kalkmørtel. I tagrummet ses gammel puds og
mange lag hvidtekalk fra tiden, inden det flade
bjælkeloft blev afløst af hvælv. - Det midterste
parti af den gamle østgavl i det romanske †kor
kan være bevaret i langhuskorets gavl. Det
nedbrudte kor har formentlig været kvadratisk
med ydre mål svarende til skibets indre bredde.
Døre. Af skibets to granitportaler er den
søndre stadig i brug, mens den nordre, der er
tilmuret engang efter 1600'rne, 14 står som en
udvendig blænding. Den høje, smalle syddør
(fig. 7) måler over den gennemløbende skrå-

kantsokkel 245x106 cm. Den har kvadersatte
karme og et rundbuet kilestensstik over glat
tympanonfelt, som er trukket 16 cm tilbage fra
murplanet. Døren har antagelig sin oprindelige
form, men må i nogen grad være omsat.
Den tilmurede norddør (fig. 5) er en portal 1 5
med rundstavshalvsøjler, 218x113 cm i lysningen; indvendig, hvor karmen anes under pudsen, er den 130 cm bred. Rundstavene er udført
i rejste karmsten og ender foroven i svagt antydede terningkapitæler med »strammende«, hulet ring mellem skaft og hoved; det samme
træk (et levn fra træarkitekturen?) findes i den
beslægtede nordportal i Trige (s. 1709f.). Tærskelstenen med trin er udhugget i bygningssoklen, der tillige indeholder de noget fladtrykte, terningformede baser, hvoraf den østre har
vulst og den vestre hulkel under ring. Søjlerundstavene videreføres i dækstenen som en
vulst, omsluttende et glat tympanonfelt.16 Mellem karmsten og overligger er indskudt profilerede kragsten (jfr. s. 1902, fig. 2). - Dækstenen lå i mange år på kirkegården, efter at der i
begyndelsen af 1800'rne 17 var anbragt et vindue
over døren (sml. fig. 2); den indsattes på sin
gamle plads 1897 12 efter en mindre behugning
foroven. - Soklen med trin og baser lå 1981
under jordoverfladen.
Vinduer. Det romanske skib fik lys gennem
fire rundbuede vinduer, to i hver langmur, af
hvilke de vestre var placeret nøjagtig midt i
rummet. Nordsidens stod i slutningen af forri-
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ge århundrede som hvidkalkede blændinger
(jfr. fig. 2), efter 1897 12 er kun det vestre tilbage. Det er 142 cm højt, 82 cm bredt og har
monolite overliggere ude og inde. Et tilsvarende vindue i sydvest ses over hvælvet. Der er
bevaret i alt fire løse granitoverliggere hver
med en spændvidde på 82-83 cm: én er i n d m u ret nederst i våbenhusets østmur, mens tre ligger i hjørnet mellem våbenhus og tårn (fig. 6).
Af de sidstnævnte har de to dannet overdækning i det sløjfede vindue i skibets nordside. 1 8
Ændringer og tilføjelser. I middelalderens sidste år spores en omfattende byggevirksomhed.
Det romanske kor og skib fik indbygget
hvælv, og i vest rejstes et tårn af skibets bredde;
også våbenhuset, der er uden daterende detaljer, kan være k o m m e t til i denne periode. Kirken modtog betydelige midler til byggearbejder 1595, da den ifølge ansøgningen til kongen
»var aldeles falden ned«. 1 9 Østpartiet blev o m bygget til et langhus på bekostning af det romanske kor, og samtidig nymuredes tårnets øverste del, der ved nedstyrtningen synes at have ødelagt skibets vestre hvælving.

Fig. 5. Tilmuret nordportal (s. 1905) med frigravet
sokkel. NJP fot. 1981. - Walled up north doorway with
exposed plinth.

Fig. 6. Romanske vinduesoverliggere (s. 1906). NE
fot. 1978. - Romanesque lintels.

Af (†)hvælvene fra tiden før korudvidelsen er
kun skibets østfag (det nuværende midtfag) bevaret samt kappefligene i vestfaget. Det er
krydshvælv i stiftets vanlige udformning med
falsede piller og spidse skjoldbuer over et enkelt kragled. Den ligeledes spidse gjordbue
mellem skibets to fag er falset til begge sider.
Våbenhuset ved skibets syddør, måske opført
i senmiddelalderen, er muret af munkesten i
munkeforbandt over en syld af marksten; nederst indgår en del granitkvadre, bl.a. den allerede omtalte vinduesoverligger. Indtil en forhøjelse 1885 (sml. nedenfor) målte murene 2,9
m i højden over nuværende gulv. Spring i væggene, 225 cm over gulv, viser at huset tidligere
havde (†)styrtrum, hvis flade træloft afskar det
øverste af syddøren og skjulte tympanet (sml.
tilsvarende forhold i bl.a. Spørring s. 1675 og
Elev s. 1755). På loftet ses sporene efter det ældre, blytækkede tag, hvis gavl var smykket
med kamtakker (»kamme«). 2 0 To åbne huller,
ét i hver flankemur, ønskedes 1803 17 lukket
med vinduer eller låger »for at hindre trækvind
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for barselskvinder ved deres indløsning«. - Byens †sprøjte stod 1862 i våbenhuset. 1 2
Tårnet (fig. 8) har træk fælles med det i Skovby (s. 1972). Trods ændringer, der giver det et
vist eftermiddelalderligt præg, røber vinduerne
og andre, oprindelige enkeltheder en opførelsestid forud for reformationen. Til gengæld kan
der ikke herske tvivl om, at den øverste del,
østgavlen indbefattet, stammer fra renæssancen
- efter alt at d ø m m e fra kirkens ombygning
1595.
Tårnet er jævnbredt med skibet og opført af
granitkvadre fra dettes gavl samt munkesten i
munkeskifte. Kvadrene er brugt spredt og usystematisk op gennem hele bygningen. Facaderne præges af de åbne bomhuller; godt en meter
under gesimsen ses huller efter skråtløbende
b o m m e . Det nu fladloftede tårnrum åbner sig
m o d skibet med en bred, ganske svagt spidsende bue med enkle kragled. I r u m m e t var der
oprindelig et †hvælv: i hjørnerne, 115 cm over
gulv, sidder kragsten for ribber (kvadre med
fladen opad), over tårnbuen er der muret vederlag for hvælvkappen, og i nord og syd ses
kappernes fødselslinie. En tilmuret, fladbuet og
falset dør i syd synes overraskende kun at have
været i brug under tårnets opførelse. 2 1 I vest har
der været et bredt, udvendig falset, svagt spidsbuet vindue med prydskifte af bindere. Både
dette og et ommuret nordvindue er 1897 afløst
af nyromanske vinduer.
Der var tidligere adgang til de øvre stokværk
ad en tømret †fritrappe i syd, der førte op til en
fladbuet dør. Denne har trin af kvadre i bunden
og lukkes af en dørfløj i den indre flugt. Nu
k o m m e r man op i tårnet via en trappe i våbenhuset og over skibets loft. I mellemstokværket
er bevaret tre rundbuede lysåbninger i spidsbuet spejl, af hvilke den nordre og søndre er noget
forskudt m o d vest.
Klokkestokværkets øvre del er ommuret
sammen med de øst-vest vendte gavle, antagelig 1595. Fra denne ombygning stammer de
fladrundbuede stik over de falsede glamhuller
og gesimsen med det udkragede savskifte. Den
østre gavl, som sikkert oprindeligt har haft
svungne kamme, er på renæssancevis delt med

Fig. 7. Sydportal (s. 1905) med senmiddelalderlig
dørfløj (s. 1918). NJP fot. 1981. - South door with
Late Medieval door leaf.

fire horisontalbånd, hver bestående af tre skifter, hvoraf det øverste er affaset på undersiden,
det nederste rundet. Gavlen var tidligere prydet
af kamtakker (»kamme«), der nedtoges 1758,
da man ommurede vestgavlen med »flensborgsten«. 2 2 1836 blev gavlen igen ommuret. 2 3 Der
er en fladbuet åbning i østgavlen og en mindre,
tilsvarende i vest. Tårnets tegltag hviler på
oprindeligt egetagværk.
Langhuskoret, der forekommer ret sjældent i
Østjylland, kan sammenholdes med lignende
korudvidelser i 1590'erne i Østbirk (Voer hrd.)
og Houlbjerg (Viborg amt). 2 4 Ved ombygningen fjernede man triumfmuren og genanvendte
de romanske granitblokke over den udflyttede
sokkel; indvendig er murene af marksten som i
det romanske skib, idet der dog stedvis er
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Fig. 8. Tårnets sydside
under restaurering maj
1981. N J P fot. - South
side of tower during restoration 1981.

anvendt munkesten i overvæggene. Ifølge synets oplysninger 1879 12 var den samme år nedbrudte †gavl prydet med »gotiske takker«. Den
samtidige hvælving25 efterligner de ældre i skibet, bortset fra at gjordbuen, som har afløst
skibets gamle skjoldbue, er muret som en fladtrykt rundbue. - Samtidig med opførelsen af
langhuskoret fornyedes som nævnt kapperne i
skibets vestfag, ligeledes med runde buer, idet
man dog bevarede den spidse gjordbue mod
midtfaget. Begge de nymurede hvælvinger - i
øst og vest - har en lille karakteristisk knop i
ribbernes skæringspunkt; oversiden er pudset.

Vedligeholdelse og istandsættelser. Langhuskorets mure begyndte tidligt at slå revner. O.
1675 26 var de »brækket fra øverst til nederst« på
begge sider - en skavank som først for alvor
blev afhjulpet 200 år senere: 1728 17 var gavlen
ganske brøstfældig og den »ydre beklædning af
store, hugne sten udskreden«, og 1847 27 og
1862 12 måltes gavlens hældning til 18 t o m m e r
(45 cm). Der var da indlagt en træbjælke tværs
gennem skibet ved koråbningen. 1879 12 blev
gavlen og de første 8 alen af sydmuren omsat,
og hele sydmuren fik muret gesims - i nord er
der stadig sugfjæl. Samtidig opførte man den
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nuværende, blændingsdelte taggavl med brynede kamtakker, og der indsattes store, rundbuede støbejernsvinduer, to i syd og et i øst,
hvor der tillige sidder et vindue i taggavlen.
Ifølge synsprotokollen havde kirken 1862 i alt
seks vinduer, tre i syd og to i nord samt et i
tårnet. De var af træ og af forskellig f o r m og
størrelse, nogle med spidse, andre med runde
buer. - Arkitekt i året 1879 var utvivlsomt
Frijsenborg-kirkernes restaurator, Christen Kiilsgaard, der 1885 28 lod mure en lignende blændingsgavl over det forhøjede våbenhus, hvis
mure fik facader af cement med kvaderridsninger, mens døren udvidedes til sin nuværende,
rundbuede form.
1897 blev også langhusets nordmur omsat,
denne gang under ledelse af arkitekt R. Frimodt
Clausen. 1 2 Samtidig genanbragtes tympanet
over norddøren, og der indsattes fire nyromanske vinduer, to i tårnrummet og to i kirkens
nordmur, de første med murede karme, de
sidste med granitindfatninger (sml. tilsvarende
vinduer i Søften, s. 1695f. og Sabro, s. 1869).
Varme. Det nuværende luftvarmeanlæg er installeret 1970, da det afløste et værk fra 1927. 29
En omfattende restaurering er 1981 indledt
med afbankning og reparationer af tårnets
murværk (arkitekt Jørgen Malling). Kirken står
med hvidkalket tårn, taggavl og våbenhus,
hvis cementbeklædning er fjernet 1962. Der er
nu som før tegltag på tårnet og blytag på
langhus og våbenhus. Af de oprindelige (†)egetagværker er der bevaret syv fag i bygningens
vestende, med dobbelt lag hanebånd og med de
afsavede loftsbjælker som spærsko. - I det
hvidkalkede indre ligger sekskantede, gule og
sorte Frijsendalfliser, i våbenhuset dog gule
mursten på fladen. I trinet mellem skib og kor
indgår to romanske sokkelsten med skråkant.
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INVENTAR

Oversigt. Kirkens inventar viser tilknytningen til den
nærliggende hovedgård, Sjelle Skovgård (Wedelslund), hvis ejere har bekostet dels altertavle og prædikestol o. 1595 og dels har stået for en hovedistandsættelse 1871-72. En opfyldt, muret begravelse under koret har rummet medlemmer af slægten Rostrup til samme gård. Også kirkens præster har sat
deres præg på kirkerummet. Et stort præsteepitaf fra
1655 er ophængt på skibets nordvæg, og den samtidige lydhimmel er sammen med prædikestolen stafferet 1701, formodentlig på foranledning af sognepræsten, Chr. Madsen Sommer, der også på anden
måde ved legater har betænkt sognet.

Alterbord, 1872, 12 muret, pudset og kalket og på
de tre forreste sider dækket af samtidigt, glat
panel, nu beklædt med grøngult uldstof. Ved
opstillingen rykket ca. 5 tommer (12 cm) ud fra
gavlmuren. 2 7 Det tidligere, formodentlig middelalderlige †alterbord, der antagelig var muret
op ad østvæggen, havde 1862 12 målene: 3 alen 6
t o m m e r langt, 2 alen 9 tommer dybt og 7½
kvarter højt, dvs. ca. 2 0 7 x 1 5 3 x 1 1 8 cm.
†Alterklæder. 1661 4 fandtes et nyt klæde om
alteret, men først 1725 17 og 1739 20 omtales et
klæde nærmere; det var da rødt, »beprydet«
med hvid taft »sat nedad alterklædet i 4 længder
eller piller«. 1862 var alterklædet af sort fløjl
kantet med guldgaloner, men 1872 ønskede
man det udskiftet med et rødt fløjlsklæde, der
1914 fornyedes med ægte silkeplys og ægte
guldkors. 1 2
Altertavlen (fig. 11-12) er 1595, da koret var
ombygget, ifølge †indskrift skænket af ejeren
til Sjelle Skovgård, Hans Rostrup og hustru
(jfr. prædikestol); storfeltets maleri er udført
1940 af tavlens restaurator, Hans Rasmussen,
Fåborg.
Tavlen, der rimeligvis er fra samme værksted
som prædikestolen, tilhører en gruppe arbejder
fra Arhusegnen karakteriseret ved tyndskaftede
storsøjler, akantusvinger med stor volut og
topfelt med småfelter under trekantgavl. De
nærmeste paralleller findes i Skovby (s. 1975)
og Adslev (Hjelmslev hrd.). Storstykke, postament og gesims er i fast arkitektonisk k o m p o sition, tredelt af fire kannelerede søjler med korintiske kapitæler og med feltprofilerede frem-
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Fig. 9. Indre, set m o d øst. NE fot. 1978. - Interior looking east,

spring foran frise og postament, begge tillige
med profilerede felter bag ved fremspringene.
Storvingernes fantasidyr har løveagtigt hoved
og kløer og kraftigt udbugende »volutmave«
med akantusblade (nær beslægtet med Adslevs). Topfeltet er ved riflede pilastre med foranstillede, bladpålagte volutknægte delt i fire
felter, hvori naivt skårne våbenrelieffer for
Skeel, Rostrup, Lange (Munk) og Breide, 3 0
henvisende til Sjelle Skovgårds ejer, Hans Rostrup, 3 1 og hustru Anne Gundesdatter Lange
(deres fædrene og mødrene våbner, courtoisimæssigt anbragt). Alle fire felter krones af fælles trekantgavl, der har tandsnitliste ligesom
gesimsen og storfelternes rammer, her dog fornyet ved restaurering (se ndf.).
1940 blev tavlen restaureret af maler Hans
Rasmussen, 3 2 der til midterfeltet malede en ko-

pi, på lærred, af Rubens' Kristus på korset. 3 3
Det oprindelige †korsfæstelsesmaleri, på træ, 3 4
med en senere overmaling »i andre dimensioner«, viste sig umuligt at restaurere eller genfremstille. I sidefelterne fandtes intet. Selve
tavlen nystafferedes på grundlag af fa, bevarede
farvespor. Mørke- og mellemblåt på henholdsvis rammeværk og felter danner baggrund for
de forsølvede søjler og bladværk, med forgyldning og rødt på lister; vingerne grå. Våbnerne
har nye, heraldiske farver. I topfeltet en stærkt
restaureret, velsignende Gud Fader (jfr. Harlev) i grå skyer på rødgul baggrund. Af oprindelige indskrifter, med gylden fraktur på sort
bund, var i frisen bevaret lidt af midtfeltets, der
rekonstrueredes: »Saa elskte Gud Verden ... J o hannis III« og hele søndre felts: »Sandelig hand
bar vor Siugdom, oc tog vore pine paa sig,
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Fig. 10. Indre, set m o d vest. NE fot. 1978. - Interior looking west.

Esaias 52«, mens nye indskrifter tilføjedes i
nordre felt, fra Esaias 55, samt i postamentfelterne, fra nord, citater fra Lucas 7,50, Esaias
53,5 og Lucas 22 v. 27. På postamentet, hvor
der kun var ringe spor af skrift, eller måske
snarere på topstykkets fodliste, under våbnerne, har stået den giverindskrift, som Søren Abildgaard 1776 har aftegnet i sin notebog sammen med våbnerne: »Anno 1595 lod Erl: og
welbyr: Mand Hans Rostrup til Seløskougaard
med sin kiere høstru Ane Lange giøre denne
tafle«. 35
På postamentets øvre, smalle liste er 1940
afdækket en sortmalet versalindskrift, under
midtfeltet navnet på sognepræsten 1595: »H
Niels Lavrits Haas sogne prest oc prost [i]
Framløherrit«. Under nordre felt, på listen der
forkrøpper sig om fremspringene: »H. Niels

Thomesen. Randers, sogne prest oc provst i
Framløf her... A(nn)o 1655« (jfr. epitaf og
gravsten nr. 2). Indskrifterne henviser antagelig
til stafferinger, en oprindelig fra o. 1595 og en
senere fra 1655, muligvis udført samtidig med
prædikestolens bemaling. 36
I arkivalierne kan man følge tavlens videre
stafferingshistorie: 180317 havde tavlen »ganske
tabt sin maling«, som burde opfriskes. Dette
skete imidlertid først 1833, 23 ved maler Helt fra
Århus, i forbindelse med korets og prædikestolens »forskønnelse«. Ved kirkens hovedrestaurering 1871-72 37 blev tavlen egetræsmalet,
med sort på søjlerne og forgyldning på kapitæler; en ny frakturindskrift, citat fra Esaias 53, 5,
maledes i midtfeltet. Her var 1897-98 38 anbragt
et krucifiks (se nedenfor), skænket 1822 til anvendelse som alterkrucifiks, men nævnte år
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placeret på selve tavlen, der ved samme lejlighed af kunstmaler Stender fra Århus fik tilmalet et baggrundslandskab med høje og Jerusalem by under tordenskyer. Dette blev atter
overmalet 1898 med lys egetræsfarve, i sidefelterne tillige »liljestænger malet som imiteret,
indlagt træ«. 2 9
Altersølv. Alterkalk (fig. 14), 1729, 17,2 cm
høj, på sekstunget fod med tre lave, tungede
afsæt over en bred fodplade, sekskantet skaft
med små profilstave og midtdelt, riflet knop.
Det glatte bæger med lille mundingsprofil er
muligvis omdannet i nyere tid. På en af fodtungerne er graveret årstallet »1729« og på tungen
herover Fr. 4.s spejlmonogram (jfr. den historiske indledning), mens den tilhørende, graverede krone findes på en lille, selvstændig plade
placeret over monogrammet, måske en følge af
en ændring eller reparation af foden. Kalken er
muligvis efter sin f o r m og dekoration et arbej-

de af Københavner-guldsmeden Niels Johnsen
(Bøje 1979, s. 111), der bl.a. har udført kalken
til H o l m e kirke (Ning hrd.) og flere beslægtede
stykker til sjællandske kirker. 3 9 Disk, o. 1850,
14,5 cm i tvm., glat, på randen et cirkel-Georgskors. Under bunden to ens mesterstempler for
Århus-guldsmeden Niels Holst Wendelboe 3
(Bøje 1979, nr. 1633) og lødighedsstemplet »11
L«. Den forrige †kalk omtales i inventariet
1661 4 som ny.
Oblatæske, 1959, stemplet med mestermærket »Cohr« og Københavns bymærke (19)59;
10 cm i tvm., 4 cm høj, glat. En †oblatæske var
ifølge inventariet 1767 13 skænket af enken efter
sognepræst Christen Madsen Sommer, 4 0 død
1716. 1862 12 fandtes kun en blikæske til alterbrødet, men samme år anskaffedes en ny, af
porcelæn.
Vinkande, 1959, 22,7 cm høj, udført af samme mester som oblatæsken; glat, med latinsk

Fig. 11. Altertavle 1595,
skænket af ejerne til Sjelle Skovgård, Hans Rostrup og hustru (s. 1909).
NE fot. 1981. - Altarpiece 1595, donated by
Hans Rostrup and his wife,
owners of Sjelle Skovgård.
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Fig. 12. Altertavlens topstykke 1595, med våbenrelieffer for Hans Rostrup og hustru (s. 1909). NE fot. 1978. Top section of altarpiece 1595, with armorial bearings in relief for Hans Rostrup and his wife.

kors på korpus. †Alterkander. 1844 23 blev anskaffet en hvid alterkande, der senere er erstattet af en af de vanlige sorte, af porcelæn, med
guldkors og -kanter. 4 1
†Tinflasker. 1) Købt 1614 42 og brugt »til at
føre vin udi«, blev antagelig omstøbt 1742/43
og repareret 1750. 20 2) En flaske, som brugtes
af Sjelle, Skørring og Låsby kirker, blev 1750
omstøbt af en tinstøber i Århus. 2 0
Vinskummeske, 1903, 27 med gennembrudt laf.
Sygekalk, anskaffet 1862 23 sammen med
Skørring, 9,8 cm høj; den har rund, enkeltprofileret fod, trindt skaft og glat knop, hvorpå
der er loddet fire aflange, flade rudebosser. Det
glatte bæger har lille, profileret mundingsrand,
hvorunder to ens stempler for Christen Christensen, Kbhvn. (Bøje 1979, nr. 1608). Under
bunden et stempel for Århus-guldsmeden Georg Chr. Adler Volf (Bøje 1946, nr. 1438),
muligvis fra en reparation. Tilhørende disk, 7,2
cm i tvm., glat, med cirkel-Georgskors graveret på randen, hvorunder to ens stempler for
ovennævnte Christen Christensen.
Alterstager (fig. 13), o. 1625-50, omtalt i inventariet 1661 4 som nye. De er 40 cm høje, har
stor, kraftigt profileret fodskål og skaft bestående af balusterled og æg-led adskilt af fladtrykt kugleled; lyseskålen er flad med nyere
lysetorn af messing.
Syvarmet lysestage, nyere, på alterbordet.

Alterkrucifiks, se altertavle og krucifiks.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgalonerede kanter og latinsk rygkors. †Messehagler.
1661 4 omtales en rød fløjls-messehagel, måske
den der 1725 17 havde sølvkniplinger. Ifølge inventariet 1739/40 20 var haglen af rødt fløjl med
brede guldkniplinger »korsvis« på ryggen og
kantet med smalle guldkniplinger. 1803 17 var
haglen »ganske rådden« og er inden 1862 12
blevet erstattet af en ny af sort fløjl med guldtresser. 1869 blev anskaffet en hagel af rødt fløjl
eller klæde med ægte guldgaloner. 2 7
Et †ildkar af kobber, 16614 betegnet som
gammelt, er 1725 omtalt som et lidet, gammelt
fyrfad til degnen at hente ild i. 17
Alterskranke, 1871-72, 27 halvbueformet, bestående af slanke, drejede søjler med klodskapitæler og -baser og spinkel håndliste; lysgrå.
Den tidligere †skranke, 1725 17 beskrevet som et
»tralleværk« med skammel, klædt med rødt
klæde, gik tværs over koret; 1 2 knæfaldet og
håndlisten blev 1842 23 betrukket med sort kalveskind.
Døbefont (fig. 16), romansk, af granit, k u m men, hugget i eet med skaftvulsten, af rødlig
granit, foden af sortgrå. Den næsten halvkugleformede og lidt skæve kumme, 78 cm i tvm.,
har lille rundstav langs mundingsranden. Foden, der minder om nordportalens baser, har
f o r m som et omvendt terningkapitæl med ryg-
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gede hjørner og lave, fladbuede felter markeret
ved rundstave (jfr. Lyngby, s. 1629). 1831 23 fik
fonten en overmaling, der atter blev fjernet
1886. 43 I korets nordvestre hjørne.
Dåbsfade. 1) (Fig. 15), 1703, af tin, udført af
kandestøberen Søren Sørensen, Århus. Det ottekantede fad har otte opdrevne bukler på randen, hvor der desuden ses et graveret og bladkranset spejlmonogram GCF under grevekrone, for kirkeejeren, grev Christian Friis. M o nogrammet flankeres af versalindskrifter,
»Sielle kiercke« og »Anno 1703«. Fig. 27 viser
mestermærket for ovennævnte kandestøber,
der har leveret tilsvarende fade til bl.a. Søften
(s. 1700),
Skørring (s. 1934) og Skovby
(s. 1978). 2) 1902, 37 af messing, ifølge indskrift
(skriveskrift) skænket af gårdejer R.Johansen
og hustru; 49 cm i tvm., glat. U d e af brug.

Fig. 13. Alterstage o. 1625-50

(s. 1913).

NE

fot.

1981. - Altar candlestick c. 1625-50.

Fig. 14. Alterkalk 1729 (s. 1912). NE fot. 1978.
Chalice 1729.

Dåbskande, 1902, 37 af messing, skænket af
dåbsfadets (nr. 2) givere. Chokoladekandeformet, med skarpknækket hank og på korpus et
graveret kors; på halsen giverindskriften, med
skriveskrift.
†Fontelåg. 1725 17 havde fonten et »trædække«, senest omtalt 1830, 44 da det skulle males.
Krucifiks (fig. 22), 1700'rne, af støbt messing,
måske oprindelig et kistekrucifiks, 1822 29
skænket af provst J. T. Neergaard som alterkrucifiks. Den slanke, 45 cm høje figur bærer et
skråt hængende lændeklæde med knude ved
højre hofte og lille overfaldsknude midtpå. Det
hældede hoved har lukkede øjne og let åben
mund; markeret brystvunde. På det nyere metalkors er heftet et messing-skriftbånd med
»INRI«. Nederst på korset en kobberplade
hvorpå giverindskriften, med graveret skriveskrift: »Johan Thomas Neergaard 1822«. Som
alterkrucifiks stod det på en 18 tommer høj
træpiedestal, der imidlertid 1897 forekom for
dominerende på alterbordet, hvorfor det flyttedes op på selve altertavlen (jfr. ovenfor), hvor
det overmaledes med »kødfarver«. Året efter
blev det renset for maling og opsat på en
mindre træpiedestal, der fik indskriften: »det er
fuldbragt«. 2 9 Piedestalen er nu på våbenhusloftet og krucifikset ophængt på nordvæggen i
skibets østfag. 4 5

SJELLE KIRKE

Prædikestol (fig. 17-18), med malet årstal
1598, udført af samme værksted som altertavlen, fra 1595, og som denne skænket af ejeren af
Sjelle Skovgård; i storfelterne malerier fra
1701.
Stolen har fem fag, 4 6 hvis storfelter er høje,
smalle og glatte, blot kantet af (nye) tandsnit.
Også den udkragende, spinkelt profilerede gesims har tandsnitkonsoller. Foran hjørnerne
står kannelerede søjler med korintiske kapitæler svarende til altertavlens. Et andet beslægtet
træk er frise- og postamentfremspringenes profilerede rektangelfelter. De glatte rammestykker bag søjlerne har spinkle, indridsede bølgeranker med »prikblomster«.
1940 blev stolen restaureret af Hans Rasmussen. I storfelterne tilføjedes nye tandsnit efter
spor i malingen, og ny bærestolpe og trappe
udførtes. Samtidig fjernede man en overmaling
svarende til altertavlens, fra 1871, egetræsmaling, med sort på søjler, forgyldning på kapitæler og den sekundære friseindkrift med citat fra
Joh. 14,6, afsluttet af: »1871 bekostet malet og
udstaferet af ejeren af Vedelslund hofjægermester Folsach«. I frise- og postamentfelter udbedredes de oprindelige, gyldne frakturindskrifter, på sort baggrund, i frisen: »Herrens
øyen seer paa den som hannom frøeter,
psal. 33. / Guds O r d bliffuer euindelig. Esaias
40. / Salig ere de som høre guds ord oc beuare
det. Luc: 11. / Herre dit ord er en løcgte for
mine føder (!) psal. 19. / H Niels lauritzen Haas
Resendal 1598«. 47 I postamentfelterne: »Hans
Rostrup til selskougaard, f. Anne lange (jfr.
altertavle) / Salig er den som frøeter herren
psal. 112. / Mennisken leffuer icke allene aff
brød men aff huer ord som gaar igem(m)el
guds m u n d Mathe 4«. (De tre sidste felters
indskrifter skal læses fortløbende i to linier).
Ved restaureringen genfremstilledes desuden så
vidt muligt en staffering, der antagelig var
udført i forbindelse med lydhimlens opsætning
o. 1650 (jfr. nedenfor): rødbrunt på rammeværket, guld og grønt på lister og søjler. I storfelterne afdækkede man malerier, der formodentlig er samtidige med lydhimlens indskrift 1701
og måske bekostet af den daværende sogne-
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Fig. 15. Dåbsfad af tin, 1703, udført af kandestøberen Søren Sørensen, Århus (s. 1914). NE fot. 1978. Pewter baptismal dish, 1703, by the pewterer Søren
Sørensen, Århus.

Fig. 16. Romansk døbefont (s. 1913). NE fot. 1978.
- Romanesque baptismal font.
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NE fot.
of pulpit

præst. Malerierne, der rimeligvis er udført af
samme værksted som de samtidige på altertavle
og prædikestol i B o r u m kirke, forestiller de fire
evangelister stående med opslået bog i den ene
hånd, pen i den anden (fig. 17) og med (ubehjælpsomt malede) symboler ved deres fødder.
De er iført fodside kjortler i olivengrønne, røde
eller blå farver og med røde eller grønne kapper
draperet om skuldrene; sortgrønt j o r d s m o n og
m ø r k baggrund. En del hvide skyggelinier og
glanslys er anvendt. I vægfeltet ses en grisailledekoration (fig. 18), båndophængte blomsterog bladværk, helt svarende til alterbordspanelets i Borum.
Den store lydhimmel (fig. 19-20), fra o. 1650,
svarer til og er antagelig fra samme værksted
som lydhimlen i Dallerup kirke (Gjern hrd.).
Den er syvsidet og ved ophængningen nøje
tilpasset ribberne i skibets sydøsthjørne. Den

Udsnit af præ1598 (s. 1915).
1978. - Section
1598.

har smal frise, æggestavgesims og lave, udskårne volutbøjler som hængestykker. På hjørnerne konsoller med englehoveder, hvorunder
drejede hængespir. Topstykkerne består af volutbladbøjler omkring gennembrudt cirkelfelt,
med topspir. På hjørnerne står kraftige apostelfigurer (jfr. fig. 20); de fire, der vender m o d
skibet, er: Johannes, velsignende kalk, Peter,
med nøgle, og to uidentificerede, med bog,
men uden oprindelige attributter. Den femte
figur, nærmest koret, der 1931 12 var blevet
forsynet med en ny forside, blev nyskåret 1940.
Himlen er ophængt i fem kronebøjler endende i
øreflipvolutter, der danner konsol for en draperiklædt putto med svungen basun i højre hånd;
under konsollen stor vindrueklase. Lydhimlens
underside har polygon af profillister og midtpå
en fladtskåret strålesol med vekslende spidse og
flammende stråler; herunder hængedue.
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Lydhimlens staffering svarer til stolens, med
rødbrunt, gråt og grønt, lidt sølv og guld.
Indskrifterne, med fraktur, er gyldne på sort
bund: »Den som Har Øren høre, Huad / Aanden siger til Meenighederne. Ap. 2,7. / Det
O r d som I høre, Er iche / mit, Men faderens
som mig / Haffuer Udsendt. Joh. 14 w. 24 /
Hr. Christen Madsøn Som(m)er 1701«. Sognepræstens navn (jfr. †oblatæske) står med hvid
fraktur. Ved restaureringen konstateredes, at
den oprindelige, polykrome staffering var
overmalet med stærke blå, røde og sorte farver,
formodentlig 1701. - 1833 23 blev lydhimlen
muligvis istandsat sammen med prædikestolen
af maler Helt, Århus, og endelig egetræsmalet
1871.
37

Stoleværk, i hovedsagen fra 1871, men med
genanvendelse af enkelte gavle fra 1600'rne. De
nyere, glatte gavlplanker, tagformet afdækket,
har foroven et indskåret trekløver, forneden,
ud for sædet, en dobbeltbuet fylding. De tre
genanvendte, glatte fyrretræsgavle, der for-

Danmarks Kirker. Århus amt
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Fig. 18. Prædikestolsfelt med grisaillemaleri, antagelig fra 1701 (s. 1916). NE fot. 1978. - Panel of pulpit
with grisaille painting, presumably from 1701.
Fig. 19. Prædikestolens lydhimmel o. 1650 (s. 1916).
NE fot. 1981. - Sounding board of pulpit c. 1650.
Fig. 20. Figur fra lydhimlen (s. 1916). NE 1978. Figure from sounding board.
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mentlig stammer fra nordsidens kvindestole,
har indskårne initialer (versaler) over årstal: 1)
»A.C.D. 1622« (væggavl i nordre række, nr. 7
fra øst), 2) »(?)C.D. [16]33« 48 (væggavl i søndre
række, nr. 3 fra øst) og 3) » G I D « (bænkegavl i
våbenhuset). Gråmalet i to nuancer; tidligere
egetræsmalet. Det foregående †stolesæt, der
1862 12 omfattede 33 stole, havde både ryglæn
og døre; 1803 var stoleværket umalet, med
undtagelse af nogle af de øverste stole. 17
Den lukkede †skriftestol og åbne †degnestol,
der 1862 havde plads i koret på hver sin side af
alteret, blev fjernet 1871. 12 Præsten fik da et lille
egetræsmalet bord og en armstol anbragt bag
alteret, senere ved korets sydvæg. En degnestol 49 indrettedes ved prædikestolen. 1 2
†Kirkekiste. 1661 omtales i inventariet 4 »en
liden jernbunden kiste til messeklæderne«;
1725 17 er den beskrevet som sort og forsynet
med hængsel og lås. Senest nævnt 1767. 13

Fig. 21. Senmiddelalderlig dørfløj til skibet, i syd
(s. 1918). NE fot. 1978. - Leaf of Late Medieval door to
the nave, to the south.

Fattigbøsser. 1) Moderne, af messing; ved skibets syddør. 2) O. I860, 2 7 sortmalet, rektangulær blikæske med buet låg, hvori pengetragt.
Gulmalet brødskrift: »Til de fattige«; tidligere
ved indgangsdøren, nu på våbenhusloftet. En
*klingpung, fra 1800'rne, med drejet træskaft og
næsten cylinderformet skål af jernblik, betrukket med blåt vadmel, foret med vaskeskind og
pyntet med metaltrådsblonde. I købstadmuseet
Den gamle By (inv. nr. 267:41).
Dørfløj (fig. 7,21), senmiddelalderlig, bestående af fire egeplanker beslået med ni horisontale,
delvis sildebensriflede jernbånd, på indersiden
sammenholdt ved hjælp af tre revler, delvis
fornyet sammen med gangjernene ved restaurering 1944. Kraftig trælås med jernrigel. I
skibets syddør. †Dørfløje i skibets norddør, jfr.
†indskrifttavle.
†Pulpitur, tidligst omtalt 1725. 17 Af et kirkesyn fra 1803 50 fremgår, at det stod i tårnrummet og var beregnet til »sognets unge mandkøn«. 1814 ønskedes det bortskaffet, da det
formørkede kirken; fjernet inden 1862. 12
Orgel, bygget 1901 af Fr. Nielsen, Århus,
med genanvendelse af ældre pibemateriale. Et
manual med fire stemmer og diskant-oktavkoppel. Disposition: Bordun 16 Fod, Prinzipal
8 Fod, Tectus 8 Fod, Octav 4 Fod. Mekanisk
sløjfevindlade. Mindegave fra gårdejer Peder
Poulsen i Sjelle og hustru Ane Marie, født
Jensen. 3 7 Istandsat 1976 af Jydsk Orgelbyggeri,
hvorved vindladen ombyggedes. I tårnrummet.
Salmenummertavler. 1) (Jfr. fig. 10), o. 1870,
svarende til Ølsteds (s. 1732), med udsavet topstykke over profilliste; delt i tre lave felter
foroven og tre høje forneden. Oprindelig til
ophængningsplader med påmalede tal, der
1969 er udskiftet med metaltal. Gråmalet. På
nordre hvælvpille i koret. 2) 1943, på tårnbuens
søndre vange.
Bispe- og præsterækketavle, o. 1850, rektangulær trætavle, 153x190 cm, med spinkel, profileret ramme og topbræt, der er buet afskåret i
siderne. Her står med sortmalet skriveskrift:
»Biskopper over Aarhus Stift og Præster her
paa Stedet siden Reformationen«. På hvidmalet
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Fig. 22. Krucifiks af messing, fra 1700'rne (s. 1914).
NE fot. 1978. - Brass crucifix from the 1700's.

baggrund er i to spalter opført de pågældendes
navne, med sort skriveskrift. Rammen er gråbrun, med rødbrun og forgyldt liste. 1853 27
ophængt på skibets nordvæg, nu på tårnets
sydvæg. - Ifølge Danske Atlas 1768 51 hang der i
kirken en \tavle med biskoppernes navne i Århus og en anden med en fortegnelse over sognepræsterne.
† Indskrift (tavle). Ifølge en arkivalsk oplysning 5 2 var over den nørre kirkedør skåret en
indskrift i træ: »Post grave incendium Anno
J. Ch. 1567 exstructæ portæ, tandemque vetustate et carie comsumtæ hæc est suffecta, ineunte Salvatoris nati anno 1642. Ædil. Ch.
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Schytt«. (Denne dør(fløj) erstattede i begyndelsen af året 1642 efter Frelserens fødsel, da
Ch. Schytte var værge, en dør, der blev lavet
efter en alvorlig brand i Jesu Kristi år 1567, og
som endelig gik til af ælde og råd).
To nyere lysekroner, ens, med langt cylinderskaft og to store, ovale kugler, hver med seks
lysearme, formet som spinkle bøjletrompeter. I
skibet.
†Tårnur. 1725 17 fandtes i tårnet et gammelt,
brøstfældigt sej erværk, som præsten og sognefolket ønskede repareret, men omkostningerne
herfor kunne synsmændene ikke angive, da de
var ukyndige. Inventariet for 1767 13 omtaler
»et klokkeværk af træ med en jernlod«, f o r m o dentlig urværk med træramme. 5 3
Klokke, omstøbt 1871 af »Stallknecht. H o r sens«; 92 cm i tvm. Om halsen skriftbånd, med
brødskrift: »Oprindelig stöbt 1572. O m s t ö b t
1871 Paa Bekostning af Sielle Sogns Beboere«.
I aflang kartouche på klokkelegemet står klokkestøberiets navn. Over slagkanten to profilstave. Ny ophængning ved Aug. Nielsen.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528-29 54
måtte kirken aflevere en klokke, der med sit
jernfang vejede 2½ skippund og 2 lispund. 2)
1572, med indskriften: 3 7 »Her Laurs Sogneprest
+ oc O g g i Pederszøn 5 5 + oc Peder Anderszøn
Kirckeverie ij Ballerup lodt støbe denne Klocke
+ midt mening mansz samtycke + anno
1572«. Ifølge sin indskrift var klokken (med
menigmands samtykke) støbt til Ballerup kirke
i Københavns amt, 5 6 Den var 5 kvarter høj til
kronen (ca. 78 cm) og forneden 6 kvarter
(ca. 94 cm i tvm). 2 7 - Da klokken revnede 1871,
blev den omstøbt samme år (jfr. ovfr.).
Klokkestol af eg, muligvis fra o. 1788, 17 da
klokken var »nedflyttet« i tårnet; 1839 23 repareret med to stykker tømmer, 1881 med to stolper under vestre, bærende bjælke og 1932 yderligere afstivet. 1 2
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Fig. 23. Epitaf 1655, med portrætmaleri af provst Niels T h o m s e n Randers og hustru (s. 1921). NE fot. 1981
Sepulchral tablet 1655, with painted portrait of the rural dean Niels Thomsen Randers and his wife.
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GRAVMINDER
Epitaf (fig. 23), 1655. Billedskærerarbejde med
portrætmaleri af Niels Thomesen Randers,
sognepræst »til Siellø, skiørring oc laasby sogner« i 35 år og herredsprovst over framløff
herred i 16 år, †30. marts 1656, og »høstru«
An(n)e Lavritz Datter, født i Bygum i Rindtz 57
herred, †<25. juni> 16<74>; de levede i ægteskab
i 34 år (jfr. gravsten nr. 2).
Det velskårne epitaf, formet som en ramme
omkring det store maleri, er opløst i barokke
komponenter. De vandrette led er forkrøppede
og brudt, den svungne gavlprofil splittet i toppen; hængestykkets ovalfelt er kranset af bruskede bladbøjler og øreflipvolutter flettet ind i
hinanden. Tavlens lodrette led er dækket af
storfigurer, Moses med stav og lovens tavler
(fig. 24) og Johannes Døberen med korsstav og
bog hvorpå lille lam. Under gesimsfremspringene sidder reliefskårne skjolde med årstal og
afdødes initialer, mod vest »1655« og sammenskrevet »NTR«, mod øst »ALD« og Jesumonogram. Oven på gesimsen står figurer af Adam og Eva. På gavlstykkerne ligger putti med
snoede basuner, mens to putti på storvingerne
støtter sig til nedadvendte fakler; to englebørn
bærende søjler er ophængt under postamentfremspringene, og et stort barne-englehoved
kroner skriftfeltet; nederst, på konsol, ses
dødssymbolet: et kranium.
Epitafiet står efter en restaurering 1940 ved
Hans Rasmussen med en staffering, der dels
omfattede en udbedring, dels en genopmaling
af de oprindelige farver, efter at en overmaling
fra 1871 var fjernet. Figurerne er gråhvide,
deres klædninger forgyldte ligesom kanter og
profiler på bruskværk og led. Skriftfelterne har
sortmalet baggrund for gyldne indskrifter, i
topfeltet, med versaler: »Ioan. XI. dicit Iesvs.
ego svm resvrrectio ...« (Joh. XI. Jesus siger,
jeg er opstandelsen ...). I hængestykkets felt
står afdødes data med fraktur.
Det store portrætmaleri, udført i olie på træ,
viser det afdøde ægtepar knælende, let vendt
mod hinanden og med hænderne samlet i bøn.
Ved deres hoveder er med hvidt malet årstallet
og deres alder, over hans: »1655 æt: 59«, over
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hendes: »1655 æt: 63«. Provsten er i ornat, ved
håndleddene ses rødhvide linninger. Hans hår
er gråbrunt, skægget hvidt. Hustruen er iført
sort dragt med hvidt forklæde, halslin og stivet, opretstående krave. Hun har hvidt hovedlin med sorte huesnipper, ved håndleddene pibede manchetter; om halsen en guldkæde med
smykke. Baggrunden er mørkebrun, foroven
lysere stråler. - Ved restaureringen udbedredes
det stærkt skallende maleri, efter af sporene fra
istandsættelsen 1871 var fjernet. Bag på Moses'
tavler kan læses (sort skriveskrift): »1871 Opmalet og Udstaf, af Eieren af Vedelslund Hofjægermester Folsach«. Herunder tilføjet: »Bekostet istandsat 1942 af Beboerne i Sjelle Sogn.
Hans Rasmussen Maler«. Ophængt på skibets
nordvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 25), o. 1605(?). Nicolavs
Hase (Niels Hase eller Haas, jfr. altertavle og
prædikestol) født i Resendal, 47 (søn af) Lavrentivs (Laurids) Hase. Af den nedslidte stens indskrift kan ud over de ovenfor nævnte personnavne kun læses et årstal »1605«, muligvis
dødsåret, 58 samt dele af navnene på de sogne,
hvor han var præst, Sjelle, Skørring og Låsby.
Grå kalksten, 216x143x17 cm; latinsk indskrift med fordybede, skråtstillede versaler.
Det rektangulære skriftfelt er omgivet af en
bred ramme prydet med kartouche- og beslagværk, hvori indgår engle- og diademhoveder. I
hjørnernes cirkelslag ses evangelisterne, siddende med bog og deres tegn; mellem de øvre
et kranium, mellem de nedre en næsten udvisket medaljon. Stenen blev 1926 flyttet fra skibets midtgang til våbenhusets østvæg. 12
2) (Fig. 26), o. 1650. Niels Thomesen Randers, sognepræst til Siellof (Sjelle), Skiøring og
Laasby sogne i • år og herredsprovst over
Framløf herred i • år, † 16• d . • i hans
alders • år (†1656, jfr. epitaf), og hustru Anne
Lavritzdater, født i Bygvm i Rint herred, † 16•
d.
i hendes alders • år; de levede i ægteskab • år. Gråblå kalksten, 225x137x13 cm;
indskrift med versaler, i skriftfeltet og på rammen foroven fordybede og skråtstillede, på
siderne i relief Ægteparret står under dobbelt
bueslag støttet af volutknægte, i sviklerne eng-
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Fig. 24. Udsnit af epitaf 1655 (p. 1921). NE fot.
1978. - Section of sepulchral tablet.

lehoveder. Provsten, i ornat, holder en bog i
den ene hånd. Hans hustru, med konehue og
rund, åben krave, holder med begge hænder
om en bog med spænder. Mellem ægteparret er
en lille niche, hvori en putto står på en konsol
med en nedadvendt fakkel som dødssymbol.
Midt over bueslagene ses den Korsfæstede mellem Maria og Johannes; under korset er ophængt et kranium. I stenens øvre hjørner er to
ovale medaljoner med relieffer af henholdsvis
Jakobs kamp med englen og Maria, der knæler
foran Jesus. Medaljonerne er indrammet af
bruskede englehermer, et træk, der ligesom
reliefscenerne kendes fra flere samtidige gravsten, f.eks. i Hasle (s. 1512, nr. 2, m.fl.), formentlig fra et Århus-værksted. Skriftfeltet, der
udgør forsiden af det postament, hvorpå ægteparret står, er omgivet af kartoucheramme. På
stenens langsider citater fra Jobs bog 19,25-26:

»Jeg ved at min frelsere leffver ...« og »Oc jeg
skal derefter omgifvis med denne min hvd oc
jeg skal see Gvd i mit kød«. Foroven læses:
»Crvx tva Christe mihi lvx dux : tva mors mihi
vita« (dit kors, Kristus, er lyset for mig, Herre,
din død livet for mig). Stenens reliefbaggrund
prikhugget. 1926 flyttet fra kirkens midtgang
og til våbenhusets østvæg. 1 2
Tre, måske flere gravsten fra 16-1700'rne ligger under orglet. De er stærkt slidte og indskrifterne ulæselige.
†Gravtræ. 1746/47 betaltes 20 sk. for et ligtræ, der blev lagt over Maren Nielsdatters
barn; det dobbelte beløb blev det følgende år
erlagt for et ligtræ over Hans Jensen smed. 2 0
†Gravrammer. 1741/42 betalte Niels Andersen i Sjelle 64 sk. for at lægge en ramme over
sin salige hustru. 1905 ønskede synet de gravrammer fjernet, der lå ved korgavlen. 1 2
\Abne begravelser fandtes ifølge arkivalierne
henholdsvis under korgulvet og i kirkens vestende; de var murede og havde trælemme over
nedgangene. 1786-88 17 omtales en af begravelserne som brøstfældig og nedsunket. 1) Korets
murede begravelse rummede medlemmer af
slægten Rostrup til Sjelle Skovgård: Jørgen
Rostrup, †1563, og hustru Margrethe Andersdatter Skeel (levede endnu 1568) samt deres søn
Hans Rostrup (levede endnu 1611) og hustru
Anne Gundesdatter Lange 59 (jfr. altertavle og
prædikestol). - 1830 44 ønskede man at opfylde
eller tilmure begravelsen. 1862 var den tilkastet
og dækfjælene fastgjort, men først 1872 blev
den helt sløjfet. 1 2 2) Gravkrypten under tårnet
har, at d ø m m e efter det let nedsunkne gulv her,
strakt sig ca. 3,2 m i øst-vest og ca. 2,9 m i
nord-syd. Et ventilhul midt i tårnets vestmur, i
nederste kvaderskifte, er nu tilmuret. Krypten
blev antagelig tilmuret 1842, 23 da der solgtes to
gamle lemme til begravelsen. Der findes ingen
oplysninger om ejerforhold eller bisatte.
Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1827. Erhard
Krag Juel Wind Frijs, ejer af Vedelslund, *1788,
†19. juli 1826 og grevinde Caroline Tugendreich Adelheid Iuel Wind Frijs, født Reiche,
*1788, †8. apr. 1827. 12 Rektangulær granitsten,
154X67 cm, 10 cm tyk, med fordybet skrive-
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Fig. 25. Gravsten nr. 1, over sognepræst Niels Hase,
†1605(?) (s. 1921). NE fot. 1978. - Tombstone no. 1,
for the minister Niels Hase, †1605 (?).

Fig. 26. Gravsten nr. 2, o. 1650, over provst Niels
Thomsen Randers og hustru (s. 1921). NE fot. 1978.
- Tombstone no. 2, c. 1650, for the rural dean Niels
Thomsen Randers and his wife.

skrift. Over stenen er rejst en rektangulær
sandsten, 93x75x56 cm, med indfældet, hvid
marmorplade med versalindskrift i hovedsagen
svarende til ovennævnte; kronet af hvidt marmorkors. Ved tårnets nordside, tidligere indhegnet af jerngitter. 12
2) 1889. »Eieren af Vedelslund, hofjægermester F. I. Pultz v. Folsach og hustru's familiebegravelse 1889« (jfr. altertavle, prædikestol og
epitaf). Granitstele indhegnet af jerngitter,
nord for skibet.
Runesten.60 I våbenhuset er nu mod skibets
mur opstillet en runesten, der foroven har en
maske, hvorunder lodrette bånd med indskriften: »: fraystain : sati : stain : Þ(e)nsi : uft : |
(g)yrÞ : lags : m(a)n : sin : bruÞur : sig | ualta :
.... | ....a : t(u)e(g)ia : (a) : | (x)u(x)s : eÞi :«.

(Frøsten satte denne sten efter sin »lagsmand«
Gyrd, Sigvaldes broder; ... Tvegges(?) ... på ...
ed (landtunge) (el. hede)).
Stenen, der stammer fra 1000-årene, hører til
de tidligst omtalte runesten, idet Anders Sørensen Vedel 1591 betragter den som Svend Felding-slægtens gravsten 61 og angiver den liggende straks inden for kirkedøren, det vil sige
skibets syddør. Her blev dens indskrift delvis
nedslidt, men 182562 flyttedes den ud i våbenhuset, hvor den endnu 186212 stod opstillet ved
væggen. Senere blev den indkapslet i cement, 63
der dog fjernedes 1961, da stenen anbragtes på
en murstenssokkel og fik sin nuværende placering.
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10

KancBrevb. 22. juli 1595.
Sml. note 24.
12
Synsprotokol 1862ff.
13
RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 290. 1754, 1769.
Syn og rgsk. for j y . rytterdistriktskirker.
14
Jfr. †indskrifttavle.
15
Mackeprang: Granitportaler, s. 33.
16
Sml. tegning af Magnus-Petersen, 1878, i N M 2 .
17
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-76).
18
Uldall nævner 1885 kun én overligger.
19
Sml. indledningen.
20
RA. Rtk. Rev. rgsk. 269-85. 1739-67. Skanderborg rytterdistrikt, kirkergsk., samt note 13.
21
En undersøgelse under restaureringen 1981 viste,
at fugerne i dørens sider ikke var efterbehandlet og
stenene ikke hvidtet. Indvendig er døren opfyldt
med store kampesten. Sml. også tårndørene i Haldum, s. 1802, samt Skovby, Framlev og Stjær.
22
Sml. note 13 og 20.
23
LA Vib. Kirkergsk. 1830-69 ( C K R B - 3 8 2 ) .
24
Lensmanden over Skanderborg, Manderup Parsberg, der som nævnt i kongebrevene 1595 (note 9 og
10) skulle føre tilsyn med Sjelle kirkes byggeri,
havde netop samme år afsluttet omfattende byggearbejder på sin sognekirke i Houlbjerg, hvor han ejede
gården Hagsholm: bl.a. en udvidelse af koret og en
»forbedring« af det store tårn. Korudvidelsen kan nu
ikke længere ses, idet koret 1890 af Carl Kiilsgaard er
tilbageført til sin »oprindelige« skikkelse.
25
Hvælvet er muret af tilsvarende sten som i korets
overvægge, gennemgående med målene 2 7 x 1 3 x 9
cm.
26
Syn efter Mogens Friis 1675.
27
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
for kirker 1845-1921 (C30.5-10).
28
Uldall samt note 12.
29
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
ca. 1844-1933 (C 30.65).
30
Løven fører ikke økse.
31
Jfr. Thiset: Stamtavler VIII, 131. Hans Rostrup
var 1592-97 forlenet med Sabro hrd.
32
Bag på altertavlen er malet: »Anno 1939, da A. F.
Rohde-Hansen var Sognepræst og Thøger T h ø g e r sen Kirkeværge, vedtoges Nationalmuseets Plan for
Restaurering af Sjelle Kirkes Altertavle og Prædikestol. Arbejdet udførtes Sommeren 1940 af Hans
Rasmussen, Faaborg. Medhjælpere var Tømrer Bent
W.Jeppesen og Maler Rich. Kjærgaard«. - Samtidig
fjernedes fem små, drejede topspir fra topstykket,
j f r . fot. 1939.
33
Efter original på Statens M u s e u m for Kunst, j f r .
indskrift bag på maleriet.
34
Ifølge restaurator skulle midtfeltets oprindelige
træplade opsættes bag på altertavlen, men ifølge
sognepræsten blev pladen smidt væk, da der ikke var
11

LA Vib. Kirkeregnskaber: Sjelle kirke 1830-1869 (C
K R B - 382). - Ved embedet: Liber daticus for Sjelle og
Skørring sogne 1854-1939. - Synsprotokol 1862ff. Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne
i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1885, s. 245-248. Præsteindberetning 1808-09 (runesten). Indberetninger ved C . E n gelhardt 1875 (bygning og inventar), Chr. Axel
Jensen 1920 (bygning og inventar), Povl Jensen 1938
(forslag til istandsættelse af altertavle og prædikestol), Hans Rasmussen, Fåborg, 1940 (restaurering
af altertavle og prædikestol) og 1942 (restaurering af
epitaf), Chr. Axel Jensen 1940 og 1943 (altertavle,
prædikestol og epitaf henholdsvis før og efter restaurering), Vibeke Michelsen, Anette Kruse og
Randi Diget Hansen 1971 (inventar og gravminder).
- Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier
findes i N M 2 . afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Vibeke
Michelsen, gravsten ved Anette Kruse og orgel ved
Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1981.
Notebøger. NM2.afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 45-46 (våben og årstal på altertavle).
Tegninger og opmålinger. NM2. afd.: Akvarel af
nordportalen ved Magnus-Petersen 1878. - Akvarel
af klingpung ved Hans Rasmussen 1940. - Plan og
snit af kirken samt opmåling af nordportalens kragsten ved Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1970. Plan, snit og opstalter ved Jørgen Malling 1979.
1

Århus Domkapitels Jordebøger II, 46 og 15.
Kirken svarede kirkehavre og -lam til biskoppen
og efter reformationen til kongen, j f r . Poul Rasmussen (udg.): Århusgård og Åkær lens j o r d e b o g 1544,
s . 3 2 (1960). I slutningen af 1600'rne afhændede kongen denne afgift til private, se Kronens Skøder II,
377, 532 og 536, hvor kirkehavren dog fejlagtig
kaldes provstekorn.
3
KancBrevb. 16.sept. 1581 og Kron, Skøder I, 251.
4
Sml. Framlev herredsbog 1661. LAVib. Århus
bispearkiv (C3.1078).
5
LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Erektionspatent
1672 (G 341.5).
6
Kronens Skøder IV, 531 f.
7
Skødet er dateret 25. maj 1768. sml. LA Vib.
Landstingets skøde- og panteprotokol 1763-68 (B
24.699) fol. 843vf.
8
Skøder udstedtes 10. aug. 1829 og 21.jan. 1832,
sml. LA Vib. Hasle m.fl. hrdr.s auktionsprotokol
1818-35 (B 58.369) fol. 315 og skøde- og panteprotokoller 1828-32 (B58.SP11-12).
9
KancBrevb. 21. juli 1595.
2
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noget at se på den; i stedet anbragtes en sortmalet
krydsfinérplade.
35
I Kall: Miscellanea til dansk, især jysk topografi
(Kgl. Bibl. Kall 378, 4°) findes en variation af indskriften: »An: 1595 lod ærlig og velbyrdige Mand
Hans Rostrup till Siellø-Scougaard med sin kiere
Hustrue Fr: Anne Lange giøre denne Alter-Tafle till
Sielløe Kierche«, og det bemærkes, at dette står på
altertavlen »i dett eene Hiørne«.
36
Ved restaureringen 1940 fandt man, som ovenfor
nævnt, kun fa rester af ældre stafferinger.
37
Liber daticus f. Sjelle og Skørring sogne 18541939 (ved embedet). - Restaureringen var foranstaltet af ejeren af Wedelslund, Fr. Folsach, j f r . bræt
fastslået på altertavlens bagside, med rest af skriveskrift: »187[1] ... [ma]let v[ed hof]jæge[rmester]
Fo[lsach] til W[edelslund]«.
38
Korrespondance i N M 2 .
39
Jfr. bl.a. Fredensborg slotskirke, M å r u m og Stenløse (DK Frdb. s. 827, 1205, 2372).
40
Denne præst havde 1710 skænket et legat på 100
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Fig. 27. Stempel for gørtler Søren Sørensen, Århus,
på dåbsfad 1703 (jfr. fig. 15) (s. 1914). JJF fot. 1978. Mark of the pewterer Søren Sørensen, Århus, on the
baptismal dish 1703.

som kirkeværge har stået for anskaffelsen af †altertavle fra o. 1580 til Ballerup kirke. Åge Pedersen var
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56
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s. 1097, kalkmalet våben nr. 12.
60
L.Jacobsen og E . M o l t k e : Danmarks Runeindskrifter, 1942, sp. 98-100, fig. 166-175. - E . M o l t k e :
Runerne i Danmark og deres oprindelse, 1976,
s. 210, 256 og 424.
61
Jfr. note 59 ovfr.
62
Afskrift af brev fra pastor Neergaard 8. aug. 1825
(NM2).
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SUMMARY
The church consists of a Romanesque nave
with an extention to the east dating from 1595,
a Late Medieval tower to the west and a porch
to the south. The nave is built of granite ashlar
on a chamfered plinth. Of the well-preserved
Romanesque doorways the one to the north is
walled up. In the latter years of the Middle
Ages vaulting was built over the chancel and
nave and a broad tower was erected to the
west. In 1595 the church received considerable
financial aid for building work, since according
to a petition to the king »it had totally collapsed«. The east section was converted into a
nave at the expense of the Romanesque chancel, its Romanesque granite ashlar being reused. The upper part of the tower where the

east gable has retained something of its Renaissance character was presumably rebuilt at the
same time. - The gables of the chancel and
porch are from 1879 and 1885 respectively.
The furniture of the church shows a link
with the nearby manor Sjelle Skovgård
(Wedelslund), whose owners paid for the altarpiece and the pulpit c. 1595. Members of the
family were interred in a now filled-in, masonry tomb beneath the chancel. The priests of the
church have also left tangible traces: a sepulchral tablet from 1655 bears a painted portrait of
the minister and his family, and in the porch
two tombstones for two ministers were set up,
c. 1605 and 1650. The simple Romanesque baptismal font is the only relic from the time the
church was built.

Fig.28. Landsbyplan 1:10000, målt 1801. Map of the village 1801.

Fig. 1. Kirken set fra nord. Poul Grinder-Hansen fot. 1981. - The church seen from north.

SKØRRING KIRKE
FRAMLEV H E R R E D
Skørring kirke er anneks til Sjelle og har samme ejendomshistorie som denne (sml. s. 1903).1 Kirken
overgik til selveje 1. januar 1910.
Kirken ligger østligt i den spredt bebyggede
landsby, på en svag højning i terrænet, der falder fra nord m o d syd. I øst og nord når de
omgivende marker helt ind til kirkegårdsdiget.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården,
som skærmes af asketræer og enkelte ahorn,
har bevaret sine gamle skel og hegnes af brede,
græsklædte markstensdiger, der kun har sten
på ydersiden. 1862 2 var der stensætning på beg-

ge sider, og diget målte da i alt 366 alen (ca. 230
m). Det stadige arbejde med at oplægge nedfaldne kampesten nævnes så tidligt som 1618. 3 I
vest, ved kapellet, er der en køreport med trætremmefløje mellem lave, hvidtede piller. Ældre porte og låger var af træ. 1715 4 beklagede
synet, at sognemændene, der havde tienden i
fæste, misligholdt »porthus« og låger. En nu
forsvunden låge i syd omtales 1862.
Et ældre, hvidtet †kapel, ved diget vest for
tårnet, afløstes 1973 af en ny bygning med
hvidtede mure og tegltag (arkitekterne Jørgen
Malling og Jens Vilhelmsen). 5 Denne indehol-
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Fig. 2-3. Plan 1:300 og snit 1:150,
målt af Jens H o u g å r d og Jørgen
Viemose 1970, tegnet af Marianne
Nielsen 1982. - Ground-plan 1:300
and cross-section of nave 1:150.
Fig. 4. †Sydportalen o. 1850 (s.
1929). Blyantskitse af Peter H e r m a n
Rasmussen, skænket Nationalmuseet 1859. - South doorway c. 1850.

der foruden ligkapel og toilet et redskabsrum. I
kirkegårdens nordøstre hjørne findes et lille
redskabsskur.
Den beskedne kirke består af romansk skib
og kor, der oprindelig har haft apsis, samt tårn
og våbenhus fra 1867 og 1878, som afløste henholdsvis en tagrytter og et våbenhus, begge af
bindingsværk.
Orienteringen
er
omtrent
solret.
Den romanske bygning er opført af rå kampesten med granitkvadre i hjørnerne samt o m kring døre og vinduer. Murteknikken iagttages
bedst indvendig i skibets østre taggavl, hvor
der er brudt en gennemgang; fugerne er pakket
med granitafslag.
Til det relativt brede kor sluttede sig oprindelig en lav †apsis, der må være nedrevet endnu
i den romanske periode. Den tilmurede apsisbue i korets østvæg er 4,5 m bred og kun 3,4 m

høj. Den er sat af kvadre, og selve bueslaget,
som er af mindre sten end vangerne, må have
udgjort en del af det støbte kuppelhvælv; det
betyder, at centrum for den k r u m m e mur har
ligget ret langt m o d vest, og at apsidens ydre
derfor kun har haft et forholdsvis ringe f r e m spring fra korgavlen. I den nuværende korgavl
anes udvendig (fig. 7) et spring i muren 0,6-0,7
m fra hjørnerne. Kampestensfundamentet blev
fremdraget 1962, men desværre kun mangelfuldt undersøgt. Efter nedrivningen blev åbningen tilmuret med marksten, der vel er hentet fra apsismuren. Det lavtsiddende vindues
romanske karakter tyder på, at nedbrydningen
må være sket på et meget tidligt tidspunkt.
Døre og vinduer. I den retkantede, tidligt tilmurede norddør anes de kvadersatte karme
endnu i murværket; indvendig dækkes døren af
en egeplanke. Syddøren, der stadig er i brug, er
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udvidet og ombygget efter midten af forrige
århundrede, da den endnu havde (en rest af) sin
oprindelige granitudsmykning i behold. På en
skitsemæssig tegning (fig. 4), fra før 1859, 6 udført af maleren Peter Herman Rasmussen
(1818-89), ses over den da ca. 1,2 m brede dør
en retkantet †dæksten med en bred bue bestående af en dobbelt tovsnoning. Stenen, der 18757
lå i gulvet inden for døren, kan næppe opfattes
som udsnit af et tympanonfelt, da overliggeren
i så fald ville være alt for bred til indgangen. En lignende tovsnoning indrammer tympanet
over præstedøren i Grinderslev, Viborg amt.
Nordsiden har bevaret sine små, romanske
vinduer, ét i koret og ét i skibet. 8 Vinduerne har
kvadersatte karme og monolit overligger. I
korvinduets smalle lysning, 51x26-29 cm, sidder gamle, blyindfattede ruder, mens skibets
vindue har nyere j e r n r a m m e og blysprosser. Det formentlig kun lidt yngre vindue i korets
sekundære østmur er rundbuet og dobbeltsmiget som de to i nord, men modsat disse af rå
sten. Det nu blændede vindue, 9 udvendig
101x75 cm, sidder 40 cm lavere end korets
nordvindue, hvilket formodentlig skyldes hensynet til apsisbuen. Under restaureringen
1962 10 fandtes den oprindelige(?) egetræsramme.
Indre. Den runde korbue, der udgør en trediedel af triumfvæggen, er muret af veltildannede kilesten og har affasede kragbånd, der er
ført om på vestsiden. Syd for buen er i nyere
tid brudt en adgang til prædikestolen. 1962
fremdrog man østligt i hver af korets flankemure rektangulære nicher, udsparet i kampestensmurværket. I den nordre fandtes en bagklædning af muldnet egetræ. 1 0 To tilsvarende
vievandsnicher(?) i skibet, ca. to meter øst for
dørene, skjules af panelerne. Et pikstensgulv i
skibet, blotlagt 1962, kan være en rest af kirkens oprindelige †gulv. - Loftsbjælkerne hviler
på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. Bortset fra o m b y g ningen af korets østgavl i forbindelse med apsidens nedrivning spores der ingen middelalderlige ændringer i det oprindelige anlæg,
Det lille tårn ved skibets vestgavl er opført
1867 (årstal med jernankre) af kongelig byg-
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Fig. 5. Kirken set fra syd o. 1860. Tegning af C. Burman Becker. Det kgl. Bibliotek. - The church seen
from the south c. 1860.

ningsinspektør L. A. Winstrup (1815-89), Kolding. 1 1 Den røde teglstensbygning, der kun er
tilgængelig udefra, er holdt i nyromanske former med rundbuet dør i vest og cirkulære jernvinduer i syd og nord. Der er rundbuede vinduer i mellemstokværket, mens de øst-vestvendte gavle har cementafdækkede k a m m e og
hver prydes af tre blændinger, af hvilke den
midterste indeholder et rundbuet vindue; i syd
og nord er der dobbelte glamhuller under
rundbuet spejl, flankeret af små, hvidtede cirkelblændinger.
Tårnet afløste en †tagrytter over skibets vestende (jfr. fig. 5). Den var af bindingsværk med
spåntag og hvilede på vestgavlen (der var forstærket med murværk ude og inde) samt på to
piller i kirkerummet. En ældre †tagrytter var
opsat 1775 12 af kirkens patron, Erhardt greve
Wedel-Friis (sml. de bevarede jernankre »GW«
og »75« 13 i skibets vestgavl, set fra tårnets mellemstokværk). Ifølge kirkesynet 1776 4 havde
kirken ikke før haft et »tårn«, og de spredte
arkivalske oplysninger 1 4 synes da også at vise,
at klokken tillige hang i en muret †klokkekam,
støttet af to piller ved vestgavlen.
Våbenhuset foran skibets syddør, opført
1878, 2 er en lille murstensbygning af røde sten i
slægt med tårnet. I gavlen over den rundbuede
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Fig. 6. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1978. - The church seen from south-west.

dør er et lille, rundt jernvindue mellem hvidtede cirkelblændinger.
Bygningen erstattede et lille, teglhængt †våbenhus i bindingsværk, knap to meter højt (sml.
fig. 5), hvis tagspor endnu ses i skibets sydmur.
Huset havde en dør i syd samt træloft og m u r stensgulv, der 1847 15 havde afløst ét af piksten.
Lignende †våbenhuse af bindingsværk, hvoraf
der fandtes flere på egnen, kan følges tilbage til
1600'rnes begyndelse; således nedtog seks karle
1617 3 et ældre hus og ophuggede og rejste t ø m meret på ny. - Byens †brandsprøjte ønskedes
1862 2 fjernet fra våbenhuset.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Foruden tilbagevendende reparationer af kirkens trælofter
og tegltage samt våbenhus og klokkeskjul synes taggavlene, hvoraf kun skibets østre er oprindelig, at have været bygningens svage

punkt. Indtil 1931 16 afsluttedes de med murede
k a m m e (sml. fig. 5), der i 1700'rne var beklædt
med bly. Over vestgavlen var der indtil tårnets
opførelse 1867 kamtakker, således som det
endnu ses på f.eks. Grundfør kirke (s. 1655).
Peder Murmester af Århus ommurede 1617 3
gavlene i øst og vest, hvortil der i Daugbjerg
indkøbtes 100 tønder 1 7 kalk, som blev transporteret på 25 vogne, samt 2100 mursten i Arhus, der fyldte i alt 42 vognlæs. - †Jernankre 2 i
skibets vestgavl med »1687« må referere til en
reparation dette år. Ankrene forsvandt 1867 i
forbindelse med tårnbyggeriet, da vestgavlen
blev skalmuret. 1760-61 ommurede Rasmus
Pedersen korets østgavl, hvortil der medgik
1500 »dobbelte flensborgsten«. 1 8
Kirken, der 1728 var under reparation, meldtes 1776 i god stand ude og inde. 4 Planer om
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1849 15 at udvide nordsidens små vinduer blev
lykkeligvis aldrig til noget. I sydsidens tre udvidede og falsede vinduer indsattes støbejernsrammer 1874 19 i stedet for firkantede trækarme
(sml. fig. 5). 1871 etablerede man to, nu tilmurede, trækkanaler i korgavlen, og omtrent samtidig må kirken have faet sin murede falsgesims. Lofterne blev gipset 1863, og 1882 rensede man korbuens granitkvadre for kalk. Der
lagdes bræddegulv foran alteret 1890, og 1905
måtte murstensgulvene vige for sorte og hvide
cementfliser i skakbrætmønster. 2
Varme. En kakkelovn, opstillet 1891 2 i tårnet,
afløstes senere af kalorifer. 1962 er installeret
luftvar me.
Kirken er hvidkalket ude og inde med undtagelse af våbenhus og tårn, der står i blank mur.
De opskalkede tage er nu som før hængt med
røde vingetegl. Indvendig præges rummene af
en restaurering
1962-63
(arkitekt Aksel
20
Skov),
hvorved gipsloftet erstattedes af et
gråmalet bræddeloft, sømmet på bjælkernes
underside, og gulvene, hvoraf korets lå et trin
højere end skibets, blev reguleret til ét plan og
belagt med gule mursten på fladen; under stolene er der bræddegulv, i våbenhuset kvadratiske
teglfliser. - Koråbningens kvadre er igen
hvidtet.
†Kalkmalerier. Under kirkens hovedrestaurering 1962 fandt man rester af fem indvielseskors,21 der var indridset i pudsen, formodentlig
i skibet. På dettes n o r d m u r f r e m k o m desuden
to tegnede labyrinter22 (fig. 17), i tvm. ca. 90 cm
og den ene med 15 ringe, udført i rød streg
(svarende til bl.a. en labyrint i Tåning (Voer
hrd.)). Alt blev atter overkalket.

Fig. 7. Korets østgavl. NJP fot. 1981. - East gable of
chancel.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens velbevarede inventar, hovedsagelig stammende fra 1600'rne, viser forbindelsen med
den nærliggende hovedgård, Sjelle Skovgård. Adelsvåbner for ejerne har kronet renæssancealtertavlen
og ses endnu på herskabsstolene fra 1654, der afslutter rækken af samtidige, lukkede stole. Af middelalderligt inventar er kun bevaret den romanske løvefont, mens en klokke fra 1480, med klokkestøberindskrift, blev kasseret til fordel for den nuværende
fra 1774.
Alterbordet, med egetræspanel i renæssancestil,
er udført 1896 16 og udbedret 1949; matlakeret
og stafferet med forgyldning. Det romanske
†alterbord, sat af »rå granitsten« op mod østvæggen, 7 blev f j e r n e t 1896, da man anså det for
en »alt for stor og uskøn stenblok«. 2
†Alterklæder. Efter at kirken o. 1700 havde
manglet alterklæde, noteres et sådant i inventariet 1725 som et rødt klædeforhæng. 4 1743
bekostede man et nyt af rødt plys kantet med
sølvgaloner og smykket med kongens kronede
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navnetræk og det broderede årstal midtpå. 1 8
Altertavlen (fig. 10), o. 1615-20, er et snedkret arbejde i høj renæssancestil, med nyskårne
storvinger fra 1949 og med malerier fra 1897
udført af Anker Lund.
Over et glat postament med diamantbosser
på fremspringene flankeres et storfelt, i æggestavramme, af to retkantede, korintiske søjler,
hvis prydbælter er fremhævet ved høje kartoucher. Den gennemløbende storgesims har på
undersiden enkelt kassetteværk, under kronlisten pærestav og tandsnit. Topfeltet flankeres af
fritstående hermer med draperiophæng på de
høje skafter og lille, buttet kvindebuste med
hovedklæde; en pølseformet pude er indskudt
under det joniske kapitæl. Topornament og
-vinger er formet som kassette-kartoucher, de
sidstnævnte med muslingeskal, et træk, der
genfindes på altertavlen i Sabro (s. 1871) og på
epitaf nr. 2 i Århus Vor Frue (s. 1196), der
tillige i topfeltet har kvindehermer. Topfeltet

var oprindelig kronet af to små hjelmede våbenskjolde, 2 3 alliancevåben for Rostrup og
Skram, henvisende til Sjelle Skovgårds ejerpar,
Gunde Rostrup 2 4 og hans hustru Kirsten Jacobsdatter Skram.
Ved en istandsættelse 1949 fik tavlen tilføjet
nye storvinger 2 5 skåret efter model af topvingerne, og træværket »udbedredes«. Samtidig
fornyede maler Hans Rasmussen, Fåborg, den
tidligere staffering, egetræsmaling med partiel
forgyldning. Den ældre staffering var udført
1896 efter forslag af professor Magnus-Petersen, 2 der tillige havde ønsket de ældre, »grelle«
farver fra 1836 26 afrenset og de samtidige, »slette og vanzirende« malerier fjernet. I stedet for
disse malerier19 af Nadveren 3 9 (i storfeltet) og
Korsfæstelsen (i topfeltet) anbragtes lærredsmdlerier signeret Anker Lund 18[97], 26a henholdsvis af Kristus i Gethsemane og Kristi buste, en
kopi efter Carlo Dolci.
Altersølv. Alterkalk (fig. 11), skænket 1677,
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Fig. 8. Indre, set m o d
øst. N E fot. 1978. - Interior looking east.

Fig. 9. Indre, set m o d
vest. NE fot. 1978. - Interior looking west.

men antagelig samlet og forarbejdet af ældre
dele; 20,7 cm høj. Den store, ottetungede fod,
på flad fodplade, har standkant smykket med et
renæssanceornament,
almindeligt
omkring
1600, rude mellem to lodrette stave. Ottekantede skaftled med små profilstave foroven og
-neden og gotiserende, spidsoval knop med
spidse blade på over- og undersiden mellem
små, fremspringende rudebosser. På forsiden
har disse graverede versaler på skraveret bund:
»iesvs nri« (nazarenus rex iudaeorum, fra Nazareth, jødernes konge), muligvis udført i giveråret samtidig med tilsætningen af det store,
glatte bæger (jfr. kalken 1679 i Malling, Ning
hrd.). Fodens tunger er markeret ved graverede
konturlinier, der ved kanten indrammer giverindskriften, med versaler: »Gud til ære Schiøring kierche til beprydelse forærit dette af os
anno 1677«. På to af fodtungerne er graveret
givernes initialer »M.H.F.« og »A.O.D.S.«
over deres respektive våbner: 1) Skjoldet tværDanmarks Kirker. Århus amt

delt, i 1° hånd med pen, 2° delt, i felterne
henholdsvis halv vinge og trefliget blad; hjelmtegnet en rustningsklædt arm holdende sværd.
2) Både mærke og hjelmtegn har tre agern. 27 På
fodpladen to ens mesterstempler for Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus (Bøje 1946,
nr. 1357). Tilhørende disk, 14,3 cm i tvm., glat
og flad, på randen graveret cirkelkors, Georgskors på skraveret bund.
†Oblatæske, anskaffet 1862, 19 af porcelæn,
sort, med guldkors og -kanter.
Alterkande, skænket 190519 af Jens Laursen,
sognepræst til Frederiksberg S. Markus kirke,
til minde om forældrene, gårdejer Laurs Voldby, †1895 og hustru Ane Hansdatter, †1875.
26,5 cm høj, på korpus graveret kors og indskrift. Under bunden tre stempler, Kbh.s bymærke (19)06, mesterstempel for P. Hertz,
Kbh. 2 8 og guardeinens mærke.
Vinskummeske, 1903, med stempel »FJH« for
Frantz Jacob Hingelberg, Århus. 2 9
123
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Fig. 10. Altertavle o. 1615-20, med malerier 1897
udført af Anker Lund (s. 1932). NE fot. 1978. Altarpiece c. 1615-20, with paintings 1897 by A. Lund.

Sygesæt, anskaffet 1862 2 sammen med hovedsognet Sjelle (s. 1913).
En †tinflaske, købt 1613/14. 3
Alterstager (fig. 12), 1600-25, af ret lys bronze, 34 cm høje, med svære, ens profilerede fodog lyseskåle, de sidste dog mindre; indknebne
skaftled på hver side af større midtled, med
spidsovalt tværsnit. Jernlysepig. Beslægtet med
stagerne i B o r u m samt flere sønderjyske, især
nogle i Magstrup (DK Haderslev s. 589) og
Ravsted (DK Tønder s. 1595).
Syvarmet lysestage, nyere, med klokkeformet
fod og graverede akantusblade nederst på
armene.
En †gradual (salmebog med noder), anskaffet
1616 for 3 dir. 3
Messehagel, 1967, af gylden brokade. †Messehagler. Efter at kirken o. 1700 havde manglet en
hagel, nævner inventarielisten 1725 en rød hagel med sølvgaloner, 4 1739/40 en rød af pikeret
fløjl med rygkors af »guldkniplinger«. 1 8 1858 15

og ved senere anskaffelser 2 var hagelen af rødt
fløjl med guldgaloner.
Et †»jernfyrfad« til at hente ild i omtales i
inventariet 1725 som liden og gammel. 4
Alterskranke, 1896, 16 bestående af drejede,
brunmalede søjler med lidt forgyldning; opstillet i halvbue. 1741 18 karakteriseredes †skranken
som et »tralværk«.
Døbefont (fig. 16), romansk, af granit, k u m men, 83 cm i tvm., af rød, foden af grå granit
med røde årer. Ifølge Mackeprang (Døbefonte
s. 234ff., 248) tilhører den de østjyske løvefontes klassiske type, herunder den såkaldte »Galtengruppe«, med de nærmeste paralleller i Tulstrup (Ning hrd.) og Sindbjerg (Vejle amt),
antagelig udført af samme stenhugger.
U n d e r et mundingsprofil bestående af skråkant mellem to spinkle rundstave er k u m m e n
smykket af fire løver i relief, anbragt efter
hinanden og hver med sit eget stærkt f r e m springende mandshoved set en face. Som gruppens øvrige er dette uden overskæg og med
håret lagt i parallelle bølger over panden. M a n kens brede, tværdelte lokker har spiralkrøller
ligesom palmethaien, der med sit slyng helt
udfylder partiet over dyrenes rygge. 3 0 Foden
har på hjørnerne menneskehoveder, hvis hår
breder sig ud på sviklen bagved. De rundbuede
skjoldes relieffer er dels noget afskallet, dels
muligvis afhugget o. 1873, da k u m m e n befriedes for maling og foden for hvidtekalk. 2
Reliefferne er: 1) liggende løve med ene forpote
løftet, 2) fugl med udbredte vinger, 3) vistnok
fugl ved siden af trebladet gren og 4) ? (mod
væggen). Opstillet under korbuen mod nord.
Dåbsfade. 1) 1703, af tin, ottekantet, ganske
svarende til Sjelles (s. 1914) med samme graverede spejlmonogram for grev Christian Friis
flankeret af indskrifterne »Skiorring kiercke«
og »Anno 1703«. På randen desuden mesterstempel for kandestøberen Søren Sørensen, der
fik borgerskab i Århus 1699. 2) 1906, 2 af messing, 63 cm i tvm., glat, med 16 cm bred rand
omkring en fordybning, der er 8 cm dyb og
31,5 cm i tvm.
Dåbskande, 1905, 2 af messing, 22 cm høj til
den kantede hanks overkant; lav hals.
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†Fontelåg. 1725 omtales i inventariet et »trædække« over fonten. 4
Prædikestolen (fig. 15), o. 1600, af fyr, er et
landligt snedkerarbejde i renæssancestil. De fire
fag har høje, smalle storfelter, hvis kannelerede
pilastre, med profilkapitæler, bærer profilerede
bueslag med tunget underkant; i sviklerne perspektivhuller. Foran hjørnerne står slanke, kannelerede, balusteragtige søjler med toskanske
kapitæler. Stolen, der fik ny bærestolpe 1960,
har opgang ad en samtidig, muret trappe gennem en brudt åbning i triumfmuren.
Ifølge et kirkesyn 1717 4 var prædikestolen så
slet og skrøbelig, at man ikke uden fare kunne
forrette tjenesten; der var ofte »gjort ansøgning« herom, og man havde faet tilsagn om at
fa Hammels (Gjern hrd.) tidligere prædikestol,
uden at dette dog synes at være sket. 1803 4
bemærkedes, at stolen var løs, og at noget af
træværket var faldet af. Den var da umalet
ligesom stoleværket. 1836 25 blev den malet
sammen med altertavlen, antagelig med den
blå farve i bundfelterne, muligvis med en palmetdekoration, der syntes spor af ved en restaurering 1960. Ved en istandsættelse 1896 16
blev rammeværket egetræsådret og stafferet
med lidt forgyldning. Den står nu malet i to
lyse, grå nuancer med lidt hvidt og forgyldning.
Stoleværk, samtidig med herskabsstolene fra
1654. De glatte gavle har udskårne topstykker
med bruskede masker eller maskelignende
slyng. Alle stader har samtidige døre, hver med
to retkantfyldinger adskilt af smalfelt; hængslerne er bukkehornsagtige.
Det østligste stade både i nord og syd danner
herskabsstole (fig. 14), fra 1654, for den daværende ejer til Sjelle Skovgård. Gavlplankernes
høje topstykker er formet som adelsvåbner
omgivet af bruskbarokke slyng og kronet af et
stort englehoved (fig. 13). I syd våbner for
Skram og Parsberg mellem indskårne initialer
(versaler): »W - SF« og »W - SM«, der betegner Waldemar Skrams fædrene og mødrene
våbner, over årstallet »16 - 54«. I nord hans
hustrus, Kirsten Kaas' fædrene og mødrene
våbner, (Sparre) Kaas og Vind, med de respek-

1935

Fig. 11. Alterkalk skænket 1677 (s. 1932). NE fot.
1978. - Chalice, presented 1677.

Fig. 12. Alterstage o. 1600-25

(s. 1934).

1978. - Altar candlestick c. 1600-25.

NE fot.

1936

FRAMLEV HERRED

Fig. 13-14. Herskabsstole 1654 for Sjelle Skovgårds
ejere (s. 1935). NE fot. 1978. Fig. 13. Detalje med
Valdemar Skrams fædrene våben. Fig. 14. Kirsten
Kaas' fædrene og mødrene våbener, Kaas og Vind. Manorial pew s 1654 for the owners of Sjelle Skovgård.

tive initialer »K — KF« og »K - KM« over
samme årstal. Dørenes fyldinger - de øvre med
hjørneudvidelser - har kraftigt profilerede lister; de fint udstansede hængselbeslag er formet
som en slags beslagværk.
Endnu 1853 15 var alt stoleværket umalet,
men ved synet 1862 var maling dog foretaget
efter en reparation. 2 1892 19 blev stolene gjort
mageligere ved at øge sædernes bredde og hælde ryglænene, og året efter blev de egetræsmalet. 1 6 Nu gråmalet i to lyse nuancer.
†Skrifte- og †degnestol, der 1862 stod på hver
sin side af alteret, blev fjernet 1890 2 og erstattet
af en løs stol og et lille bord til præsten i korets
nordvesthjørne, mens kirkesangeren fik plads
ved opgangen til prædikestolen. 1 9
†Kirkekiste. 1725 4 omtales en gammel egekiste, med hængsel og lås, anvendt til at forvare
alterklæderne i. 1767 opregnes den endnu
blandt inventaret, 3 1 men var måske 1862 reduceret til den kiste med låg, til grus og sand, der
var anbragt i våbenhuset. 2
En pengebøsse, o. 1900, at blik, med pengetragt, sortmalet, hvorunder ses skriveskriften:
»Skjørring Kirke til de Fattige«; ved orglet.
†Pengetavle. 1725 nævnes en »liden, gammel
tavlepung«. 4
†Pulpitur i kirkens vestende, tidligst omtalt
1725, 4 da der manglede fem »træpiller« af det
»gitterværk«, der ønskedes repareret 1825. 25
Fjernet o. 1855 da Låsby sogn (Gjern hrd.)
udskiltes fra pastoratet. 1 5
Orgel, bygget 1963 af Marcussen & Søn,
Åbenrå. Ét manual med fem stemmer. Facade
tegnet af Aksel Skov. I skibets nordvesthjørne.
†Orgel, leveret 1923 af A. C. Zachariasen, Århus. 3 2 Tre stemmer. Opstillet samme sted som
det nuværende.
Salmenummertavler. 1) O. 1875 2 (jfr. fig. 8),
smal, med rundbuet gavl og skuffe forneden til
brik-skydetal;
sort- og hvidmalet.
2-3)
O. 1975, af eg, til metalophængningstal.
Lysekroner, to nyere, ens, ottearmede, ophængt i skibet.
Lysearm (fig. 18), o. 1650. af messing. Den
spinkle S-formede arm svarer i sin f o r m med
de oprullede, modstillede volutter og den flade
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lyseskål til en i Vartov kirke (DK Kbhvn. By,
s. 57), men er desuden beriget med akantusbladgraveringer på midtled og ved øvre bladudløb. Armen holdes af lille, støbt messinghånd fæstnet til hvælvet vægplade. Allerede
17254 omtales armens plads i muren ved prædikestolen, måske samme placering som 1862,2
da den sad ved siden af prædikestolen, noget
højere, i muren ind til koret. 188319 blev den
repareret efter at være faldet ned. Nu opsat
uden forbindelse med prædikestolen østligst på
skibets sydvæg.
Et keramisk, polykromt relief, Kristus på
korset mellem Maria og Johannes, 50x32 cm,
udført o. 1960 af billedhuggeren Gunnar Hansen, er 1975 ophængt på skibets nordvæg.
Kirkeskib,33 kopi af hvalfangerbåden »Hvalfisken« ophængt vestligst i skibet 1979.
Klokke, »Anno 1774 bekosted af det høigrewelig herskab til Frissenborg«. Indskriften
med reliefversaler, står midt på klokkelegemet,
om halsen en palmetbort med små klokker og
kors mellem bladværk. Over slagkanten tre
profilbånd. 70 cm i tvm. Klokken hang oprindelig 4 i en samtidig †tagrytter (se denne) og
ringedes 18622 med en jernlænke, der hang ned
uden for muren. Nu ophængt i tårnet fra 1867 i
samtidig klokkestol.
†Klokker. 1) 1480. Ifølge Resen (s. 118f.) havde klokken følgende indskrift: »U. Maria.
Sanctus. Jochs. Johannes Smid F. in Ryda anno
Domini MCDLXXX«. Indskriftens forkortelser kan muligvis opløses således: »u« = v(irgo),
»f«(ecit) og »Jochs. « måske en fejlskrift: Joahs.
for Johannes, hvorved indskriftens ordlyd bliver: Jomfru Maria. Den hellige Johannes. Johannes smed gjorde [mig] i Ryda, dvs. Rye, 34 i
Herrens år 1480. Klokken er muligvis støbt af
den Johannes, 35 som 1471 udførte Lyngå kirkes
†Mariaklokke (s. 1781, nr. 1).
Klokken er rimeligvis identisk med den, der
nævnes i inventariet 1661,36 og som man
o. 167614 ikke kunne ringe med på sikker vis,
fordi klokkeværket var ganske brøstfældigt.
Dens placering var da i vestgavlen, indtil den
udskiftedes med den nuværende, større og
»vellydende« klokke. Den gamle klokke karak-

Fig. 15. Prædikestol o. 1600 (s. 1935). NE fot. 1978.
- Pulpit c. 1600.

teriseredes 17764 som »en liden mad klokke«,
der »ej var til nogen synderlig nytte for sognefolkene«.
2) Ved klokkeskattens indkrævning 152829 37 afgav kirken en klokke, der med sit »jernfang« (tilbehør) vejede 3 skippund og 3
lispund.

GRAVMINDER
Gravsten.

1)

O. 1684.

Af

grå

kalksten,

180x90x10 cm, øvre kant og højre hjørne
afbrækket; stærkt nedslidt. I et rundbuet felt
foroven ses den opstandne Kristus stående på
graven med sejrfanen i venstre hånd. På skrifttavlen herunder læses nederst initialerne (versaler) »AB I S« samt årstallet »1684«, for Albret
Ibsen, †1684, fæster af Rodegård i Skørring
sogn. 38 I stenens hjørner cirkulære medaljoner.
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Anbragt op ad diget i kirkegårdens nordvestre
hjørne.
2) O. 1684. Grå kalksten, 1 0 0 x 5 5 x 8 cm,
nedre højre hjørne mangler; nedslidt indskrift
med fordybede varsaler. En profileret kant,
med slyngbånd, indrammer stenens skriftfelt;
nederst læses initialerne »SIS« samt årstallet
»1684«, antagelig for en person med efternavnet Ibsen, jfr. nr. 1. Anbringelse som nr. 1.
3) 1600'rnes sidste halvdel. Grå kalksten,
2 0 0 x 1 2 5 x 1 2 cm, uden spor af indskrift. Den
stærkt nedslidte stens nederste to trediedele
optages af et skjoldformet skriftfelt, hvorover
ses den opstandne Kristus stående på graven,
flankeret af to profilvendte kranier. Den fladbuede arkade herover støttes i siderne af volutbøjler. I hjørnerne cirkelslag med de fire evangelister. Anbringelse som nr. 1.

†Ligtræer. 1741 betalte Søren Mogensen 64
sk. for at lægge et ligtræ på kirkegården, og
1761/62 blev erlagt samme beløb for et ligtræ
over Chr. Jensen. 1 8

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Liber daticus for Sjelle og Skørring
sogne 1846-1939. - Synsprotokol 1862ff. - Se i
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m . m . ) , Chr. Axel Jensen 1920 (bygning og inventar), Ingolf Røjbæk 1960 (forslag til istandsættelse af
altertavle, prædikestol og stolestader), Aksel Skov
1962 (bygning og kalkmalerier), Georg N. Kristian-

Fig. 16. Romansk døbefont (s. 1934). NE fot.
1978. - Romanesque baptismal font.
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Fig. 17. Kalkmalet †labyrint på skibets n o r d m u r . I
den ene side indridsning til †indvielseskors (s. 1931).
Aksel Skov fot. 1962. - Wall-painting of labyrinth.

Fig. 18. Lysearm o. 1650, ved prædikestol (s. 1936).
NE fot. 1978. - Candle bracket c. 1650, by pulpit.

sen 1974 (herskabsstole), Vitus Nielsen 1978 (gravsten), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand
1978 (inventar og gravminder). - Fyldige udskrifter
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gravminder ved Anette Kruse og orgel ved Ole
Olesen. Redaktionen afsluttet 1981.
Notebøger. NM2.afd.: Henry Petersen V, 1885,
s. 70ff. (notater om bygning og inventar).
Tegninger og opmålinger. Det kgl. Bibliotek: Tegning
af kirken ved J. G. B u r m a n Becker o. 1860 (KB
2° + 63). - NM2.afd.: Skitse af sydportalen ved
P . H e r m a n Rasmussen u.å. - Skitse af døbefonten,
u. navn (efter Vinstrup). - Skitse af altertavlen ved
Magnus-Petersen 1893. - Plan og snit af kirken 1960
og plan af kirken 1961, ved Aksel Skov. - Plan og
snit af kirken ved Jens Hougaard og Jørgen Viemose
1970.
Litteratur: ØJyHjemst. 1965, s. 148ff. - M e d d ÅSt. 1963, s. 33, 1973, s. 79, 1980, s. 94ff.
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1

Sjelle og Skørring blev 1979 sammenlagt med
Skivholme. Indtil 1853 var også Låsby sogn (Gjern
hrd.) annekteret Sjelle.
2
Synsprotokol 1862ff.
3
R A D a K a n c . Seks års kirkergsk. indsendt 1620
(B 184e).
4
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-76).
5
MeddÅSt. 1973, s. 79.
6
Tegningen skænkedes dette år til Antikvarisk arkiv, nu i N M 2 .
7
Engelhardts indberetning 1875.
8
Vinduerne var utilmurede 1803 (note 4) og har
tilsyneladende altid været i brug.
9
Var blændet allerede 1803 (note 4).
10
Brev fra arkitekt Aksel Skov til N M 2 , 29.juni
1962.

Sml. note 7; tegningen godkendtes af ministeriet
27. okt. 1866.
12
N o t e 2 og 4.
13
Årstallet læstes 1862 som »1775«; nu er man tilbøjelig til at opfatte det sidste ciffer som et nul.
14
N o t e 4 samt synet efter Mogens Friis 1675.
15
Liber daticus 1846-1939.
16
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
ca. 1844-1933 (C 30.65).
17
9 læster og 4 tdr.
18
R A R t k . Rev. rgsk. 279-85. 1739-67. Skanderborg
rytterdistrikt, kirkergsk.
19
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
for kirker 1845-1921 (C 30.5-10).
20
ØJyHjemst. 1965 s. 148ff.
21
Et af korsene ses på fig. 17 ridset oven i labyrinten,
uden at det dog kan afgøres, hvad der er ældst.
22
Vedr. labyrinter, se Jørgen Thordrup, i Den iconografiske Post 1975, 4:23-35, og Mads-Bjørn Jørgensen, i KultLeks XVIII, 652.
23
Skjoldene blev fjernet ved gipsloftets anbringelse
1863, men blev ifølge Magnus-Petersen fundet hos
skolelæreren og formodentlig genanbragt ved restaureringen 1896. Ses på fot. 1934 og er formentlig
atter j e r n e t 1949.
24
Thiset: Stamtavler VIII, 131: Gunde Rostrup skrives til Sjelle Skovgård 1616, men pantsatte 1621
gården til Hans Skram.
25
Skåret af lærer Hans V. Elmer, efter tegning af
kirkemaler Hans Rasmussen, Fåborg (note 20).
26
LA Vib. Århus amts nrdr. provsti. Synsprot.
1812-44 (C291.2).
26a
Årstallet delvis dækket af rammen.
27
Formodentlig slægten Sommers våben (jfr. RA.
Borgerlige segl); det andet våben har ikke kunnet
identificeres.
28
Laurits Grün: Danske Guld- og Sølvsmedes
Stempler indtil 1943, 1943, s. 44.
29
Samme s. 78.
Jfr. J. Kornerup, i ÅrbOldkHist. 1881, s. 274.
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s. 13, men med fejlagtig underskrift), formodentlig
fra 1836, er udført i olie på træ, 111x96 cm. Det er
en naiv og ubehjælpsom gengivelse af nadvermotivet. Kristus sidder under en bordhimmel, flankeret
af lysearme, bag et bord anbragt parallelt med billedplanet; i halvcirkel omkring ham er anbragt de
fem og syv apostle, hvoraf den stærkt rødhårede
Judas med pengeposen ses forrest til den ene side.
Farverne er i hovedsagen blå, grønne og røde, J o hannes' ansigt dog brunt. M ø r k baggrund. Maleriet
agtes ophængt i kirkens vestende ved siden af orglet.

SUMMARY
Fig. 19. Landsbyplan 1:10000, målt 1796. Map of the
village 1796.

T h i s m o d e s t c h u r c h consists o f a R o m a n e s q u e
chancel and nave, built of r o u g h boulders w i t h
g r a n i t e ashlar a t t h e c o r n e r s a n d a r o u n d t h e
doors

31

RA. Rtk. Rev. rgsk. 290. 1769. Summariske rgsk.
for jyske rytterdistrikts kirker.
32
Zachariasen: Orgelfortegn. Fot. i N M 2 .
33
Skænket af fhv. gårdejer Rasmus Jessen, Skørring.
34
Resen skriver: »... måske landsbyen Roda eller
staden Ry, hvor denne Johannes udøvede sin kunst.«
Ifølge Danmarks Stednavne nr. 12. Stednavne i Århus og Skanderborg amter, 1964, s. 113 og 41 er
byen snarere (Gl.) Rye (1486 Ryde) end landsbyen
Rode i Skørring sogn.
35
Johannes er måske tillige identisk med mesteren
for en klokke fra 1463 i Tamdrup (Nim hrd.), hvis
indskrift ligeledes indledes med »Maria« (jfr. Uldall
s. 90).
36
LA Vib. Århus bispeark. 1661. Herredsbog.
Framlev hrd. (C3.1078).
37
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over afleverede klokker 1528-29. Reg. 108A.
38
Meddelt i brev af 8. maj 1962 fra fru Martha
Pedersen, Århus (i N M 2 ) .
Korrekturnote ( 39 ). Altertavlens tidligere nadvermaleri, omtalt s. 1902, er j u n i 1982 generhvervet til
kirken på auktion nr. 531 hos Nellemann & T h o m sen, Århus. Maleriet (gengivet i auktionskataloget

and

windows.

A low

apse

originally

a b u t t e d o n t h e east side o f t h e c h a n c e l b u t m a y
already have been demolished in R o m a n e s q u e
period. T h e small t o w e r at the west gable of
t h e n a v e dates f r o m 1867 a n d t h e p o r c h a t t h e
s o u t h side o f t h e n a v e f r o m 1878. T h i s latter
replaced

a

small half-timbered p o r c h

which

a c c o r d i n g t o a c c o u n t - b o o k s can b e t r a c e d b a c k
t o c. 1600.
T h e well-preserved furniture, dating mainly
f r o m t h e 17th c e n t u r y , s h o w s c o n n e c t i o n w i t h
t h e n e a r b y m a n o r o f Sjelle S k o v g å r d (Wedelslund).

T h e armorial bearings

of the owners

c r o w n e d t h e R e n a i s s a n c e altarpiece a n d can still
b e seen o n t h e m a n o r i a l p e w s f r o m 1654 w h i c h
w e r e set a t t h e e n d o f t h e r o w o f c o n t e m p o r a r y
b o x p e w s . T h e p u l p i t i s a r u s t i c piece o f j o i n e r y
f r o m c . 1600. T h e R o m a n e s q u e l i o n f o n t i s t h e
only

item

of furniture

preserved

from

the

M i d d l e A g e s , w h e r e a s a bell f r o m 1480 w a s
discarded in favour of the present one f r o m
1774.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1978. - The church seen from south-east.
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Kirkens rige kalkmaleriudsmykning fra årene kort
efter 1500 tyder på en nær tilknytning til Århus
domkapitel. I tiden efter reformationen m o d t o g
domprovsten da også afgifter m o d til gengæld at
revidere regnskaberne og have kirken i forsvar (sml.
s. 1367). Ved et mageskifte 1582 1 overgik denne ret
til kronen med lensmanden på Skanderborg som tilsynsførende. 2 1672 blev kirken indlemmet i grevskabet Frijsenborg, i hvis besiddelse den forblev indtil
1. juli 1921, da den blev selvejende.

Kirken ligger frit i landskabet midtvejs mellem
landsbyerne Skivholme og Herskind.

Den rektangulære kirkegård, der 1861 3 er udvidet m o d syd, hegnes af lave, brede, græs- og
kratbevoksede markstensdiger. Hovedindgangen, som siden 1861 findes i øst, er en køreport
med nyere jerngitterfløje, fæstnet i diget; i syd
er en tilsvarende, lille ganglåge. Tidligere var
der indgange i nord og syd (mod de to landsbyer). Her manglede port og låger 1702, og 1715
var »klinker og håndfang bortstjålen«. 4 16155
nævnes en nordre †kirkerist; samme år istandsatte man de sammensunkne diger, men allere-
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Kjeld Kjeldsen og Jørgen Malling 1969, tegnet af Marianne Nielsen 1982. - Groundplan 1:300.

de 1618 måtte Jens stenpikker fra Hammel igen
oplægge »kirkegårdsmuren«.
Ved kirkegårdens nordøstre hjørne er 19776
opført et ligkapel og redskabshus (arkitekt Arne
Karlsen). De to vandskurede bygninger med
halvtag, der forbindes af en mur, afløste et kapel fra o. 19077 (tegnet af Carl Kiilsgaard).
Et †halsjern manglede 17638 sin lænke.
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i
syd og et tårn i vest samt i 1899 en apsis til
erstatning for den romanske, som blev nedrevet 1801. Korets nuværende skikkelse skyldes
en senromansk ombygning, der også må have
omfattet den oprindelige apsis. Orienteringen
afviger betydeligt mod syd.
Planen (fig. 3) udmærker sig ved rette vinkler

og enkle proportionsforhold. Koret danner
sammen med triumfmuren et kvadrat, og skibet er udvendigt tre gange så langt som korets
indvendige side. Den anvendte måleenhed synes
at være den samme korte, jyske fod som påvist
i Elsted og Lyngå (s. 1739 og 1769), der her kan
sættes til ca. 28,1 cm. Målt med denne enhed er
korets udvendige kvadrat 22x22 fod, mens
skibet udvendig måler 48x28 fod. Murtykkelsen er i koret lidt under og i skibet lidt over 3
fod, hvorimod skibets vestgavl er noget sværere (4 fod) ligesom vestgavlen i Framlev kirke.
D e t romanske anlæg er rejst på et t e r r æ n m e d

fald mod øst, og de bygningsarkæologiske forhold i koret taler for, at dette afsnit sammen
med den 1801 forsvundne apsis har udgjort en
første etape i byggeriet. Materialerne er rå og
kløvet kamp samt en ikke ringe del frådsten,
der overvejende synes benyttet i koret og i skibets nordside. 9 I skibet østre taggavl - den eneste bevarede - ses fra korets tagrum vekslende
bælter af kamp og frådsten. 10
På grundlag af forskellige spor, specielt et
tagværksaftryk i triumfmurens østside, kan der
tegnes

Fig. 3. Formodet system ved afsætningen af den romanske kirkes plan. Måleenheden er en kort fod =
ca. 28,1 cm (s. 1942). 1:300. Tegnet af NJP og Marianne Nielsen 1982. - Presumed system of marking out
the plan of the church. The unit of measure is c. 28.1 cm.

et ret k l a r t billede af korets oprindelige

skikkelse (fig. 4). Murene var ganske lave i forhold til skibet og kun godt halvdelen af den
nuværende højde. Rummet stod med bjælkeloft, og hver flankemur var forsynet med to
(†)cirkelvinduer. De ejendommelige vinduer
blev fremdraget og formentlig delvis rekon-
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Fig. 4. Rekonstruktion af oprindeligt kor ved NJP.
Tværsnit set mod vest. Tegnet af Marianne Nielsen
1982. - Reconstruction of original chancel. Cross-section.

strueret ved kirkens restaurering i slutningen af
1890'erne; 11 tre fremtræder nu som smigede,
cirkulære blændinger ude og inde, mens et
fjerde, det sydøstre, er ødelagt af et moderne
vindue. Blændingernes underkant sidder 16065 cm over eksisterende gulv, mens de i murflugten måler ca. 70 cm i diameter og er ca. 22
cm dybe.
Der kendes ingen paralleller til anvendelsen
af cirkelvinduer i korflankemure, 1 2 men det er
tænkeligt, at de runde vinduer i Skivholme kirke har været inspireret af tilsvarende vinduer i
den nedrevne apsis, 13 hvis oprindelige højde må
have været afpasset efter det lave kor. - Korets
†tagværk var af den velkendte type med én kort
spærstiver til hvert spær.
Skibet, der rejstes ved dette lave kor, må oprindeligt have haft seks rundbuevinduer, tre i
hver side, hvoraf de søndre er gået tabt, mens
nordsidens er genåbnet og genskabt 1899; 14 det
midterste var da næsten opslugt af et stort m o derne vindue, og kun buen var tilbage. Det
østre, der stod som en udvendig blænding,
havde ifølge Uldall karme og kilestensstik af
frådsten.
Af de oprindelige, rundbuede døre er den
nordre tilmuret i lysningen. Døren, der udvendig måler 108x220 cm, har karme af frådsten,
men afsluttes efter en o m m u r i n g af en nærmest
flad bue i tegl. Også den udvidede og o m dannede syddør, som sidder noget forskudt
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Fig. 5. Snit af kor nær triumfmur, set m o d vest, 1:150.
Målt a f K . Kjeldsen o g j . Malling 1969, tegnet af Marianne Nielsen 1982. - Section of chancel, looking west.

m o d vest, afsluttes udvendig med en flad bue.
Korets ombygning er foretaget efter skibets opførelse, men næppe senere end 1200'rnes midte. Man nedbrød den øverste del af frådstensmurene og forhøjede bygningen i tegl, idet der
samtidigt blev slået et hvælv. Langmurene,
som afsluttes af en profileret, nu noget forvitret
gesims (sml. fig. 5), fik hver et smiget rundbuevindue, mens de gamle cirkelvinduer blev tilmuret. Af de to teglstensvinduer er det nordre
genåbnet 1899, mens det søndre helt er opslugt
af et moderne vindue.
Det kuppelagtige korhvælv (sml. fig. 12) er
muret i helstens tykkelse som to hinanden skærende tøndehvælv med brede trekløverprofilerede ribber, som i syd dog er reduceret til en
spidsbuet profil. På ribbernes overside ligger
sten på fladen, mens hvælvlommerne er fyldt
med mørtelblandet tegl- og frådstensbrokker. I
ribbernes skæringspunkt er anbragt en nedhængende,
champignonformet
»slutsten«
(fig. 34) af overkalket egetræ, der på oversiden
er fastgjort med en blyforing. 1 5 Selve træstykket er 68 cm langt, mens den fladtrykte knop
måler 28 cm i diameter. Lignende slutsten af
granit kendes flere steder i Jylland, bl.a. i de to
hvælv i Århus domkirkes nordre apsiskapel
(sml. s. 185 og fig. 68).
I forbindelse med korets forhøjelse blev korbuen udvidet og ommuret i tegl. I den svagt
spidsende bue, der har fremspringende vanger,
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1978. - The church seen from north-east.

markeres det lavtsiddende vederlag i syd af en
lille gesims, der er gået tabt i nord.
†Apsiden, der efter alt at d ø m m e må være
forhøjet samtidig med korets senromanske
omdannelse, var bredere og mere fremspringende end den nuværende fra 1899 (sml. fig. 3).
Apsismundingen, der i forrige århundrede stod
som en dyb, rundbuet niche bag alteret, 16 var
forsynet med profilerede (†)kragbånd (1,3-1,5 m
over gulvet), som rimeligvis stadig er bevaret i
murværket. I søndre vange var en lille, rundbuet (†)(gemme)niche. 9
Ændringer og tilføjelser. Ved den berørte ændring i anlægget bragtes korets højde og vinduesudstyr i pagt med skibets. Efter midten af
1400'rne indbyggede man hvælv i skibet, og
der tilføjedes et tårn i vest; også våbenhuset må
være k o m m e t til m o d middelalderens slutning.
Skibets tre sengotiske krydshvælv er forment-

lig indmuret i biskop Jens Iversens embedsperiode (1449-82), at d ø m m e efter kalkmalet våben. Hvælvene hviler på falsede hjørne- og
vægpiller, der har rundet kragled, samt på
spidse helstens skjoldbuer og runde gjordbuer;
de halvstens tykke ribber er i fligene udført af
kantstillede sten. - Fem spygatter er ladt åbne.
Tårnet ved skibets vestende er opført inden
1503, idet kalkmalerierne fra dette (og de følgende) år også dækker den runde tårnarkade.
Det tre stokværk høje tårn er rejst af røde m u n kesten og rå kamp indvendig i tårnrummet.
Syd- og vestfacaderne er skalmuret 1896, 17 da
de øvrige murflader rensedes for hvidtekalk og
den nuværende gesims k o m til; samtidig indsattes en granitsokkel med skråkant. Østmuren
hviler på en spids aflastningsbue, spændt mellem tårnets flankemure lige vest for skibets
nedrevne taggavl. Det smalle tårnrum dækkes
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af et samtidigt krydshvælv med halvstens ribber. Det store spidsbuede og udvendig falsede
vestvindue er genetableret o. 1900.
Der er adgang til tårnets øvre stokværk via
våbenhusets og skibets lofter. Tidligere førte
en tømret †fritrappe ved tårnets n o r d m u r op til
en slank og fladbuet dør, der nu står som udvendig blænding. 1615 5 anskaffedes lås og nøgle til »tårndøren«. Mellemstokværket, der
dækkes af et nyere betonloft, far lys gennem et
lille, rundbuet vindue i vest. Klokkestokværkets fire fladrundbuede glamhuller er ommuret
og udvidet, formentlig i 1890'erne. 14 - Det skifertækkede pyramidetag er opsat ved kirkens
hovedrestaurering 1862. 17 Kongelig bygningsinspektør Walther havde anbefalet, at man bibeholdt det noget lavere, spåntækkede spir, der
målte 9 alen (5,7 m) i højden mod det nuværende spirs 8 meter. 1 8 1613 5 nævnes tagsten og
»hulsten« på tårnet; 1715 4 var sydsiden tækket
med bly.
Våbenhuset (fig. 7) ved skibets syddør, nævnt
første gang 1615, 4 må være rejst i senmiddelalderen. Det er af munkesten i munkeforbandt
og var oprindelig forsynet med et †styrtrumsloft,
hvis bjælker hvilede på et fremspring i væggene, 235 cm over nuværende gulv; nu er loftet
hævet 40 cm. I hver flankemur er der et lille,
lavtsiddende, rundbuet og falset vindue.
Gavlen krones af nye, brynede kamtakker,
tilføjet (af Carl Kiilsgaard) 1918, efter at de
gamle k a m m e forlængst var brudt ned. 1 9 Samtidig suppleredes gavlens blændingskomposition, der i modsætning til kamtakkerne hviler
på sikre spor. Som det er tilfældet med flere
våbenhusgavle på egnen 2 0 er kompositionen
bygget op omkring en høj midtblænding, der
også indfatter den fladrundbuede dør. Den
flankeres forneden af to vandrette bånd og foroven af to tilmurede glugger; øverst er der en
cirkelblænding og herover et kort savskifte.
Våbenhuset, der var hvidkalket indtil restaureringen 1918, står nu i blank mur, siden
1862 tækket med skifer. 1850 3 ønskede synet
kampestensgulvet udskiftet med mursten og en
muret †bænk beklædt med brædder.
†Apsiden, hvis revner omtales 1700, 4 blev
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nedrevet 1801, efter at kirkens patron, grevinde
Frijs, havde indhentet kancelliets tilladelse. I
ansøgningen argumenterede man med, at
»kuppelbygningen« blot var »opført for der at
anbringe et Mariæbillede« (sml. Maria med
barnet), og at den hverken var til nytte eller sir,
da koret var stort nok; apsiden var tilmed vanskelig at vedligeholde, fordi den var bygget på
grave og løs grund. Også biskoppen mente, at
det var passende at fjerne »slige beregninger af
den gamle billeddyrkelse«. 21 - Ved nedrivningen forsvandt også korets østre taggavl, mens
selve buen ret uændret omdannedes til en stor
niche bag alteret, lukket med en selvstændig
m u r m o d korets østgavl; her fandtes et lille
lavtsiddende vindue. 1 6
Den nuværende apsis er opført 1899 efter tegning af arkitekt, professor Hans J. H o l m (18351916), der efter F. Uldalls mellemkomst fik opgaven overladt af ministeriet. 2 2 H o l m har valgt

Fig. 7. Det senmiddelalderlige våbenhus (s. 1945).
VM fot. 1971. - Late Medieval porch.
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Fig. 8. Indre, set m o d øst. NE fot. 1978. - Interior looking east.

en løsning, som ikke respekterer de levn, der
endnu fandtes af den gamle apsis. N y b y g n i n gen, der er noget smallere end den oprindelige, 2 3 er over en skråkantsokkel af granit opført
af moderne munkesten (oprindelig i blank
mur, men nu hvidtet). I den k r u m m e mur, hvis
tag er tækket med bly, sidder tre pseudoromanske vinduer, som på ejendommelig vis
skærer sig op i halvkuplen. Ved restaureringen
1976-78 6 valgte man at tilmure vinduerne.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Et lynnedslag
i tårnet 26. maj 1859, 3 som beskadigede kirken
både ude og inde og bl.a. ødelagde dele af prædikestolen, gav stødet til en større istandsættelse
af hele bygningen 1861-62. 24 Arbejdet fulgte
samme retningslinier som grevskabets mange
andre kirke»restaureringer« i disse og i de føl-

gende år og blev utvivlsomt ledet af Frijsenborgs arkitekt, Christen Kiilsgaard. 25 Der indsattes fem store, spidsbuede støbejernsvinduer,
tre i kirkens sydside, et i skibets nordmur og et
i tårnrummet, som afløsere for mindre, rundbuede trævinduer med blyindfattede ruder. 2 6
De gamle vinduer målte 1,6x0,9 m; i skibets
nordside var det midterste, romanske vindue
endnu i brug. Gulvene, der hidtil var belagt
med røde mursten, fik gule, ottekantede fliser,
mens de gamle tagværker måtte vige for lave
skifertage, udført efter det samme Polonceauprincip, som få år efter anvendtes i Haldum
(s. 1803); som allerede nævnt fik tårnet sit nuværende pyramidespir. Koret var da endnu
tækket med bly, mens skibets og våbenhusets
blytage i løbet af 16-1700'rne var udskiftet med
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Fig. 9. Indre, set m o d vest. NE fot. 1978. - Interior looking west.

tegl. 2 7 Kor og skib blev forsynet med en muret
gesims af små gule sten, hvormed kormurene
nåede deres endelige højde med ikke mindre
end tre »gesimser«, idet den senromanske m u r krone i middelalderens slutning var forhøjet
med tre skifter munkesten (sml. fig. 5). - Facaderne blev berappet og strøget med cementfarve.
I forbindelse med genåbningen af nordsidens
fire romanske vinduer 1899 og retableringen af
korets oprindelige cirkelvinduer tilmurede man
det store vindue i skibets nordmur og udskiftede sydsidens spidse støbejernsrammer med de
nuværende, rundbuede vinduer.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1885 og opstillet i skibets nordøstre hjørne, blev 1917 14 udskiftet med en kalorifer. Der er i kirken 19786

installeret et elektrisk drevet varmluftanlæg.
Kirken præges i dag af ændringerne 1861-62
samt af en omfattende hovedrestaurering 197678 6 (arkitekterne Inger og Johannes Exner og
Arne Karlsen), hvorunder skibets gulv blev betydeligt hævet, så niveauet nu er det samme
overalt i kirken. Gulvene er beklædt med røde,
håndstrøgne mursten på fladen; kun i koret har
man bevaret forrige århundredes gulvfliser. Kirken er hvidtet ude og inde på nær våbenhusets og tårnets facader, og overalt har man bibeholdt sidste århundredes skifertage.
Tårnets vindfløj, der ligner de øvrige Frijsenborgkirkers, er udført af De Smithske Jernstøberier 1862 14 som afløser for en †vejrhane, der
blev revet løs ved lynnedslaget 1859. 3 En ældre
†fløj blæste ned 1763. 4
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Fig. 10. Kalkmaleri fra 1503 på skibets 1. hvælv fra øst, østkappen: Våben for biskop Jens Iversen Lange (144982) mellem Bebudelsen, S. Filip og våben for bisp Niels Clausen (s. 1949f.). NE fot. 1978. - Wall-painting from
1503 on the nave's eastern vault, east severy: coat of arms of Bishop fens Iversen Lange (1449-82) between the
Annunciation, St. Philip and the arms of Bishop Niels Clausen. In the south severy section of Christ's five wounds.

KALKMALERIER
Efter anmodning fra Nationalmuseets direktør
foretog professor Magnus-Petersen 1896 en
prøveafdækning og undersøgelse af kalkmalerierne i korets og skibets tre hvælv samt på
nordvæggene i kor og skib. På grund af maleriernes »kunstneriske Værdi ... og Fremstillingernes særlige Betydning« anbefalede han en
fuldstændig afdækning og restaurering, hvilket
skete i to omgange: koret og skibets to vestligste fag 1897, koret atter 1899 sammen med skibets østligste hvælvfag. 2 8 Dette sidste rensedes
1930 29 af Harald Borre, der samtidig fjernede
overmalinger fra den første istandsættelse. Endelig foretog Olaf Heilvik 1977 en fuldstændig
genrestaurering samt en afdækning og nyrestaurering, særligt i skibets vestligste fag, af de

partier, der tidligere var efterladt eller skønsmæssigt var overmalet. 3 0 Af tårnrummets dårligt bevarede vægdekoration blev kun to
indvielseskors istandsat, resten overkalkedes.
De forskellige afdækninger har afsløret kalkmalerier fra i hvert fald tre perioder: 1) romanske på korets nordvæg og på (over)væggene i
skibets østfag, 2) fra 1400'rnes 3. fjerdedel i
skibets østfag, og 3) fra 1503f. i alle hvælv samt
i tårnet. - Fra restaureringen 1899 stammer en
siksakbort oven over den nye apsisbue.
1) Romanske. I skibets østende, på nord- og østvæggen, er der over hvælvene svage farverester
i rødbrunt på et glat og fint pudslag. Under
murkronen er på begge vægge tegnet ret store
løkker, hvori vekselvis er ophængt to bugtende
bånd, der krydser hinanden. Herunder ses en
10 cm høj bort, muligvis et draperi, hvis forløb
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Fig. 11. Kalkmaleri fra 1503 på skibets 1. hvælv fra øst, vestkappen: Mater dolorosa og Jesu fødsel fremstillet i
overensstemmelse med den hellige Birgittas åbenbaring (s. 1951). I sydkappen udsnit af Jesu fem sår (s. 1952).
NE fot. 1978. - Wall-painting from 1503 on the nave's eastern vault, west severy: Mater Dolorosa and the Nativity
according to the Vision of St. Bridget.
kan konstateres på nordvæggens østlige del og
videre på østvæggen. 1896 havde Magnus-Petersen på korets nordvæg fundet svage spor af
»en meget gammel Maling«, streger af draperier og dele af figurer, som imidlertid ikke kunne tydes på grund af nypudsninger og overmalinger. På skibets nordvæg fandt han derimod linierne af to kvindelige figurer, hvis foldekast
havde »den ejendommelige Character, som vi
see i vore Kalkmalerier fra c. Aar 1200«. - 1977
konstateredes på triumfvæggen, midt over korbuen, sparsomme rester af en romansk bemaling, et ansigt med antydning af korsglorie:
Kristus?
2) 1400'rnes 3. fjerdedel. Fra biskop Jens Iversen
Langes embedsperiode (1449-82) er bevaret
hans våben i østkappen af skibets østligste fag
(fig. 10). Det er tresidet og symmetrisk, kontuDanmarks Kirker. Århus amt

reret med rødbrunt, og rammen ved grå skråstreger markeret som en enkelt tovstav (jfr. våben i domkirken, s. 432f.). 1977 konstateredes
nogle ranker i tilslutning til våbnet. Samtidig
med denne dekoration er måske ribbernes sparre-ornamentik ligesom den bemaling af korets
ribber, som blev fundet under den nuværende.
3) 1503f. Kirkens rige hvælvdekoration består dels af en varieret ornamentik i hvælvtoppe, på ribber og buer, dels af en figurudsmykning på kapperne, der omfatter både religiøse
motiver fra det gamle og ny testamente, helgenlegenderne og fremstillinger knyttet til Kristi legemsdyrkelsen, samt verdslige scener fra
gøgleroptræden og dyrefabler.
Hele udmalingen er dateret ved en indskrift
malet over korbuen på dennes østside (jfr.
fig. 9). Med grå, Ga. 16-17 cm høje majuskler er
124
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Fig. 12. Kalkmaleri fra 1503 på korets nordkappe:
fStiftsvåbnet mellem våbner for biskop Niels Clausen
(s. 1950). NE fot. 1978. - Wall-painting from 1503 in
the chancel. The coat of arms of the diocese between the
armorial bearings of Bishop Niels Clausen.

skrevet: » A N N O D O ( M I ) N I M C C C C C I I I « (i
Herrens år 1503).
Kirkens hvælvtoppe, ribber og buer har en ret
ensartet dekoration i rødbrunt, gult og gråt. I
hvælvtoppene ses tidstypiske, men usædvanlig
flottegnede dobbelte roser, rødbrunt konturerede, med blade tonet i grønt og stregskygget
med gulbrunt. I koret (der har den enkleste rose) og i skibets østfag ligger bladene mellem
ribberne, i de øvrige fag breder de sig ud over
dem. Ribbernes dekoration er i koret siksaksparrer, muligvis en gentagelse af den ovenfor
nævnte ældre bemaling, i skibets østfag sparrer, hvis udtrukne spidser ender i lille, krydset
trekløverblad. De øvrige fags ribber har på undersiden gule siksakbånd med grå prikker og i
knækmellemrummene stiliserede,
rødbrune
treblade. Samme ornament ses desuden på den
nederste del af de to midterste gjordbuer. Herover har disse, ligesom næsten alle skjoldbuerne, en bladranke med små, tætstillede blade,
rødbrune med gule udløbere. I skibets østfag er
undersiden af den søndre skjoldbue imidlertid
dekoreret med et strøornament, streg-prikrosetter, som også udfylder baggrunden i alle
hvælvkapper. Enkelte af skjold- og gjordbuer-

ne ledsages af krydsende rundbuer med prikker. Alle skibets kragbånd har skråbånd i rødbrunt, gult og hvidt.
Hvælvkappernes figurmaleri er som ornamentikken holdt i overvejende rødbrune og
lyst gulbrune farver, undertiden med lidt gråt
eller grønt (mest dominerende på Marias kjole i
fødselsscenen og i træernes kroner). Figurerne
står med rødbrune konturer, ofte uden farveudfyldning og jævnligt med detaljer i gult, en
malemåde, der kan lignes med tidens kolorerede træsnit.
Koret. Flere af hvælvkapperne har f o r m o dentlig haft figurmalerier, hvoraf enkelte rester 31 er fundet 1977. Nu har kun nordkappen en
større dekoration: tre våbner32 (fig. 12). I midten
stiftsvåbnet 3 3 med Gudslammet, der har korsglorie, og som med højre forben støtter korsfanen, til siderne herfor to ens tegnede og ens
vendte våbner for biskop Niels Clausen (14901520). Alle våbner er rødbrunt konturerede,
stiftsvåbnet med dobbelte konturlinier og sorttegnede, hvide mærker på grå bund. Enkelte
detaljer som glorie, korsstang og fane har gul
farve. Baggrunden her som i de øvrige kapper
er udfyldt af genopmalede streg-prikrosetter,
skiftevis grå og rødbrune.
Skibets 1. fag fra øst. Østkappen (fig. 10). Syd
for Jens Iversens våben, der som nævnt tilhører
en ældre udmaling (nr. 2), ses biskop Niels
Clausens våben i en udformning som korets,
men med rødbrunt konturerede detaljer. Ved
siden heraf en stående apostel, Filip, med dobbelt korsstav og bog. M o d nord Bebudelsen.
Den stående Maria rækker højre hånd i vejret;
engelen holder et rankesmykket(!) skriftbånd
foran sig, højre hånd med velsignende gestus.
Jordsmonnet er her som overalt i kirken vist
ved bølgende linier, mørkt og tæt skråtstreget,
i sviklerne dog afløst af krydsskravering;
spredte, strittende græstotter.
Det centrale felt med Jens Iversens våben,
der blev afdækket 1899, havde en overmaling,
der imidlertid fjernedes, da den ifølge MagnusPetersen »ikke fandtes at stå i Forbindelse med
noget andet fra samme Tid eller at være i Stand
til nærmere at forklares«. Det drejede sig tilsy-
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Fig. 13. Kalkmaleri fra 1503f. på skibets 3. hvælv fra øst, med udsnit af tårnbuen, set m o d vest: Apostlene
Judas Taddæus og Thomas, og rose-dekoration (s. 1955). NE fot. 1978. - Wall-painting from 1503f on the nave's
western vault, with section of tower arch, looking west: the Apostles Judas Thaddaeus and Thomas, and rose-decoration.

neladende om en siddende, kronet 3 4 figur, der
holdt en kalk i den ene hånd; herover var en
oblat, hvorpå sås den Korsfæstede mellem M a ria og Johannes (jfr. nordkappen). Dette motiv,
der kan tolkes som en illustration af nadverunderet, og som ikonografisk er nøje sammenhængende med hvælvets øvrige scener, har formodentlig været malet samtidig med disse. - I
nordre svikkel ses en lille, knælende mand med
sammenlagte, bedende hænder; på hovedet har
han en stor narrehue med kvaster.
Vestkappen (fig. 11). Jesu fødsel.35 Scenen er
udført i overensstemmelse med den hellige Birgittas åbenbaring på pilgrimsrejsen 1372 til det
hellige land. 3 6 Som skildret i åbenbaringen har
j o m f r u e n vendt sig til det nyfødte barn, med
bøjet hoved og sammenlagte hænder, og hilst
det velkommen med megen høviskhed. Hen-

des fagre, gule hår er udslået over skuldrene på
den fornemme, mønstrede kjole. Det nøgne
Jesusbarn, hvorfra udstråler »et usigeligt skin«,
rækker skælvende af kulde armene bedende op
m o d moderen. Ovenover skinner den store,
gule stjerne, og bagved ses stalden, her i form
af en kirkebygning med kors på gavlene; gennem portåbningen ses koen og æslet ved krybben. Josef, der ifølge åbenbaringen ikke var
nærværende ved den forunderlige forløsning,
ses her med ryggen til; han er rejseklædt i kappe og med sko og hat og holder en vandringsstav i den ene hånd. Ved siden står et stiliseret
træ og ved dets rod et skriftbånd med en kort
tekst, med rødbrune minuskier: »maria«.
Fremstillingen, hvortil der her i landet især er
sjællandske paralleller, 37 synes i enkelte detaljer
noget afvigende fra den birgittinske tradition,
124*

1952

FRAMLEV HERRED

Fig. 14. Kalkmaleri fra 1503 på skibets 1. hvælv fra
øst, nordkappen: Den eukaristiske smertensmand
(s. 1952). NE fot. 1978. - Wall-painting from 1503 on
the nave's eastern vault, north severy: the Man of Sorrows
of the Eucharist.

Fig. 15. Kalkmaleri fra 1503 på skibets 2. hvælv fra
øst, østkappen: S. Clemens med en ukendt (såret?)
person (s. 1953). NE fot. 1978. - Wall-painting from
1503 on the nave's 2nd vault from the east, east severy:
St. Clement with an unknown (wounded?) figure.

men kan formodentlig føres tilbage til denne
påvirkning. I kappens søndre del er fremstillet
Mater dolorosa, Maria med de fem sår. H u n står
helt indhyllet i sin kappe, med sammenlagte
hænder omkring de fem sværdspidser, der gennemborer hendes hjerte, et symbol på hendes
lidelser ved Kristi fem sår. Et sjældent forek o m m e n d e motiv, der tillige ses i T h e m og
Tørring (Vrads hrd.).
Sydkappen. Jesu fem sår 38 (jfr. fig. 10-11). Fra
en stor, snoet tornekrone udgår foroven Jesu
hænder, forneden hans fødder, alle med naglegab. I tornekronens midte ses et hjerte ramt af
en spydspids, naturalistisk gengivet med to
søm, der fæstner det til spydstagen. Et beslægtet motiv findes som altermaleri i domkirken
(s.404, nr. 11), i midtskibshvælvet (s.433) samt
i Åle kirke (Vrads hrd.). 3 9 - I østre svikkel ses

en kun delvis afdækket, stående figur klædt i
langhåret dyreskind, med hellebard i hånden.
Nordkappen (fig. 14). Den »eukaristiske Kristus«, Kristi legems og blods sakramente. 4 0 Kristus står som smertensmand mellem to engle. I
sin højre hånd holder han en gul(d) alterkalk op
til sit brystsår. Over kalken en lille oblat med et
billede svarende til det føromtalte forsvundne i
østkappen. I venstre hånd har han en rosetsmykket korsstav. På hver side står en engel i
fodsid dragt og med retfærdighedens insignier,
den ene med lilje (og spyd), den anden, støttende Kristus let ved albuen, med sværd. I vestre
svikkel skriftbånd med »ihs« (Jesus). Motivet,
der er centralt i Kristi legems-dyrkelsen, har
paralleller i domkirkens alterfremstillinger
(s.399 og 388).
Skibets 2. fag fra øst. Østkappen. På et gult
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Fig. 16. Kalkmaleri fra 1503 på skibets 2. hvælv fra
øst, de nordøstre svikler: Olav og K n u d konge eller
Knud Lavard (s. 1954). JJF fot. 1978. - Wall-paintings
from 1503 on the second vault of the nave, the north-east
spandrels: St. Olav and King Knud or Knud Lavard.

Fig. 17. Kalkmalerier fra 1503 på skibets 2. hvælv,
de nordvestre svikler: To gøglere (s. 1954). JJF fot.
1978. - Wall-paintings from 1503 on the nave's 2nd
vault, the north-west spandrels: two buffoons.

podium sidder stiftets værnehelgen, pave Clemens (fig. 15) i hvid, gulbræmmet kappe og
med mitraen på hovedet. 4 1 I hænderne holder
han patriarkalkorset og sit attribut, ankeret (jfr.
domkirken, s. 421). Som i en fremstilling af
Nådestolen står (eller knæler?) foran ham, mellem hans knæ, en mand i fodsid dragt, med
gulbræmmet kappe. Han har skulderlangt, gult
hår, og på pande og den ene kind ses røde
stregmærker. Armene er oprakt i bedestilling.
Til siderne herfor er to ens våbenskjolde, til
heraldisk højre biskop Niels Clausens våben (nu
med fejlagtigt opmalet, øvre stjerne), til venstre stiftsvåbnet med Gudslammet, begge våbner svarende til korets.
Magnus-Petersen har allerede i sin første indberetning 1896 foreslået, at den person, som
pave Clemens fremviser, skulle være den i året

1170 helgenkårede hertug, Knud Lavard, der
led martyrdøden ved at fa kløvet hjerneskallen
fra det ene øre til det andet. De rødtstregede
mærker i ansigtet skulle da være vidnesbyrd
herom. Denne tolkning er senere betvivlet, 4 2
og flere modargumenter kan tilføjes. Væsentligst er nok, at personen har en mærkelig anon y m karakter. Han bærer ingen af de attributter, som Knud Lavard ellers er gengivet med: 4 3
helgenglorien, hertugdiademet om panden, fanen, sværdet eller scepteret. For identificeringen med Knud Lavard taler måske - foruden
sårmærkerne - de malede, kronede minuskel
k'er på skibets vestvæg (se nedenfor) ligesom
den omstændighed, at også andre helgenfyrster
er afbildet. Hertil kommer, at Knud Lavardlegenden var levende endnu omkring 1500, ikke alene i kraft af S. Knudsgilderne, men også
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Fig. 18-19. Kalkmalede vrængemasker fra 1503 i skibets hvælvsvikler (s. 1954-55). JJF fot. 1978. Fig. 18.
2. fags sydkappe, vestre svikkel. Fig. 19. 3. fags nordkappe, østre svikkel. - Wall-paintings of grimacing masks
from 1503 on the spandrels of the nave.

gennem det mysteriespil om Knud Lavard, 44
som kendes fra denne tid.
I nordre svikkel ses en helgenkonge, Knud den
Hellige eller Knud Lavard (fig. 16), med kappe
over rustningen, krone på sit lange hår og med
sværd og rigsæble i hænderne. I søndre svikkel
er bevaret overkroppen af en hvidklædt mand
med højpuldet hat; med venstre hånd fatter han
om et spyd, i højre holder han en stor rosenkrans.
Vestkappen. Et træ adskiller to scener fra det
gamle

testamente:

mod

nord

Evas

skabelse,

mod syd Syndefaldet. I den første velsigner Gud
Fader den gullokkede Eva, som dukker frem af
siden på Adam, der ligger udstrakt på jorden
med højre hånd under kinden. I syndefaldsscenen snor slangen sig, med kvindekrop, om træets stamme og rækker Eva æblet. Hun bøjer sig
lidt for at tage imod det og skjuler samtidig
med den anden hånd sin blusel ved hjælp af en
stor bladdusk. Adam, der med sin ene fod træder på slangens hale, har allerede modtaget sit
æble og dækker sig på samme måde som Eva. I nordre svikkel står en gøgler (fig. 17), der pifter i fingrene, og hvis fødder er vendt modsat
kroppen.
Sydkappen.

Uddrivelsen

af Paradis.

En

engel

med hævet sværd og scepter driver Adam og
Eva hen mod to træer; begge holder bladduske
foran sig. - I vestre svikkel er en stor dyrevrængemaske tegnet omkring et spygat, der
illuderer som mund (fig. 18).
Nordkappen.

Et

stort

stifisvåben

med

Guds-

lammet ses midtfor, flankeret af henholdsvis et
træ og apostelen Jakob den yngre med glorie,
hævet valkestang i den ene hånd og bog i den
anden. — I østre svikkel den harniskklædte helgenkonge Olav

(fig. 16)

m e d lang hellebard.

I

vestre svikkel står en nar (fig. 17), med et dyrehoved trukket på som hætte, blæsende på fløjte
og med skralde i den anden hånd; højre fod er
vendt fremad, venstre bagud. Mellem svikkelfigurerne og langs skjoldbuens kant er malet en
trekløver-bort og herover tre store, forskelligt
formede roser af samme art som hvælvtoppenes og vesthvælvets.
Skibets

3.fag fra

øst.

Østkappen.

M i d t f o r står

to glorificerede apostle, Simon med sav og
Mattias med økse, ved siden af et træ (figurerne
kun delvis bevaret). - I søndre svikkel ses illustrationen af fabelen om gæssene, der hænger
ræven, her i en galge (jfr. motivet i domkirken,
s. 436). 45 Nederst i sviklen et narrehoved i profil. I nordre svikkel står en gris og spiller på
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Fig. 20-21. Kalkmalede vrængemasker fra 1503 i skibets hvælvsvikler (s. 1955). JJF fot. 1978. Fig. 20. 3. fags
sydkappe, vestre svikkel. Fig. 21. 3. fags nordkappe, vestre svikkel. - Wall-paintings of grimacing masks from 1503
on the spandrels of the nave.

sækkepibe (jfr. bl.a. Vestervig (DK Tisted,
s.632)). 46 Herunder er afdækket omridset af en
lille mand med stor hue som i 1. fag.
Vestkappen (fig. 13). Tre store træer og i syd
apostlen Thomas med spyd og bog. Lige over
skjoldbuen er tegnet en kraftig og dekorativ
bort bestående af store, varierede roser som i
2. fags nordkappe, men her forbundet af blade,
der folder sig omkring et skraveret midtparti.
Sydkappen. Apostlen Judas Taddæus med
kølle, fragmentarisk bevaret; nederst to roser. I østre svikkel en piftende(?) mandsperson, delvis afdækket, stort set svarende til figuren i
2. fags vestkappe, men med stor sko på højre
fod, venstre ben kun rudimentært. I vestre
svikkel et vrængende mandshoved med spygat-mund (fig. 20).
Nordkappen. Her er den øvre dekoration kun
to træer. Over skjoldbuen ses fire store roser
og på buens forkant rester af en sortmalet majuskel-indskrift, kun delvis bevaret: »[AN]NO
D[OMI]N[I] M...« (i Herrens år 1...). Indskriften svarer til korets og markerer muligvis
afslutningen på arbejdet. I sviklerne ses ens,
store dyremasker, den østre holder hænderne
op til sin spygat-vrængemund (fig. 19 og 21).
Vestvæggen (fig. 13), identisk med tårnbuens

østsider, er helt dekoreret med spredte roser i
varierende størrelser og udformninger, samt et
enkelt Georgskors i firkantet ramme. På væggens nedre del, under kragbåndshøjde, og på
hver side af buen, er delvis bevaret to stående,
glorificerede og kronede helgener. Den søndre,
en mand(?), holder et løftet sværd i sin venstre
hånd, den nordre (fig. 22) er ved sit lange, udslåede hår tydeligt angivet som helgeninde, der
i højre hånd holder martyriets kendetegn, palmegrene. Over glorierne er henholdsvis malet
og tegnet to ens, kronede monogrammer, et
minuskel-k, således som man også finder det i
Haslund kirke (Randers amt) og i Nordby kirke på Samsø, begge i forbindelse med et våben
for biskop Niels Clausen. Som ovenfor omtalt
kan monogrammet referere til en »Knud«,
konge eller hertug, i den anvendte sammenhæng muligvis den sidste. 47
Tårnrummets

vægge.

Efter

undersøgelsen

1977 står nu kun to små indvielseskors fremme, henholdsvis på syd- og nordvæggen. De er
23-24 cm i tvm., med hvide korsblade på rødbrun bund. Væggenes øvrige udsmykning var
så ødelagt, at den ikke kunne restaureres og
overkalkedes derfor.
†Kalkmalerier.

Tårnets sydvæg. D e t k a l k m a l e -
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Fig. 22. Kalkmaleri fra 1503f. på skibets vestvæg,
mod nord: Helgeninde med martyriets palmegrene
og herover to kronede minuskel-k'er (s. 1955). NE
fot. 1978. - Wall-painting from 1 5 0 3 f . on the nave's west
wall: female saint and two crowned minuscule k's.

de felt, placeret ca. 0,70 m over nuværende
gulv, målte ca. 2,30 X4,85 m. Regnet fra øst
var fremstillet: Korsegangen. En rustningsklædt
soldat, med langt, rødt tohåndssværd i den ene
hånd, ser tilbage m o d Kristus, som han drager
efter sig ved et okkerfarvet reb. Over soldatens
hoved et skriftbånd med spor af bogstaver. Af
Kristus sås omridset af ansigt og glorie og hans
røde dragt. Af korset var bevaret den okkerfarvede tværarm, mens det bevarede indvielseskors ses på korsstammens plads. 4 8 Bag Kristus
skimtedes to skikkelser; den ene, (Maria?), med
sammenlagte hænder i bøn, iført rødbrun kappe. Yderst m o d vest var malet et rødtkontureret, asymmetrisk våbenskjold (fig. 32), tværdelt
af slyngbånd og med defekt indskrift i første
felt: måske et bomærke, efterfulgt af et K og
nogle minuskier?

Nordvæggen. Det bemalede felt, ca. 1 m over
nuværende gulv og i udstrækning ca. l , 8 5 x
knap 5 m, havde rester af et gulligt j o r d s m o n i
hele bredden. Fra øst sås en meget fragmentarisk S.Jørgen49 til hest, med nedadrettet lanse
m o d en helt forsvundet drage. Vest for hesten
et bevaret indvielseskors og herefter et skriftbånd med rødttegnede minuskier: »k ...«. Yderst mod vest nogle ubestemmelige, sorte
streger.
Stil og billedprogram. Skivholmes kalkmalede
udsmykning udmærker sig ved stor figurrigd o m og varieret ornamentik. Figurer og ansigtstræk er tegnet enkelt og ret skematisk,
med næsten træsnitsagtig karakter, hvilket
fremhæves ved den anvendte stregskygning og
den stedvis pålagte farve. En frodig fantasi med
mere fri linieføring udtrykkes i sviklernes drôlerier, i kraftig modsætning til baggrundens
stiliserede træer og jordsmon. Den tidstypiske
anvendelse af rosen, symbolet for Maria, k o m mer her til fuld udfoldelse i hvælvtoppe og i
vestendens buedekorationer, hvor de forskellige dobbeltroser kan minde om de lidt ældre,
birgittinsk-prægede kalkmalerier i Sverige. 50
En birgittinsk påvirkning spores i motivvalget, hvor udformningen af fødselsscenen må
fremhæves, ligesom understregningen af Kristi
blodsoffer, 5 1 et emne der dog tillige er særdeles
tidstypisk. En eventuel indflydelse fra Birgittinerklostret i Mariager må her tages med i betragtning. 5 2
Udsmykningens centrale personer er Maria,
Jesu moder, (»den anden Eva«) og Jesus, hvis
lidelse og offer (vist i østfaget) skal give håb om
frelse for det syndefulde menneske, demonstreret i midtfagets syndefaldshistorie. Ligesom i
mange andre samtidige udsmykninger ses apostlene, formidlerne af evangeliet, spredt
rundt på hvælvene, her dog kun seks i antal. De
livlige narre og drôlerier finder man som vanligt i kirkens vestlige del.
Tidens dyrkelse af Kristi legeme og passionsmystikken har fundet udtryk i østfaget (nær
lægmandsaltret?) med sjældent forekommende
motiver, der har nøje paralleller i domkirkens
vægmalerier. En påvirkning herfra, muligvis
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ved hjælp af medarbejdere ved udførelsen må
f o r e k o m m e rimelig. 5 3 Tilknytningen til d o m kirken og dens værnehelgen er tillige demonstreret ved midtfagets S. Clemens og det flere
gange afbildede stiftsvåben. Hertil kommer, at
man ikke lades i tvivl om, hvem der samtidig
var stiftets biskop: Niels Clausen, hvis våben er
vist ikke mindre end fire steder i korets og
skibets to østlige hvælv. En sådan understregning af hans position tyder på, at han har haft
afgørende indflydelse på udformningen af den
kalkmalede udsmykning og herved også på
valget af den person, som værnehelgenen fremhæver på det centrale sted i midtskibet.
INVENTAR
Oversigt. Ved hovedrestaureringen 1977-78 har man
lagt vægt på at fremhæve de figurrige kalkmalerier i
hvælvene. Den nygotiske altertavle og det ældre
stolesæt har derfor måttet vige for nyt inventar.
Prædikestolen fra o. 1600, tilskrevet egnens landsbysnedker, Morten fra Skovby, er gjort karakterløs
ved opmalingen med én enkelt farve. - Af kirkens
formentlig rige, middelalderlige inventar, er kun
bevaret en omhugget, romansk font og en ligeledes
ændret, unggotisk Mariafigur med barnet, stammende fra en †altertavle. Klokken er leveret 1613 af
en kendt københavnsk klokkestøber, Borchart
Quellichmeier. Et barokt præsteepitaf er i ny tid
omdannet til præsterækketavle.

Alterbord, 1893, 14 af eg, fyldingspanel mellem
kraftigt fremspringende pilastre. Et listedannet
trækors, der oprindelig prydede midtfeltet, er
nu fjernet. Malet mørkt olivengrønt.
†Sidealterbord. I skibets nordøstre hjørne
fandt man 1977 ved gulvets omlægning rester
af et alterbord.
Som alterprydelse tjener et enkelt fyrretræskors.
Den tidligere altertavle (jfr. fig. 25), anskaffet
kort før 1878, 54 er en ramme i nygotisk stil
omkring et spidsbuet malerifelt. Gavl og sidetårne er smykket med krabbeblade og kronet af
kors. Maleriet, olie på lærred, er en kopi efter
Thorvaldsens Kristus (jfr. Lyngby). Kristus,
med brun kappe trukket op over venstre skulder, står i et grønt landskab med en lysblå
himmel som baggrund. - 1899 blev tavlen
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bronzeret; 1 4 den er nu egetræsådret og stafferet
med lidt forgyldning. Opbevares i præstegården.
†Altertavle må efter en beskrivelse i synsprotokollen 1862 26 have været en enkel katekismustavle fra o. 1600. Den var »2½ alen høj
og 3 alen bred med 3 felter imellem lisener,
felterne fulde af inskriptioner og over dette
parti en frontespids; den hele malet med forskellige stærke og grelle farver«. - O. 1800 var
der ifølge sognepræsten 5 5 en »åbning« bag i
tavlen, hvori den nedenfor omtalte Mariafigur
var anbragt. 5 6
Maria med barnet (fig. 23-24), fra o. 12501300, stammende fra en †(side)altertavle. Den
114 cm høje figur (målt til kronens underkant)
er et velskåret, unggotisk arbejde, der har været udsat for en del overlast, som man i nyere
tid har søgt at udbedre ved hjælp af mange
tilføjelser, hvoraf figurernes hoveder er de væsentligste. Maria sidder frontalt på en bænk
iført fodsid kjole, hvis liv har flade, tragtformede folder; bæltet er usædvanlig bredt. Den
åbenstående kappe er trukket ud på højre skulder og lagt tæt og med bløde folder hen over
skødet. I højre hånd holder hun enden af det
manglende scepter (nu erstattet af nyere kugle
med kors), i venstre arm sidder Jesusbarnet
skråt anbragt på hendes venstre knæ. Barnet
har fodsid dragt, bredt tværfoldet over maven,
men skilt over de samlede ben; udadvendte
fødder. I venstre hånd holder det en lukket
bog. Hele Mariafiguren er udhulet i bagsiden.
De mange tilføjelser, der rimeligvis stammer
fra snedker Wørtz' »restaurering« 1891, 14 o m fatter Mariafigurens hals og hoved med en
(måske endnu nyere) krone, begge hendes
skulderpartier bagpå, venstre sidestykke (over
bænken), højre albue og underarm med dragtdel samt venstre hånds tommeltot. Jesusbarnet
har fået et nyskåret hoved samt højre underarm
og hånd.
Den oprindelige bænk, hvorpå Maria sidder,
er stort set bevaret i venstre side; her er en
fordybning af f o r m som en rundbueportal med
kugleformede baser og kapitæler, hvis profilled
imidlertid synes afskåret. Hele højre bænkegavl
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Fig. 23-24. Maria med barnet fra o. 1250-1300. Hoveder m . m . nyskåret 1891 (s. 1957). JJF fot. 1978. - Mary
with the Child, from c. 1250-1300; heads etc. recarved 1891.

er nyskåret med den anden som model.
Ved Wørtz' restaurering er alle farver antagelig fjernet, eventuelle rester rimeligvis ved den
1924 foretagne boning. 2 6 I en præsteindberetning fra 1808 meddeles, at det endnu kan ses, at
figuren har været prægtigt malet, »klæderne
himmelblå«. Jesusbarnets hoved var da allerede
borte. 5 7 Indtil apsidens nedrivning 1801 var

figurgruppen anbragt i en åbning »i bagdelen af
alteret« (jfr. †altertavle).
Efter nedrivningen blev Mariafiguren »henslængt« i våbenhuset. 55 1 875 fandtes den på
loftet, 2 6 men var o. 19007 flyttet til tårnets sydvæg. Efter en istandsættelse 1977f. ved Kaj
Herbert Nielsen, Brabrand, er den nu anbragt i
blændingen til skibets norddør.
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Altersølv. Alterkalk, »Skjænket til Skivholme
Kirke af Greve M. Krag-Juel-Vind-Frijs Anno
1889« og leveret af guldsmed J. P. Sørensen,
Århus. 1 4 Den er 19 cm høj, har ottetunget fod
med spinkel perlestav på standkanten og oval
knop med punslede krydsbånd mellem fire rudebosser, der på forsiden har graveret lilje. Det
store, glatte bæger bærer giverindskriften, med
skriveskrift. Under foden og på bægerets underside ses mesterstemplet, S i oval, bystemplet (18)89 og guardeinens, Simon Groth. Tilhørende, glat disk med bystempel (18)88, men i
øvrigt med samme stempler som kalken; 15,5
cm i tvm.
Vinskummeske, 1903, med mesterstempel for
R.Jensen, Københavns bystempel og guardeinens.
Oblatæske og vinkande, 1862(?), 58 af porcelæn
fra Bing & Grøndahl, sorte med guldkors og
-kanter (jfr. Skejby s. 1381); låget til æsken
anskaffet 1905. 59 Kanden nu ude af brug.
En †vinjlaske er omtalt 1614. 5 1661 var vinflasken af tin og rummede 1 pot. 2
Sygesæt, 1889, udført af J. P. Sørensen, Århus, 1 4 svarende til og med samme giverindskrift og stempler som alterkalken. Kalken 11,7
cm høj, disken 9,2 cm i tvm., i samtidigt, sort
læderfutteral.
Alterstager (fig. 28),
fra
slutningen
af
1500'rne, 35 cm høje. Blødt profileret lyseskål
på let konisk skaft, der har to små ringled og
fladtrykt, midtdelt knop. Den glatte, klokkeformede fodskål er muligvis ændret ved en
reparation, som synet 1874 ønskede foretaget. 3
Jernlysepig. - En nyere, trearmet lysestage (jfr.
fig. 25) er nu ude af brug.
Messehagel, 1917, 14 af blommefarvet fløjl
med guldgaloneret rygkors og kanter; nu ude
af brug. †Messehagler. 1661 2 nævnes i inventarielisten en »rødagtig, ny messehagel af prentet
fløjl«. 1803 4 og 1862 26 var hagelen af rødt fløjl.
Et †ildkar er omtalt 1661. 2
Alterskranke, 1977, af umalet fyrretræ; halvrund. Den tidligere skranke, af eg, med udskårne, flade balustre, var leveret 1899 af
N. Rasmussen; 1 4 nu på loftet. 1862 26 strakte
†alterskranken sig tværs over koret. Den var 24
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t o m m e r høj, med et 10 tommer bredt, udskåret, blåmalet »tralværk«. »Knælen« var polstret
med brunt skind. 2 6
Døbefont, romansk, af granit, foden af grå,
den stærkt ændrede k u m m e af rødlig granit.
Foden, der svarer til Sjelles (s. 1913), har form
som et omvendt terningkapitæl med øvre vulst
og med rundstave markerende sidernes halvcirkelslag. Den nu 45 cm høje, skålformede k u m me, ca. 92 cm i tvm., er kraftigt omhugget
1893 af Anton Hansen. 1 4 Den fik da afhugget
tre t o m m e r af den øvre kant, der herefter blev
forsynet med en nyhugget vulst. Indersiden
blev tragtformet udhugget, dog bevaredes det
oprindelige afløbshul. - Af et kirkesyn 1803 4
fremgår, at der på dette tidspunkt ingen font
var i kirken; den må da have stået på kirkegården, indtil den 1832 60 atter flyttedes ind i kirken
(jfr. nedenfor). Nu opstillet under korbuens
nordside.
†Døbefonte. 1) 1830 61 var der til dåbsfadets
anbringelse kun en uanselig og ikke passende
løs »Cheridon eller liden bræt på fod«. 2) 1878
afløstes den genopstillede stenfont af en støbejernsfont, der 1891 blev bronzeret, men allerede to år efter kasseret til fordel for stenfonten. 1 4
Dåbsfad, 1893, af messing, leveret af A. Wilson, Århus. 1 4 Glat, med 11 cm dyb midtskål,
26 cm i tvm., indsat i glat rand. Det tidligere
†fad, nævnt 1862, 26 var af tin.
Dåb skander. 1) 1874, 26 af tin, 18 cm høj,
cylinderformet, med øvre hulled samt midtpå
et glat bånd. Det let hvælvede låg har mistet
knoppen; flad, svunget hank. 2) Nyere, af porcelæn fra Bing & Grøndahl, svarende til alterkanden; nu ude af brug.
Prædikestolen (fig. 26) med opgang og himmel er antagelig udført mellem 1600 og 1605 62
af landsbysnedkeren Morten fra Skovby, der
ikke alene har leveret prædikestolen til sin egen
sognekirke, men også til flere kirker i samme
herred, hvoraf Borums (s. 1999) fra 1604 er den
nærmest beslægtede.
Stolen, af eg, har nu fire fag, et femte ved
væggen er formodentlig splintret ved en lynild
1859. Foran de glatte hjørnefelter, kantet af
små diamantbosser, står søjler med korintise-
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R o m . l.capitel (Rom 1,16). / H. Niels Lavrisøn Hase provist i Framløf herrit«.
Opgangspanelet består af to fag svarende til
Framlevs, fra 1604: skrå, fladbuede arkader
med tandsnit og siksak-indskæringer som i Borum, kannelerede pilastre og hjørnerosetter.
Den stærkt reducerede lydhimmel blev f o r m o dentlig ødelagt 1859 3 af et lyn, der slog ned i
tårnets fløj stang, beskadigede kirkens vinduer
og »splintrede prædikestolen«. Lydhimlen har
nu fem enkle fag, et sjette er åbent mod den
hvælvpille, hvori den er ophængt. Både topstykker, hjørnespir og hængestykker er gået
tabt. Krongesimsen svarer til stolens, de glatte
frisefremspring har rosetter på forsiden.

Fig. 25. Indre, set mod øst 1934, med altertavle fra
o. 1870 (s. 1957). Victor Hermansen fot. 1934. Interior looking east 1934 with altarpiece from c. 1870.

rende fantasikapitæler og fladsnits prydbælter
med dobbeltvolutter omkring midtroset. Tilsvarende, primitive volutter, dekoreret med
neglesnit, bærer storfelternes arkader, hvis
bueslag har varieret, skåret udsmykning. I
sviklerne englehoveder. Krongesimsen har
omløbende tandsnit og æggestav; de glatte frisefremspring har antagelig mistet de skårne
englehoveder, der sædvanligvis pryder Morten
snedkers prædikestole. Søjlerne hviler på volutsvungne krumknægte smykket med perlestavsrækker. I frise- og postamentfelter er reliefskårne indskrifter, som genfindes på andre
af snedkerens stole, j f r . Skovby. 6 3 Afslutningen
på frisens bibelcitat og postamentets indskrift
(sognepræstens navn og årstallet?) er forsvundet med femte fag. I frisen: »Saa elskte Gvd
verden at hand / gaf sin enborne søn paa det at
alle / di som tro paa hanem icke / skvlle fort
abis men haf« / (Joh. 3,16). På postamentet:
»Evangelivm om Christo: det er Gvds / kraft
som giør dem alle salige / der tro paa til de.

1891 har snedker Wørtz restaureret og bonet
prædikestolen samt udført en del nyt: stolens
bærestolpe, opgangens trappe, håndliste og endestolpe samt hængestykker og hjørnenedhæng på både stol og himmel. Maler C. Andersen gav stolen egetræsfarve og forgyldte indskrifterne. 1 4 På lydhimlen stod tidligere: »Salige Ere de som Høre Guds O r d og bevare det.
Luc. XI«. 7 1977 blev stol, opgang og lydhimmel malet olivengrøn uden hensyntagen til dekoration eller indskrifter.
Bænke, 1977f., af umalet fyrretræ, tegnet af
arkitekt Arne Karlsen. Det forrige †stoleværk,
der svarede til Sjelles (s. 1917), omfattede
1891 14 39 stolestader, der nævnte år blev repareret og genopstillet med nye endestykker og
herefter egetræsmalet. 1803 nævnes, at stolene
havde døre, men ikke panel. 1727 ønskede man
to nye stole opstillet i tårnets nordside »for inderster og husarme, som undertiden ikke kan
fa r u m i de andre stole«. 4
Præstestol, o. 1900, af eg, en højrygget stol,
hvis ryglæn har skåret topstykke med kronet
Friis-våben, malet i heraldiske farver, i øvrigt
brunmalet. I koret. »Lukkede« †præste- og degnestole stod 1862 26 i koret.
†Kirkekiste, af eg, jernbunden, er 1661 opregnet i inventarielisten. 2
To ens fattigbøsser, 1896, af messing, leveret
af A. Wilson, Århus, 1 4 og svarende til flere af
Frijsenborgkirkernes (jfr. Lading s. 1856 med
fig. 15). Tidligere anbragt på lakerede egetræs-
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søjler ved syddøren, nu findes kun den ene her
på en hylde, den anden på loftet.
†Pulpitur, opsat på to små støtter, omtalt
o. 1676. 64
Orgel, bygget 1978 af Gunnar Fabricius H u sted, Fredensborg. Syv stemmer, ét manual og
pedal. Facade tegnet af Arne Karlsen. I tårnrummet. †Orgel, bygget 1924 af A. C. Zachariasen, Århus. Ét manual med fire stemmer, oktavkoppel og svelle. Disposition: Bordone 16',
Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facade tegnet af
Erik Jensen, København. 6 5 I tårnrummet.
Salmenummertavler fra 1978. På loftet findes
fem tavler fra o. 1900; 14 de fire er udført af N.
Rasmussen og beregnet til skydetal, mens den
femte har påmalede numre til »Nadver« og
»Daab«.
En kirkestcevnetavle, omtalt 1891, 14 rektangulær, med øvre, buede hjørner, brunådret og
med hvidmalet versalindskrift: »Kirkestævne«;
nu på loftet.
Præsterækketavle (fig. 27), 1890 14 omdannet af
et epitaf fra o. 1676 (jfr. dette nedenfor). 1890
rensede, restaurerede og bonede snedker H.

Fig. 27. Præsterækketavle, 1890 omdannet af et epitaf over provst Jacob Bundesen Randers, †1676, og
hustru Inger Christensdatter (s. 1961). NE fot. 1978.
- Chronological table of vicars, converted in 1890 from a
sepulchral tablet for the rural dean Jacob Bundesen Randers, †1676, and his wife.

Fig. 26. Prædikestol o. 1600, tilskrevet Morten snedker (s. 1959). NE fot. 1978. - Pulpit c. 1600.

H. Wørtz epitafiet, og C. Andersen malede en
fortegnelse over præsterne i Skivholme og
Skovby siden reformationen. Indskriften, der
står med gylden fraktur på træets baggrund,
blev opforgyldt 1922. 26 Ophængt på tårnrummets sydvæg.
To ens lysekroner, o. 1920, med 2 x 6 lysearme, et par fuglevinger som topfigur og stor,
oval hængekugle. I skibet.
Klokke (fig.29-30), støbt 1613 af kgl. klokkestøber Borchart Quellichmeier, København.
Under en buefrise med liljespidser og mellem
fem profillinier står en latinsk indskrift, med
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Fig. 28. Alterstage fra 1500'rnes slutning (s. 1959).
NE fot. 1978. - Altar candlestick from the close of the
1500's.

reliefversaler: »Convoco viventes qvando fit
concio sacra de fleo defvnctos cvm: / t v m v lantvr h v m o Borchardt gel geisser(!) me fecit
anno domini 1613:«. (Jeg sammenkalder de levende, når der er hellig forsamling; jeg begraver de døde, når de stedes til jorden. B. gelgiesser gjorde mig i Herrens år 1613). Denne
indskrift er enslydende med (dele af) indskriften på to samtidige klokker, udført af Quellichmeier i dennes sidste leveår, men begge senere ødelagt ved brand, den ene i Frederiksborg slotskirke (DK Frdb. III, 1876, nr. †3),
den anden i S. Nicolai kirke i København (DK
Kbh. by I, 551, nr. †7). 66 - Slagkanten har tre
og to profillinier; 94 cm i tvm. Nyophængt
1947.
Kirkens regnskaber 5 gør nøje rede for klokkens anskaffelse. Søren Frost i Århus, tidligere
slotsskriver på Skanderborg (jfr. epital nr. 1 i
Århus Vor Frue, s. 1191) sørgede for indkøbet
af klokken i København og for transporten til

Århus. Den vejede 3 skippund og 14 lispund
»nyt kobber«, hvert skippund 80 rdl., hvorfra
blev trukket værdien af den gamle, omstøbte
klokke (jfr. ndf.). lalt beløb Frosts udgifter sig
til 255½ dlr. medregnet beslag, drikkepenge,
vejerpenge, fragt etc. Efter at klokken var anbragt i tårnet, tilmurede man et stort hul i m u ren ved vinduet, der var brudt for at føre klokken ind.
†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1529 67 måtte kirken afgive to klokker med »al deres jernfang« (tilbehør), den ene vejede 3½ skippund
og 2 lispund, den anden, der var »marnløs«,
dvs. uden krone, vejede 1½ skippund og 5 lispund. 3) En klokke, der vejede 1½ skippund,
sendtes 1613 til København for at medgå til
støbningen af den nuværende klokke (se ovfr.).
Hvert skippund beregnedes til 60 rdl. 5
Klokkestol, 1892, 14 med genanvendelse af ældre egebjælker. †Klokkestol udført 1613 5 af tre
tømrersvende fra Århus, der arbejdede i fire
dage med opbygningen og med klokkens ophængning. Fra B o r u m skov hentedes to bøge
til bjælker, som blev lagt under t ø m m e r k o n struktionen.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 27), 1650-75, billedskærerarbejde
med †indskrift over sognepræst og provst Jacob Bundesen Randers, død 1676, og hustru
Inger Christensdatter; ændret 1890 ved omdannelsen til præsterækketavle (se denne).
Tavlen består af et storfelt i portalramme opløst i barokke elementer, men med bevarelse af
de flankerende storfigurer, der bærer den rudimentære gesims' kraftige, forkrøppede f r e m spring. Dydefigurerne er tidens vanlige, Troen,
med kalk og (spinkelt) kors, og Håbet(?), der
har mistet attributterne due og anker. Under
figurernes konsoller hænger englehoveder, et
tilsvarende afslutter hængestykkets ovalfelt. Øverst, på konsol støttet af englehoved, står den
opstandne Kristus med oprakt, velsignende
højre hånd og (fornyet) sejrsfane i venstre. På
gesimsfremspringene står putti (uden attribut),
den heraldisk højre figur formentlig ligesom
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Kristus udført af Århus-billedskæreren Rasmus
Christensen (jfr. Århus Vor Frue, s. 1162). Den
anden putto antagelig nyskåret 1890 (jfr. nedenfor) .
De øvre figurer, der ikke harmonerer med
tavlens proportioner (især ikke med dydefigurerne) og som er langt grovere end f.eks. englehovederne, er rimeligvis senere tilføjelser. Tavlen er formodentlig bestilt og (delvis?) udført
før præstens død 1676, mens stafferingen er bekostet senere af hans børn, således som meddelt
i †indskriften; de ovennævnte figurer kan være
udført i denne forbindelse.
Den forsvundne indskrift 6 8 lød: »Gud til
Ære, Kircken til Zirat, og Forældrene til hæderlig Admindelse, er Stafferingen bekostet af
Dem, som i inderste Siel giemmer Jesu Villie.
Herunder hviler hæderlig, Vellærd og nu Sl:
Mand Hr. Jacob Bundissøn Randers forrige
SognePræst til Schibholm og Schouby Sogne
32½ Aar, Proust ofver Framlev Herrit 17½
Aar, død i sit Alders 62½ Aar - Med sin SI:
Hustrue Inger ChristensDatter forhen begrafvit. Og var de af Gud Velsignede i et ærligt og
Kierligt Egteskab med 2 Sønner og 5 Døttre Gud lade os findes igien i en glædelig Opstandelse«.
Ifølge protokollen o. 1800 68 (og endnu 18563)
hang epitafiet over provstens †begravelse »øverst på kirkegulvet«, dvs. i koret. 1878 opbevaredes det i våbenhuset, hvorfra det samme år
flyttedes op på loftet. 1890 blev det omdannet
til præsterækketavle, efter at det var »restaureret« og renset for farver af snedker H.
H. Wørtz, der »tilsatte flere nye stykker«. 1 4 Nu
ophængt på tårnrummets sydvæg.
Gravsten (fig. 31), fra 1700'rnes sidste halvdel. Nedslidt indskrift over »... Søren Ko...,
[født] 1678 ... D ø d i Hans a[lders] ... [og hustru] ... Rasmusdatter. Fød ..., [dø]d 1761 ...
Pede[r] ... de ...sk Kongelig M[ajestæts] ... og
Landvæsens Com[missær?] ...«. 6 9 Grågul kalksten, 180x130 cm, indskrift med fordybet kursiv. Stenen domineres af et skriftfelt i rocailleramme, der på den nedre halvdel er smykket
med små rocailler, hvorigennem er stukket palmegrene. En engel over skriftfeltet holder i sine

Fig. 29-30. Klokke, støbt 1613 af Borchart Quellichmeier, København (s. 1961). NE fot. 1978. - Bell cast
1613 by Borchart Quellichmeier, Copenhagen.

udbredte arme en slange med spydtunge. I stenens hjørner mindre rocailler med bladværk.
Baggrunden prikhugget. 1893 14 anbragt i våbenhuset, op m o d østvæggen.
Kirkegårdsmonumenter.
Støbejernskors
184041: 1) Cecilie Marie Flensburg, født Bay, *8.
juni 1779, †25. aug. 1840. Glat kors med trekløverformede afslutninger, stående på postament af støbejern, nu delvis forsvundet. På
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C. Engelhardt 1875, Magnus-Petersen 1896, 1897 og
1899 (kalkmalerier), Poul N ø r l u n d 1915 (prædikestol), E g m o n t Lind 1927 (kalkmalerier), Harald B o r re 1930 (kalkmalerier), Kjeld Kjeldsen og Jørgen
Malling 1969 (bygning), Vibeke Michelsen 1971
(kalkmalerier og inventar), Anette Kruse 1971 (inventar og gravminder), Mogens Larsen 1973 (kalkmalerier), Olaf Hellvik 1976, 1977 og 1978 (kalkmalerier), Robert Smalley 1978 (kalkmalerier), JensJørgen Frimand 1978 (kalkmalerier og inventar). Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i N M 2 . a f d . - Bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og epitaf ved
Vibeke Michelsen, gravsten og støbejernskors ved
Anette Kruse og orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1982.

Fig. 31. Gravsten fra 1700'rnes sidste halvdel over et
ægtepar (s. 1963). NE fot. 1978. - Tombstone from the
latter half of the 1100's for a married couple.

Tegninger og opmålinger: Arkivet på Frijsenborg:
Opstalter, plan og snit ved Carl Kiilsgaard o. 1890
(Bd. 2, s. 9-12). - NM2.afd.: Tre akvareller af kalkmalerier ved Magnus-Petersen 1896. - Akvarel af
kalkmaleri ved E. Rothe 1929. - Planer og snit af
kirken ved Kjeld Kjeldsen og Jørgen Malling 1969. Plan og snit af koret ved Arne Karlsen 1978. - LA.
Vib. Planer og tegninger: Planer, snit og opstalter ved
Hans J. H o l m 1898 (697-2). - Plan og opstalt af våbenhus ved Carl Kiilsgaard 1918 (697-1). - Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger: Planer m . m . ved
Hans J . H o l m 1898.
Litteratur: MeddÅSt. 1978, s. 82-87.
1

tværarmen navnet med relieffraktur, på postamentet berømmende gravskrift og skriftord. I
kirkegårdens nordvestre hjørne.
2) Andreas Nicolai Flensborg(!); ifølge præsterækketavlen †1841. Korset svarer til ægtefællens, men har bevaret støbejernspostamentet, der på alle fire sider har et gennembrudt
ornament, lyre flankeret af bladvolutter. På
den lodrette korsarm foroven en bi, forneden
en bikube. - På samme gravsted som nr. 1.
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Mogens Friis 1675 (nr. 266). - Skifte 1763 (nr. 143).
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svaredes kirkehavre og -lam til de samme embeder
og personer, som for Sjelle kirkes vedkommende,
j f r . denne kirke note 2 (s. 1924).
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LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
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23
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26
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27
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Fig. 32. †Kalkmaleri fra 1503f. på tårnets sydvæg:
Våbenskjold med minuskier(?) (s. 1956). Robert
Smalley fot. 1978. - †Wall-painting from 1503f on the
south wall of the tower: escutcheon with minuscules(?).

33

Jfr. stiftsvåbner i domkirken s. 436, 440 og 452.
Kronen havde bøjler, der i en spids var samlet
over kronen.
35
Farvegengivelse i Kalkmalerier fra danske landsbykirker, ved Gérard Franceschi og Øystein Hjort,
1969, t. 220.
36
Jfr. G. E. Klemming, ed.: Heliga Birgittas U p p e n barelser, III, Stockholm 1861, s. 279-82; T. Lunden,
ed.: Den heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser,
III, M a l m ø 1958, s. 238f.; Aron Andersson: Birgitta
och det heliga landet. Stockholm 1973, s. 77f. - H e n rik Cornell: T h e Iconography of the Nativity of
Christ (Uppsala universitets årsskrift), Uppsala
1924; Poul Nørlund: Den hellige Birgittas Vision. Et
Billede i Undløse Kirke, i N M A r b . 1933, s. 81ff.
Mereth Lindgren: En kunglig pilgrim, i Den iconographiske Post (Ico) 1977: 3-4, s. 9.
37
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40
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på, et én helgen skulle holde en anden frem for menigheden. Ligeledes er der intet tegn på, at den sårede person skulle være en helgen. Hans Larsen foreslår som mulighed en ukendt slægtning af Niels
Clausen. - P. G. Mathiasen foreslår i Ico 1972: 4-5,
s.46f., at personen skulle være den hellige Petrus
martyr, som døde 1252 ved et øksehug, og som blev
dominikanernes værnehelgen. Som forfatteren dog
selv påpeger, afbildes Petrus martyr sædvanligvis
med tonsur og sort kappe.
Det er fristende at foreslå, at den i udsmykningen
så centralt placerede person skulle forestille stiftets
biskop, Niels Clausen, identificeret ved våbenskjoldet ved siden, anbragt som parallel til stiftsvåbnet.
Herved kan forklares den manglende bispehue, men
næppe de mærkelige røde streger (blodspor?) i ansigtet. Sin nære tilknytning til stiftets værnehelgen,
S. Clemens, har biskoppen gentagne gange demonstreret i domkirken ved indskrifter og afbildninger
på sine donationer (jfr. domkirkens kalkmalerier
s. 377ff. og oversigten til inventaret s. 483); også
motivvalget, særligt vedr. Kristi Legemsdyrkelsen,
er det samme.
43
Sml. de øvrige, kalkmalede afbildninger af Knud
Lavard i Skive og Hvidbjerg (Viborg amt), Vigersted (DK Sorø, s. 488); j f r . Linderød kirke i Skåne
(sammen med S. Erik) (A Catalogue of Wall-Paintings in the Churches of Medieval Denmark 11001600. Scania, Halland, Blekinge, Copenhagen I,
1976, s. 99). - Henry Petersen: Knud Lavards Helgentilbedelse, i ÅrbOldkHist, 1885, s. 15ff., samme:
Et billede af Hellig Knud i en jydsk Kirke, i Årb
OldkHist. 1888, s. 98ff. og KultHistLeks. VIII, 600.
44
Ludus de Sancto Canuto duce, j f r . KultHistLeks.
X, 713. - Vedr. S. Knud Lavard-dyrkelsen sammen
med K n u d konge og S.Jørgen, se Århus †Vor Frue
kirke s. 1349. - Catholica 2-3, 1970, s. 83ff.
45
Til eksemplerne nævnt i note 237, s. 469, kan føjes
Vinderslev (Viborg amt).
46
I Vrå (Hjørring) spiller en gris på lut, i domkirken
ses på en gjordbue i koret en gris med et skriftbånd
(s. 448). - Om sækkepiben, se Dorthe Falcon M ø l ler, i Ico 1972:4, s. 20-28.
47
Bogstavet k refererer næppe til Kristus, der almindeligvis betegnes ved J e s u m o n o g r a m m e t »ihs«,
(som anvendt her i skibets østfag, nordkappen) eller
ved hans kristomonogram, Chi-Rho-symbolet. Biskop Niels Clausen staves almindeligvis med C.
48
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nederste del af soldaten; 160 cm over gulvet.
49
Jfr. motivet i domkirken, s. 389, nr. 5.
50
Jfr. bl.a. Henrik Cornell och Sigurd Wallin: U p p svenska Målarskolor på 1400-Talet. Stockholm
1933. Bengt Söderberg: De gotländska passionsmålningarna och deras stilfränder. Studier i birgittinsk
muralmåleri. Stockholm 1942.

51

Her markeret ved »Smertensmanden« og Jesu fem
sår, der af birgittinernonnerne anvendtes som e m blem på deres hoveddug, Schiller op. cit. II, 321.
52
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medført, at især fødselsmotivet er blevet »fællesgods«, og at man har glemt dets birgittinske oprindelse; j f r . Aron Andersson: Birgitta och Michelangelo, i Ico 1974:2, s. 3-9.
53
Francis Beckett: Danmarks Kunst, II, 1926, s. 403.
54
Uldall 1878.
55
Præsteindb. 1808 (NM).
56
En uklar beskrivelse, der måske snarere dækker
den senere nedrevne apside.
57
Det bemærkes samtidig, at begge figurer havde
»bevægelige hoveder«. Hermed menes antagelig, at
det kunne ses, at Marias endnu bevarede hoved oprindelig var tilsat kroppen, men nu sad løst.
58
N o t e 26; muligvis ombyttet med en større 1874
efter synets ønske (note 3).
59
LA Vib. Frijsenborg godsarkiv. Afskrifter af synsforretninger over kirker 1888-1920 (G341.461).
60
LA Vib. Provsteark. Århus amts nrdr. provsti.
Synsprotokoller 1812-44 (C291.2).
61
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1820-35 (C 3.1177).
62
Provst Niels Lavritzen Hase, hvis navn findes på
stolen, antagelig død 1605 (jfr. Sjelle gravsten).
63
Endvidere Harlev og Framlev.
64
Arkivet på Frijsenborg. Syn efter Mogens Friis
1675.
65
Jfr. Zachariasen: Orgelfortegn, og LAVib.
V.Lisbjerg og Framlev hrd.s provsti 1826. Provstiets kirker m . m . 1846-1931 (C30.65).
66
Her gengivet det fejlagtige årstal 1657 (jfr. N y r o p :
Kirkeklokker, s. 101); den på klokken nævnte kirkeværge Henrik Berner døde i øvrigt 1632 (jfr. DK
Kbh. by s. 590). Klokken er formodentlig ligeledes
fra 1613.
67
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn, over aflev.
klokker 1528-29. Reg. 108A.
68
Afskrevet af sognepræsten Lars Nicolay Morsing
efter hans overtagelse af embedet 1788, i liber daticus
1788ff. (ved embedet). Gengivet i JySaml. 4. rk. II,
490.
69
Jfr. JySaml. 4. rk. II, 172 og ÅrbÅrhSt. 1967,
s. 18.
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Fig. 33. Landsbyplan 1:10000, målt 1797. - Map of the village 1797.

SUMMARY
The Romanesque parts of the church, the chancel and nave, are built of rough and split boulders as well as calcareous tufa. An original apse
at the east gable of the chancel was demolished
1801 and replaced in 1899 by the present one,
which is a free composition. The chancel was
originally quite low in relation to the nave (cf.
fig. 4 and 5) and its side walls were each provided with two circular windows which were
revealed and partly reconstructed in 1899. During the alteration of the chancel c. 1250 the
building's height was increased by brickwork
and at the same time a vault was constructed at
the top of which a mushroom-shaped »keystone« of oak was set (cf. also Århus Cathedral,
p. 185 and fig. 68). - After the middle of the
1400's three Late Gothic vaults were included

in the nave, and a tower was added to the west;
the porch at the south side of the nave may
have been built towards the end of the Middle
Ages. Today the interior of the church shows
clear signs of a thorough restoration 1976-78.
The wall-paintings on the vaulting of the
church were uncovered 1896-99 and were last
restored 1977. At the east end of the church
traces of painted drapery and figures from the
Romanesque period were found above the
vaults. A coat of arms of Jens Iversen Lange,
Bishop of Århus (1449-82), in the east severy of
the nave's bay furthest to the east is evidence of
a †decoration from that period. The rest of the
rich vault decoration from 1503 is dated by an
inscription on the east side of the chancel arch.
The figure paintings of the severies include
scenes from the Old Testament; the creation of
Eve, the Fall and the expulsion from Paradise
125*
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(in the bay of the nave 2nd from the east); from
the N e w Testament: the Annunciation and the
Nativity (in the bay of the nave 1st from the
east), executed according to the Vision of
St. Bridget. The period's cult of the Body of
Christ and the whole mystique of the Passion
found expression in the east bay of the nave,
using rarely occurring motifs that have exact
parallels in the wall-paintings of the cathedral:
Mater Dolorosa (Mary with the five wounds),
Christ's five wounds, the Christ of the Eucharist. In the east severy of the nave's east bay the
Patron Saint of the Århus diocese, St. Clement,
is enthroned. He holds in front of him an
anonymous figure, perhaps that of Duke Knud
Lavard, canonised 1170 after he had been murdered. (The sword-cut to his head may be indicated by blood painted on his forehead). Next
to this can be seen the arms of the diocese with
the Lamb of God (also portrayed in the chancel
and in the nave's 2nd bay) and the arms of
Niels Clausen (1490-1520), Bishop of Århus,
whose coat of arms can also be seen in three

other places. In the spandrels are paintings of
sainted kings, buffoons and grimacing masks,
and at the west end of the nave figures of the
Apostles and motifs from animal fables. Their
resemblance to woodcuts is brought out by the
colours applied, mainly red-brown and light
brown, with a little green and grey.
During the last important restoration great
efforts were made to emphasise the wall-paintings and for this reason the Neo-Gothic altarpiece and the earlier seating facilities had to
give way to new furniture. Only the pulpit
from c. 1600, ascribed to the village joiner of
the district, Morten of Skovby, has been retained. The only remains of the presumably
rich Medieval furniture still extant are a re-cut
Romanesque font and a similarly altered Early
Gothic figure of Mary and Child. In both instances the heads have been re-carved. - The
bell was supplied 1613 by the well-known Copenhagen bell-founder Borchart Quellichmeier.
A minister's sepulchral tablet in Baroque style
has been re-used for a record of ministers.

Fig. 34. Tværsnit af korhvælvets
»slutsten«, 1:40 (s. 1943). Målt af
K.Kjeldsen og J.Malling 1969, tegnet af Marianne Nielsen 1982. - Section of »keystone« in the chancel
vaulting.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1981. - The church seen from south-east.
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I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen var
kirken i Århus-domprovstens forsvar 1 (om denne
visitationsret se s. 1367). 6. marts 1582 2 overgik kirken sammen med hovedsognet Skivholme til kronen, nu med lensmanden på Skanderborg som tilsynsførende. Ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse
1672 blev begge kirker indlemmet heri, 3 men 26.
april 1724 k o m Skovby kirke igen i kronens besiddelse som en del af Skanderborg rytterdistrikt under
kirkesessionens bestyrelse. 4 Efter ryttergodsets nedlæggelse købtes kirken i april 1767 5 på auktion af
grev Erhard Wedel-Friis (jfr. vindfløj), der samtidig
erhvervede gården Kristinedal. Han afstod 31. okto-

ber 1781 kirken til borgmester i Århus, Frederik
Christian Glerup, som dog allerede 4.juni 1782 6
overdrog den til sognets tiendeydere (sml. klokke
1801). Kirken overgik til selveje 1. januar 1910.
I et pavebrev 1253 7 benævnes kirken »capella« (kapel), uagtet at den havde egen præst og ikke i øvrigt
synes at være ringere stillet end egnens andre sognekirker. 8 Præsten Jens optrådte 1326 sammen med
Skivholmes præst, Vibald, som vidne i Århus. 9 Inden reformationen 10 var sognet dog blevet anneks til
Skivholme, hvilket det forblev indtil 1979, da det på
grund af befolkningsforøgelsen blev et selvstændigt
pastorat.
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Kirken, hvis spir syner viden om, er rejst på en
banke i den gamle, nu stærkt voksende landsbys sydøstre del, hvor terrænet falder fra nord
m o d syd, ned m o d landsbygaden.
Kirkegården, der 1862 måltes til 7 2 x 6 0 alen
(ca. 4 5 x 3 8 m), er udvidet m o d øst o. 1908 og
ved midten af 1930'rne. 11 De gamle markstensdiger er overalt omdannet til cementafdækkede
kløvstensmure. Hovedindgangen midt i østmuren er en køreport med jerngitterfløje, ophængt i murede kampestenspiller. I vestmuren
sidder en lille, tilsvarende låge, hvorfra en støbt
trappe fører op til kirken. - 1701 12 manglede
der †port og låger. Et ligkapel af røde sten i
romaniserende former er opført nordøst for
kirken i 1930'rne i forbindelse med kirkegårds-

udvidelsen. I kapellet er 1969 indrettet f y r r u m
og toiletter. 1 3
Kirken, som fik sit nuværende præg 1887,
består af romansk kor og skib, hvortil der i
senmiddelalderen er føjet et tårn i vest og 1887
et våbenhus i syd som afløser for et middelalderligt. Orienteringen har lille afvigelse m o d
syd.
De oprindelige afsnit, kor og skib, er rejst af
granitkvadre over en skråkantsokkel. Ved o m bygningen 1887 blev alle facader omsat og (jfr.
ndf.) en del af murene nedbrudt og genopført
på ny. De veltildannede kvadre sidder i regelmæssigt gennemløbende skifter. På grund af
det faldende terræn består korets skråkantsokkel i øst og syd af to skifter over en retkantet
cementplint. I de tre nærmest følgende skifter
har man her, som det oftest er tilfældet, gjort
brug af byggepladsens største sten (højde: 60,
49 og 43 cm, målt fra neden). Indermurene, der
er af marksten, står glatpudsede.
Døre og vinduer. Af skibets to retkantede døre
er den søndre stadig i brug, mens den nordre
1887 er retableret som en udvendig blænding. I
syddøren, der nu bryder soklen, er mellem de
rejste karmsten og overliggeren indskudt to
kragsten med omløbende profiler (sml. s. 1902,
fig. 3). Norddørens karme er indsat 1887, 11 efter at de havde været anvendt som bygningsFig. 2-3. Plan 1:300 og snit 1:150. Målt af TF, HJ og
KdeFL 1967, tegnet af Marianne Nielsen 1982. Ground-plan 1:300 and cross-section of nave 1:150.
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Fig. 4-5. Opstalter af kirkens nord- og sydside, tegnet af K. Uldall 1885. - Elevations of north and south sides of
the church 1885.
kvadre (jfr. fig. 4). Af den tilmurede åbning sås
da kun indersidens østre karm. 1 4 Den blændede
dør måler 212 cm over den gennemløbende
sokkel.
Der er bevaret tre romanske vinduer, alle
med monolit overligger: ét i korgavlen, genåbnet og udvidet 1887, og ét i nordsiden af henholdsvis kor og skib, nu stående som udvendige blændinger. Korets nordvindue var tilmuret
inden 1862, 11 mens vinduet i skibet, med bly-

indfattede ruder, var i brug endnu fa år før o m bygningen. En (†)egetræsramme fra dette vindue, opmålt af Uldall 1894, må være fremdraget i forbindelse med restaureringen 1887. 57
Indre. Den glatpudsede, runde korbue er fra
1887, 11 da man nedbrød en spids, senmiddelalderlig bue og genindsatte to romanske kragsten,
der samme år var fundet ved nedrivningen af
det gamle våbenhus; her sad tillige en del kilesten fra den oprindelige, runde †korbue. Krag-
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munkesten i munkeskifte. Østmuren hviler på
en rund aflastningsbue, spændt mellem tårnets
flankemure vest for den nedrevne taggavl.
Tårnrummet, der forbindes med skibet med en
spidsbuet arkade (rundede kragled), dækkes af
et ottedelt rihhehvælv, hvilende på forlæg over
tårnbuen samt på tre helstens, runde skjoldbuer, udspændt mellem kragsten i hjørnerne
(kvadre med fladen opad), ca. 2,5 m over skibets gulv. I samme niveau springer væggene
ca. 15 cm tilbage fra murflugten. En tilmuret
dør i syd, falset og fladbuet, med prydskifte,
står som udvendig blænding. Døren er indvendig lukket med kampesten og har muligvis ligesom en tilsvarende dør i Sjelle - kun været i
brug i kort tid. 1 7 I vest er et stort, rundbuet
vindue, udvendig med dobbelt fals, indvendig
smiget.

Fig. 6. Glamhul i tårnets sydside. TF fot. 1967. Belfry light in south side of tower.

stenene har på undersiden fint udførte attiske
profiler, der er omløbende m o d vest (sml.
s. 1902, fig. 1). Den 1887 nedrevne, spidse †bue,
der var muret af munkesten, var lidt bredere
end den nuværende (3,15 m) og havde ligesom
den eksisterende tårnbue runde kragled i vederlagshøjde. 1 5 - De gamle †loftsbjælker var ifølge
en lokal tradition, gengivet i Danske Atlas
1768, 16 »hugne af en stor skov ved byen, som
nu er øde«.
Ændringer og tilføjelser. Ud over den allerede
omtalte omdannelse af korbuen spores der ingen yderligere ændringer fra senmiddelalderen.
Tårnet er formodentlig k o m m e t til o. 1500
sammen med det gamle våbenhus; eftersom
detaljer fra den oprindelige korbue blev genanvendt i våbenhuset, må dette være blevet opført efter buens ommuring.
Tårnet, der måler godt 13 m til murkronen,
har træk fælles med det i Sjelle (s. 1907). Ved
opførelsen nedtog man store dele af skibets
vestgavl og brugte granitkvadrene i soklen og
den nedre del af facaderne, der ellers er af røde

Indtil 1887 k o m man op i tårnet ad en tømret
†fritrappe, der førte op til en nu tilmuret, fladbuet og falset dør i nordmuren (sml. fig. 4). Et
tilmuret hul i tårnhvælvets vestre del viser dog,
at der på et tidspunkt også var adgang fra selve
tårnrummet; nu sker adgangen via våbenhusets
og skibets loft. I mellemstokværket sidder i syd
og vest, i forskudt niveau, to fladbuede småvinduer i spidsbuede spejl.
Af klokkestokværkets tvedelte og falsede
glamhuller har kun det østre og søndre bevaret
den oprindelige form: tvillingrundbuer, adskilt
ved en rund, muret pille, siddende i et 1,6 m
bredt, rundbuet og pudset spejl (sml. fig. 6). I
vest er spejlet omdannet til to spidse buer, og i
nord er glamhullet reduceret til en stor, rundbuet åbning; indvendig er alle fladbuede. De
særprægede lydåbninger, hvis piller kan minde
om romanske søjler, er beslægtet med glamhullerne i Århus domkirkes tårn (s. 237), opført
i Jens Iversen Langes tid som biskop (1449-82),
samt med flere af stiftets kirker, blandt andre
Vejlby (s. 1459) og Søften (s. 1694).
Murene afsluttes med en tredelt murstensgesims, hvis nederste skifte er affaset og det øverste rundet. Pyramidespiret, der tidligere var
tækket med tegl, er siden 1887 klædt med skifer. - Tårnmurene blev 1730 18 forstærket med
fire trækbjælker med jernankre og 1762/63 19
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Fig. 7. Indre, set m o d vest. NE fot. 1978. - Interior looking west.

med endnu seks bjælker. En ny stabilisering
med trækbånd er udført 1975 på grund af revnedannelse i vestsiden.
Våbenhuset foran skibets syddør er opført af
arkitekt K. Uldall 1887. Det har nyromanske
former og er af store, røde mursten over en
skråkantsokkel af granit. Der er rundbuede
vinduer i siderne og en rundbuet, falset dør i
syd, hvorover en korsformet blænding.
Det sengotiske †våbenhus (fig. 5), der blev
nedrevet på grund af brøstfældighed samme år,
var som adskillige andre på egnen i to etager.
Det var en smule bredere end det nuværende
og var over en kampestenssyld muret af røde
munkesten i munkeskifte med enkelte granitkvadre iblandt. I østmuren fandtes to små lavtsiddende, fladbuede og falsede vinduer, ca.
6 0 x 3 0 cm i lysningen, mens der i vest, noget

forskudt m o d nord og lige over sylden udvendig var to fladrundbuede nicher, hver ca. en
meter brede og knap så høje. Adgangen i syd
var en fladbuet og falset dør i spidsbuet spejl.
Gavlen afsluttedes med ni brynede kamtakker
og var smykket af tre cirkelblændinger (sml.
Borum, s. 1990). I det indre lå bjælkeloftet så
lavt, at det skjulte det øverste af skibets syddør;
det øverste stokværk var 1,75 m højt. Synet
ønskede 1850 20 kampestensgulvet udskiftet
med mursten, og 1872 21 skulle hullerne efter
(murede) †bænke fyldes op og belægges med
mursten.
Vedligeholdelse. Kirkens regnskaber beretter
om gentagne reparationer af gulv, loft og tag.
Lars blytækker i B o r u m betaltes 1617 for at
omstøbe blytaget, og 1618 lagdes 100 nye m u r sten i gulvet. 2 2 Inden 1675 23 var skibets blydæk-
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Fig. 8. Alterbord og altertavle, o. 1600; malerierne i
altertavle fra 1826(?) (s. 1975). NE fot. 1978. - Altar
table and altarpiece, c. 1600; paintings from 1826(?).

ke udskiftet med tegl, der dog »ingen steder
holdt for regn«; koret bevarede blyet til ind i
1700'rne, hvorefter der var tegltage overalt. 24
Skønt nylig repareret betegnedes kirke og tårn
170112 som brøstfældig. 173018 var der overalt
lagt nye lofter, kun våbenhuset manglede sit;
samme år påbød synet, at skibets vestgavl skulle ommures, og 1762/6319 blev østgavlen ommuret med flensborgsten. Korgavlen var
172724 prydet med »tindinger« (kamtakker), og
1722 nævnes (støtte?) »piller« omkring kirken.
186521 blev lofterne gipset.
Byggeriet 1887. En afbankning af facadernes
hvidtelag 188321 afslørede behovet for omfattende reparationer. Efter at Walther havde synet kirken, 15 blev arbejdet overladt til arkitekten og arkæologen K. Uldall, Randers (1837-

1921), der 1887 gennemførte en reel, men meget hårdhændet istandsættelse af hele kirken efter det dengang rådende princip, at bygningen
skulle gengives sin oprindelige, romanske skikkelse.
Kvaderstensmurværket blev omsat og i nogen grad afrettet, så alle reparationer og skævheder blev bortelimineret, og kirken fik sit nuværende, lidt »tørre« udseende. Man ommurede korgavlen fra grunden 25 og fornyede skibets
østre taggavl, 26 mens skibets nordside, der hældede udad, blev nedbrudt og genopført fra
midten. 27 Norddørens karmsten anbragtes som
nævnt på deres formodede plads, og der indsattes seks rundbuede støbejernsvinduer som afløsere for uens udvidede og omdannede vinduer,
hvoraf nordsidens havde trækarme (sml.
fig. 4). Tagværkerne fornyedes, idet skibets egespær, med spor efter to hanebånd, blev genanvendt i koret. 28 - I det indre er væggene udlignede og glatpudsede, den nymurede korbue
markeres af en rundstav, og det fornyede træloft har synlige, profilerede bjælker. - Efter våbenhusets fornyelse og en skalmuring af tårnet,
hvis tegltag som nævnt udskiftedes med skifer,
kunne kirken genindvies af biskop Johannes
Clausen 4. december 1887.29
Kirken står i blank mur og det indre hvidtet.
I skibets midtgang ligger sorte og hvide fliser,
mens der er trægulv i koret og under stolene.
Lofterne er 196913 malet i en blågrøn tone, og
197930 er tagbeklædningen fornyet med vingetegl og vindskederne malet dodenkop-røde. På
tårnet er stadig skifer. 31
Vindfløjen (fig. 22) over tårnet, en gennembrudt kobberplade, ca. 40x65 cm, er opsat
1778 af kirkens patroner, Erhard grev WedelFriis og Christine Sophie grevinde Wedel-Friis,
hvis initialer ses under grevekrone. Foruden
»1778« er tilføjet »1842, 1870 og 1887«, refererende til gentagne istandsættelser. Fløjen er
nedtaget til reparation 1981.
En †kalkmalet dekoration af den vanlige type
fra o. 1450-1500 med sparrer på ribberne, ledsaget på kapperne af krydsende rundbuer, blev
1969 delvis afdækket i tårnhvælvet, men atter
overkalket.
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Det beskedne inventar omfatter karakteristiske arbejder af landsbysnedkeren Morten fra
Skovby: altertavle og den signerede prædikestol, fra
o. 1600; fra samme tid stammer de enkle stolestadegavle. Den romanske døbefont udmærker sig ved
sine otte løvefigurer frem for andre østjyske fonte.
Klokken er støbt 1801 ved bidrag fra 21 sognemænd,
der nogle år tidligere, 1782, havde erhvervet kirken.

Alterbordet er helt dækket af et træpanel (fig. 8),
1 0 1 x 1 8 7 x 1 1 5 cm, formodentlig samtidigt
med og udført af samme snedker som altertavlen. Forsiden har under en tandsnitgesims tre
arkader, hvis riflede pilastre med enkle profilkapitæler bærer bueslag, der på undersiden er
ledsaget af tovstav; i sviklerne treblade. 3 2 Sidestykkerne, der hver har to retkantfyldinger,
stammer antagelig fra 1887. 11 Brunmalet, med

lidt snedkerstaffering i sølv og guld, svarende
til altertavlen.
†Alterklæde, 1728, af rødt plys kantet med
sølvgaloner; midtpå var et broderi i sølvtråd
med Frederik 4.s kronede m o n o g r a m og årstallet. 19 1862 var alterbordet beklædt med rødt
fiøjl. 11
Altertavle (fig. 8), o. 1600, af fyr, i hovedsagen af samme opbygning som tavlen i Sjelle
(s. 1909), men mere beskeden i udførelsen; formodentlig af samme snedker, Morten fra
Skovby, som prædikestolen. Storstykket er
tredelt ved fire retkantede, riflede piller (åbne
bagtil), der som kapitæler blot har en enkelt
liste, der fortsætter som gesimsliste. Både frise
og postament med deres fremspring har
listeindrammede felter.
Også storstykkets
smalle sidefelter og topstykkets to rektangulæ-
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Fig. 10. Alterkalk 1596, bægeret omlavet 1762
(s. 1976). NE fot. 1978. - Chalice 1596, cup altered
1762.

Fig. 11. Alterstage af messingblik, fra 1734 (s. 1977).
NE fot. 1978. - Altar candlestick of brass from 1734.

re felter, samt de små piller her, er indrammet
af profillister, hvorimod det dybereliggende
midtfelt og trekantgavlen har karnisprofilerede
tandsnit. De smalle storvinger har foroven udskåret dyrehoved, spiralsnoet »mave« med
skårne tværstreger og »manke« af bladstav
samt rudimentær, bladprydet pote med kløer.
Topvingerne er formet som spiralsnoede dobbeltvolutter, og tilsvarende, men udsavede,
kroner topgavlen.
Tavlen står med en nystaffering fra en istandsættelse 1945 ved Hans Rasmussen, Fåborg. 3 3
Sort er anvendt som baggrund for guld og sølv
på piller, vinger og lister og brunmarmorering
på topvingerne. Indskrifterne, der er gentaget
fra stafferinger 1887 34 og 1826, er malet med
gylden fraktur, tidligere med skriveskrift, i frisen: »Du skal tilbede Herren ... Matth. IV
cap. 10«, i storstykkets sidefelter: »Kommer
hid til mig ...« (til dels efter Math. 11,28) og
»Mit Legeme gives for Eder ...« (til dels efter
Luk. 22,19) i postamentfelterne: »Herrens
Frygt er Had til det Onde. Ordsp. VIII, 13.
Bærer hverandres Byrder ... Gal. VI, 2. Salige
ere de, som stifte Fred. Matth. V, 9«. Her stod
tidligere, i midtfeltet: »Gud alene Æren«, og i
sidefelterne: »Aar 1826 - Rasmus Nielsen 3 5 lod
Choret male«. Fra dette år stammer antagelig
tavlens to oliemalerier på træ, topfeltets barneenglehoved, i gule skyer, og midtfeltets Kristus
på korset. Det sidstnævnte, der muligvis er udført på grundlag af et renæssancemaleri, er
holdt i grå toner med en mørk uvejrshimmel
som baggrund.
Bag på altertavlen ses mange indskårne og
malede indskrifter. 3 6
Altersølv. Alterkalk (fig. 10), 1596, med bæger omlavet 1762/63; 17,7 cm høj. Den ottetungede fod, på tilsvarende fodplade, er på
standkanten smykket med et ofte anvendt renæssancemotiv, ruder vekslende med prikker,
og foroven og -neden afgrænset af profilstave.
På en af fodtungerne er langs kanten graveret et
skriftbånd med versalindskriften: »Anno 1596« på hver side af et fastnittet, støbt og forgyldt krucifiks. De sekskantede skaftled har
små profilstave ved overgangen til den rude-
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Fig. 12-13. Romansk døbefont (s. 1978). NE fot. 1978. - Romanesque baptismal font.

delte knop, hvorpå graverede versaler: »Ihesvs«. - 1762/63 19 fik guldsmeden Anders Pedersen Schanderup i Skanderborg 3 7 6 rdl. og 39
sk. for at omgøre og forgylde kalken, der var
for lille. Den tidligere vægt på 7 lod 3 kvint
øgedes ved bægeret forstørrelse til 10 lod 1
kvint. Disk, muligvis samtidig med kalken,
13,3 cm i tvm., af tyndt gods, flad og glat, med
konturlinie på randen, hvorpå Georgskors, på
skraveret bund.
Oblatæske, 1863, 11 fra Den kongelige Porcelænsfabrik, sort, med guldkors og -kanter. Tilsvarende alterkande, vist fra 1896, fra Bing &
Grøndahl. 1862 var †vinkanden af glas. 11
Sygesæt, anskaffet sammen med hovedsognet Skivholme.
Alterstager (fig.11), 1734, 18 af messingblik,
51,5 cm høje, med ensprofileret fod- og lyseskål, hvis yderste, ottekantede led har riflet
kant. Skaftet har modstillede balustre på hver
side af knoppens dobbeltvulst. På begge stagers
fodplade er der ud for hver lige side indprikket
et uregelmæssigt ornament.
Syvarmet lysestage, skænket 1922 til minde

om E.V.Michelsen, lærer og kirkesanger i
Skovby.
En †lysestage af jern, tidligst omtalt 1661, 38
beskrives 1739/40 19 som »en lang jernting med
4 fødder under og 3 jernspidser udi, tilforn
brugt at sætte kirkelys på«.
†Alterbog. 1617 blev erhvervet en gradual for
2½ dl. 2 2
Messehagel, nyere, af rødviolet silkefløjl med
guldgalonerede kanter og rygkors. †Messehagler. 1) 1734, 18 af rødt fløjl kantet af sølvgaloner,
der ligeledes dannede rygkorset. 1 9 2) I inventariet 1739/40 19 nævnes en gammel »korskåbe« af
»fiolenblå« fløjl, der var »rådden, bruden og
forslidt«. Måske o. 1750 anvendt til prædikestolens beklædning, (se denne). - 1763/64 19
blev ved auktion solgt en gammel messehagel
for 1 rdl. 31 sk.
Et †»ildkar« er omtalt 1661. 38
Alterskranke (fig. 21), fra 1700'rne, med udsavede balustre i syv felter adskilt af glat r a m m e værk; midtfeltets balustre fremhævet ved hjerteformede gennembrydninger. Skranken er
opstillet tværs over koret, med låger dannet af

1978

FRAMLEV HERRED

siske type, herunder den såkaldte »Galtengruppe«, med de nærmeste paralleller i Skørring
(s. 1934) og Sønder Galten.
Sammen med fonten i Krogstrup (DK Frdb.
s. 2740) adskiller Skovbyfonten sig fra den øvrige gruppe ved på k u m m e n at have relieffer af
ikke mindre end otte løver, der er anbragt parvis, modstillet, siddende på halen og med fælles, ca. syv cm fremspringende mandshoved. 3 9
Hvert pars ene forben er løftet op under hagen
(fig. 13), og til siderne breder sig de to manker,
ved bånd adskilt i bælter, de øvre endende i
lokker, de nedre undertiden formet som små
rhomber. Dyrenes haler er som vanligt stukket
ind mellem benene og op over bagkroppene,
hvor de udfolder sig i kaotiske bladranker. Foden, hvis f o r m svarer til Sønder Galtens, med
rundstav foroven, har som Skørrings menneskehoveder i sviklerne mellem buefelterne, der
r u m m e r tilsvarende relieffer, skiftevis fugl med
udbredte vinger og liggende løve. 1882 21 blev
fonten renset for »oversmøring«. Opstillet under korbuens nordre del.

Fig. 14. Prædikestol o. 1600, udført af Morten snedker i Skovby (s. 1978). NE fot. 1978. - Pulpit c. 1600
made by the joiner Morten of Skovby.

det næstyderste felt i hver ende. 1803 24 stod
skranken umalet, 1862 11 var den »smukt malet«, nu mørkebrun med sortmalede balustre.
Døbefont (fig. 12-13), romansk, af granit,
k u m m e n , 99 cm høj og 90 cm i tvm., af lys,
grårød granit, foden mere finkornet, lysrød.
Ifølge
Mackeprang
(Døbefonte
s.234ff.,
244ff.) tilhører den de østjyske løvefontes klas-

Dåbsfade. 1) 1703, af tin, udført af kandestøberen Søren Sørensen, Århus. Det ottekantede
fad, 35,5 cm i tvm., der ganske svarer til fade i
Sjelle (s. 1914) og Skørring (s. 1934), har som
disse grev Christian Friis' kronede spejlmonogram (fig. 17) flankeret af versalindskriften:
»Skovbye kiercke« og »Anno 1703«; på randen
ses desuden mesterstemplet. 2) O. 1905, 11 af
messing, bestående af en glat krave med o m b ø jet kant, 75 cm i tvm., hvori er indsat en glat
skål, 28,5 cm i tvm. Nu ude af brug.
Dåbskande, 1927, af messing, 32 cm høj, udført af »Erstad, Århus« og svarende til bl.a.
Storrings.
†Fontelåg. 1803 24 havde fonten et »trædæksel«, der 1862 beskrives som et ottekantet låg,
som går op i en spids og ender med en drejet
kuppel; egetræsmalet. O. 1910 blev denne
»hat« til fonten opbevaret i tårnet. 1 1
Prædikestol (fig. 14), o. 1600, med samtidigt
opgangspanel og lydhimmel, udført og signeret af Morten snedker fra Skovby (jfr. B o r u m
s.1999), der har leveret prædikestolen til Skivholme (s. 1959) og til flere andre af de omlig-
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gende kirker. I storfelterne malerier fra 1654.
Stolen består af fem fag, et sjette danner
vægpanel mod sydvæggen. Som den tilsyneladende eneste af snedkerens stole har denne kannelerede hjørnesøjler med profilbaser og enkle
fantasikapitæler (fig. 15). På rammeværket,
flankerende søjlerne, er skårne slyngbånd. I de
smalle storfelter er arkader med riflede pilastre
og bueslag dekoreret med vekslende tværstreger og ruder; i sviklerne rosetter og treblade.
Gesims, frise og fodliste har tandsnit, der forkrøpper om fremspringene over og under søjlerne. På de tre forreste frisefremspring sidder
barne-englehoveder, de øvrige har diamantbosser ligesom postamentfremspringene. I felterne står reliefskårne indskrifter med lidt kluntede versaler, i frisen et bibelcitat, som genfindes på flere andre af snedkerens stole: 40 »Saa
elste(!) Gvd verden at hand gaf si(n) enborne
søn, paa det at alle de som tro paa hannem icke
skvle fortabis, men hafve det evig lif. Ioh: III«.
I postamentfelterne navnene på de personer,
der varetog stolens opstilling: »Niels Lavrisen
Hais provist. Niels Thomesen sogne prest.
RMS: kv: (dvs. kirkeværge), LIH: kv:«. I vægfeltet 41 snedkersignaturen: »Moten sneker«
(fig. 16). Stolen hviler på en rund bærestolpe,
støttet på et profileret fodstykke med et øvre,
tøndeformet led; som en krans lige herover
samles de fem store, volutsvungne knægte, der
er prik- og tværstregede på siderne, riflede på
forkanterne.
Opgangspanelet består af to fag svarende til
stolens, adskilt af profileret liste på lille konsol.
En tandsnitliste danner forkant og øvre skråkant og fortsætter på stolen som friseliste. Forneden har panelet tre rektangulære fyldinger. I
de to skrå felter over arkaderne ses reliefindskriften (uden ordskille), der skal læses fra øst:
»Sandelig hand bar vor sivgdom. oc tog vore
pine paa sig. Esaias: L III:«.
Den sekssidede lydhimmel, der ialt væsentligt svarer til Borums og Harlevs, har kartoucheformede topstykker mellem topspir og frisefremspring prydet med roset, hvorunder
englehoved. Hængestykkerne under felterne er
spinkle volutbøjler, på hver side af roset. Frisen

1979

Fig. 15. Detalje af prædikestolen (s. 1979). JJF fot.
1978. - Detail of pulpit.

har indskrift med reliefversaler, svarende til
den på Harlevstolens postament: »leg er icke
kommen at kalde di redt ferdige, men synder
til penitens. Evangelivm om Christo det er
Gvds kraft som giør dem alle salige der troer
paa. Romer 1«. Lydhimlens underside er ved
profillister delt i seks felter omkring et sekskantet midtfelt med stor roset.
Prædikestolen m.v. står med en staffering, i

Fig. 16. Snedkersignatur på prædikestolens postamentfelt (s. 1979). JJF fot. 1978. - Joiner's signature on
the pedestal of pulpit.
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Fig. 17. Grev Christian Friis' spejlmonogram på
dåbsfad 1703, af tin (s. 1978). JJF fot. 1978. - Count
Christian Friis's monogram on the baptismal dish 1703.

hovedsagen fra 1654, fremdraget under en
overmaling fra 1887, 11 i forbindelse med en generel restaurering ved Kr. Due, 1916. 42 Hovedfarven er gulbrun, med rig anvendelse af metal,
guld og klart sølv (kun lasur på englevinger)
samt en del farver, mønjerødt, sort, hvidt og
lidt grønt. På lydhimlen er brugt flere farver
end på stolen, således krapcinnoberrødt, grønt,
hvidt, sort og blåt. I opgangspanelets fyldingsfelter står hvidmalede frakturindskrifter: »Her
Niels Thomessen i Siellø Pruost (dvs. i Sjelle,
provst). Her Jacob Bundessen Sogne Prest. /
Jens Jenwolssen Kierckewerger. Anno 1654«.
De samtidige storfeltsmalerier, der er malet
direkte på træet uden kridtgrund, forestiller
Kristus stående med sit kors og fremstrakt,
venstre hånd, flankeret af andre stående personer med glorie og holdende bog, men i øvrigt
uden karakteristika. De er iført brunlige og lysgrå dragter med rød, grå eller gråhvid kappe;
en del højlys er anvendt. Jordsmonnet er brungult, himmelbaggrunden blå, med skyer. De to
inderste felter brunmalede.
Et †prædikestolsklæde, 1749/50 19 omtalt i inventariet som »fiolenblåt« og gammelt, er måske identisk med resterne af den 1739 nævnte
»korskåbe«, der nu ikke mere nævnes i samme
liste.
Stoleværk. De enkle gavle fra o. 1600 er glatte, blot med rundstav på siderne og foroven
afsluttet af rundbue, hvorunder en udskåret

femblads-halvroset, der dog kun er oprindelig
på de lavere og bredere nordgavle; sydrækkens
er derimod nyskårne ved stolenes omdannelse
1914-15. De blev da gjort bekvemmere ved at
øge sædernes bredde og skråtstille rygpanelerne, fra 1754. 43 1866 21 fik stolene faste fodskamler. Stolene, der endnu 1885 var aflukkede med
panel og døre, stod 1803 24 umalede. 1862 11 var
de 30 stole imidlertid »smukt egetræsmalede«;
nu hvidmalede.
†Præstestol, der 1803 24 også omtales som
skriftestol, var da uden dør og umalet. 1862
stod den i koret. 1 1 †Degnestol, o. 1600, på forsiden to storfelter med kannelerede, pilasterbårne arkader med perspektivhuller i sviklerne. På
pultens indvendige side indskårne (degne)initialer, med versaler: »LHRIS, ILS, SSS AR,
1641«. Stolen, der tidligere var sammenbygget
med prædikestolens opgangspanel, blev 1916
omdannet og tilpasset nyopstillingen i koret,
hvor degnen også havde haft sin plads 1862. 11
Egetræsmalet. Fjernet ved sidste restaurering
og nu opbevaret hos præsten.
Kirkekiste (fig. 18), sandsynligvis fra 1500'rne, af eg, med let hvælvet låg, 51 cm høj,
X107X47 cm, beslået med tætsiddende, lodrette jernbånd på sider og låg, der hver består af én
planke, falset i hjørnerne og sammenholdt af
små, vinkelstillede hjørnebeslag; på hver ende

Fig. 18. Jernbunden kirkekiste, sandsynligvis fra
1500'rne (s. 1980). NE fot. 1978. - Iron-bound chest,
presumably from 16th century.
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en øsken med snoet bærering. På indersiden
sidder en stor jernlås, hvis otte slåer griber fat i
øskener på lågets inderside. Kisten, som tilhører en type, der især er kendt i Sønderjylland, 4 4
er nylig istandsat og anbragt på nye bukke.
Ifølge inventariet 1739/40 blev kisten da anvendt til opbevaring af kirkens sølvtøj og messeklæder. I våbenhuset.
To *fattigbøsser af jernblik, sortmalede, nu i
Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 148182:52), erstattede 1914 11 to andre, anskaffet
o. 1858. 45 En lille †»tavlepung «, af hvidt skind
»bestukken« med silke og hæftet på et langt
skaft, er nævnt i inventariet 1739/40. 19
Orgel, bygget 1917 af A. C. Zachariasen, Århus. 4 6 Ét manual med fire stemmer, oktavkoppel og svelle. Disposition: Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'. Pneumatisk
aktion, keglevindlade. I tårnrummet. Et nyt
orgel fra Marcussen & Søn, Åbenrå, forventes
opstillet 1983.
Salmenummertavler, 1969. En stor tavle fra
o. 1875, svarende til bl.a. Sjelles (s. 1918), men
flankeret af perlestave, var tidligere ophængt,
så den kunne drejes ud fra skibets nordvæg. Nu
på våbenhusloftet.
En nyere lysekrone, med otte dobbeltarme og
otte prydarme, stor hængekugle og topvinger,
er ophængt i skibet. På skibets vægge otte nyere lysearme.
Klokker. 1) (Fig. 19), »1801 støbt af Reimer 4 7
i Randers N° 125. O m s t ø b t og bekost af samtlige sognemen som følger deres navne«. De pågældendes (ialt 21) initialer er gengivet i tre kolonner på klokkelegemet (jfr. nedenfor).
Den lille klokke, 70 cm i tvm. og kun 72 cm
høj incl. kronen, har om halsen klokkestøberens almindeligt anvendte, stiliserede bladbort
hvorunder en indskrift med reliefversaler. Lige
under bladborten og rundt om på klokkelegemet ses forskellige reliefdekorationer: 1) Tre
ens aftryk af Frederik 3.s suverænitetsmedalje, 4 8 en gengivelse af bagsiden med de syv foregående valgkonger af det oldenborgske kongehus. 2) To firkantede plaketter med en siddende
kvinde, kun iført et draperi lagt hen over skødet og med et attribut (en stav?) i højre hånd. 3)
Danmarks Kirker. Århus amt

1981

Fig. 19. Klokke nr. 1, støbt 1801 af Daniel Reimer,
Randers (s. 1981). NE fot. 1978. - Bell cast 1801 by
Daniel Reimer, Randers.

Fire ens relieffer af en siddende kvinde, der giver die til en knælende, skægget og lænket
mand, en gengivelse af et kendt romersk sagnmotiv om C i m o n og Pero, også kendt i dansk
folkekunst. 4 9 Et af disse relieffer er foroven afgrænset af en trekløverformet bladbue, en anden er på de tre sider indrammet af ranker,
foroven af en femtakket krone (den tidligere
tiendeejer, grev Friis' krone?).
Indskriften omfatter som nævnt initialerne
på samtlige sognemænd, i det følgende gengivet med tilføjelse i parentes af deres fulde navn,
identificeret ved hjælp af folketællingslisten af
1. febr. 1801: 50 »PP (Peder Paulsen), MP (Mogens Pedersen), SR (Søren Rasmussen), RN
sogfogt (Rasmus Nielsen, sognefoged), TT
(Thomas Thomasen), CI (Christian Johansen),
LT (Laurs Thomasen) / TvR (Tomas [von] Rosenkrantz), HN (Hans Nielsen), PN (Poul
Nielsen), RI (Rasmus Jensen), NE (Niels Enevoldsen), PM (Peder Madsen), TT (Thomas
Thomasen) / NI (Niels Jørgensen), PE (Peder
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søndag i advent 1800 og blev herefter o m støbt 2 4 (jfr. ovenfor).

GRAVMINDER

Fig. 20. Udsnit af trægitteret til amtsforvalter Peter
Wøldikes (†)gravkapel fra o. 1765 (s. 1982). NE fot.
1978. - Section of wooden lattice of the sepulchral chapel
for Peter Wøldike, from 1765.

Enevoldsen), II (Jørgen Johansen), HI (Niels
Jensen), NS (Søren Nielsen), IN (?, måske tilflyttet efter 1. febr.), NR (Niels Rasmussen).
Klokkens indskrift er således et vidnesbyrd om
sognemændenes overtagelse af tienden 1782 efter grev Wedel-Friis (jfr. den historiske indledning og landsbyplanen, fig. 23). - Klokken står
nu med sin gamle ophængning, 5 1 b o m og trækstang, ude af brug, på gulvet ved siden af den
nye klokke.
2) »Støbt til Skovby kirke i 1974 af Alfred
Paccard. Frankrig«. Indskrift om halsen med
moderne blokbogstaver; på klokkelegemet
verselinier. 80 cm i tvm.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 52 måtte
kirken aflevere en klokke, der med sit jernfang
(tilbehør) vejede 2 skippund og 4 lispund. 2)
Tidligst omtalt 1613 i regnskaberne, 2 2 da den
fik ny aksel. Den revnede ved ringningen første

(†)Gravkapel med krypt, indrettet o. 1765 i tårnet af amtsforvalter Peter Wøldike, død 1787. 53
Et trægitter (fig. 20), opstillet ca. 1,5 m inden
for tårnbuen, adskiller kapellet fra kirkerummet (sml. fig. 7). Gitteret, der er ca. 1,9 m højt,
består af tremmeværk mellem retkantede piller, kronet af drejede kugler, og bagtil fæstnet i
gulvet ved snoede jernstænger. Fløjdørenes lavere tremmer, afsluttet af små kugler, er aftrappet i højden ind m o d midten. Som topstykker over de faste gitres profilerede gesims
er to rokokoskjolde omgivet af bladværk, og
foran tremmerne herunder er anbragt to skriftplader indrammet af rocailler, akantusblade og
en fuglevinge. Rammeværket står nu brunmalet, tremmerne sorte, mens skjoldenes rammer
er grågrønne og grå med sort bund for dekorationer og gylden indskrift. I hvert af topstykkerne et våbenskjold i rocailleramme, det nordre med en vinrankeomslynget træstamme, der
ligeledes danner hjelmtegnet, mellem vesselhorn; i syd Wøldikes våben: et neg, hjelmtegnet
en sædemand. Skriftpladerne bærer bibelcitater, med skriveskrift, i nord: »Job 19 v. 25 ad
27. Jeg veed at min Frelsere Lever ...«, i syd:
»Psal. 119 v. 92. Herre havde ikke Dit O r d været min Trøst ...«. - I r u m m e t bag gitteret,
hvor trægulvet har været malet med en imitation af sorte og hvide fliser, har sandsynligvis
været anbragt kisten med amtsforvalterens hustru; den står nu sammen med fire børnekister i
krypten nedenunder.
Gravkrypten er et rektangulært r u m i tårnets
fulde bredde, 4,2 og 2,7 m langt, med luftskakt
m o d vest, rundbuet afdækket. Adgangen er fra
øst ad en seks trins trappe gennem en 1,5 m høj
åbning. R u m m e t er dækket med profilerede
fyrrebjælker, er hvidkalket og har jordgulv.
De fem kister er af eg, trapezformede og ens
profilerede. De to største har rester af læderbe-
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klædning; flere kistebeslag mangler. En istandsættelse er under forberedelse.
1) O. 1765. Ifølge synsprotokollen 1862 havde kisten endnu bevaret sin †kisteplade af tin
med indskrift over Maria Wøldike, født Møller, *1739 i Tønder, †1765. Kisten er 65-62 cm
høj, 188 cm lang og 84-71 cm bred. På lågets
hovedende ligger et korstræ, hvis krucifiks er
forsvundet, mens skriftbåndet foroven, af bly,
er bevaret. Midtpå ses blyindramningen til den
forsvundne, ovale kisteplade, en strålekrans,
hvorpå der foroven og -neden er fæstnet et blyrelief af to englehoveder i skyer.
2) 1767. [Helena] Laur[ette] Vøldike, *23.
marts 1762, †? febr. 5 4 1767. Oval, let hvælvet
kisteplade af bly, med graveret kursivindskrift.
Den omgivende ramme er en formindsket kopi
af kistepladen på nr. 1. Herunder kranium over
korslagte knogler. Kisten er ca. 58-ca. 48 cm
høj, 135 cm lang og 67-52 cm bred.
3) 1760'erne? Oval, let hvælvet kisteplade af
jern. Kisten, der er helt sammensunken ved hovedenden, måler ca. 38 cm i højden ved fodenden og er ca. 87 cm lang og ca. 42-32 cm bred. I
hovedenden skimtes en blomsterkrans o m v u n det med silkebånd.
4) 1760'erne? Lille kiste, 38-33 cm høj, 68 cm
lang og 40-31 cm bred, antagelig uden beklædning, men med spor efter en oval †kisteplade.
5) 1770'erne? Kisteplade som nr. 3, stærkt forvitret. Kisten er ca. 50-ca. 44 cm høj, 115 cm
lang og 48-44 cm bred.
Kisterne nr. 3-5 r u m m e r de tre andre børn: 5 5
Anna Marie Wøldike, døbt 13. april 1761, begravet 28. febr. 1764, Catharina Magdalena
Wøldike, døbt 5. aug. 1763, død før 1766 (jfr.
sidstfødte datter) og Catharina Magdalena
Wøldike, døbt 21. marts 1766, død ung (muligvis i kiste nr. 5, den længste).
†Gravtræer. 1740-56 noterer enkelte bevarede
kirkeregnskaber 1 9 indtægter af de ligtræer, der
blev lagt over forskellige personer: 1740/41 Peder Lundsgaards barn (24 sk.), 1745/46 Rasmus
Pedersens søn Michel Rasmussen (48 sk.),
1747/48 Peder Lundgaard (64 sk.), 1753/54
Laurs Poulsens søn (32 sk.) og 1755/56 Anders
Andersens datter (64 sk.).

To *gravforme af fyr. Rektangulær ramme 5 6
bestående af fire svære, skråtstillede brædder,
sammensinket i hjørnerne; i hver kortside er
fastsømmet et udsvejfet træhåndtag. Har været
anvendt ved tilklapning af den nys tilkastede
grav. Siden 1952 i købstadmuseet Den gamle
By (inv. nr. 1522 AB:52).

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og
s. 1650-51.
NM2.afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1884 og u.å. (efter 1887), s. 135138. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1914 (inventar), Kristian Due 1916 (notater om prædikestol,
degnestol og stolestader), Hans Rasmussen, Fåborg
1944 (forundersøgelse af prædikestol), Olaf Hellvik
1969
(†kalkmalerier),
civilingeniør
B. Nielsen,
»Thubalka«, Vejle 1972 (klokke 1801), Kjeld de Fine
Licht 1967 (bygning), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1978 (inventar og gravminder). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i
NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen
Poulsen, kalkmaleri, inventar og gravminder ved
Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1982.
Notebøger NM2.afd.: Povl Jensen XVIII, 1929,
s. 81-82 (forslag til istandsættelse af altertavle).
Tegninger og opmålinger. NM2.afd.: 20 planer, snit
og opstalter, deriblandt forslag til restaurering, ved
F.Uldall 1885. - Opmåling af trævindue ved F . U l dall 1894. - Opmålingsskitser af prædikestol og kalker af indskrifter, u. navn og u.å., formodentlig Kristian D u e 1916. - Plan og snit af kirken ved Thora
Fisker, H u g o Johannsen og Kjeld de Fine Licht 1967.

Fig. 21. Alterskranke fra 1700'rne (s. 1977). NE fot.
1978. - Altar rail from 18 th century.
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- LA Vib. Arkitekt Uldalls arkiv: Enkeltheder til
Skovby kirke ved F. Uldall 1885 (125).
Litteratur: MeddÅSt. 1969, s.43f., 1976, s. 70,
1979, 68f.
1
Århus Domkirkes Jordebog II, 15 og 46. - Der
svaredes kirkehavre og kirkelam til de samme embeder og personer som for Sjelle kirkes v e d k o m m e n d e
(se Sjelle s. 1903).
2
KancBrevb. 16 sept. 1581 og Kronens Skøder I,
251.
3
Sml. Arkivet på Frijsenborg, syn efter Mogens Friis 1675.
4
Kronens Skøder IV, 531f.
5
Skødet er dateret 25. maj 1768, sml. LA Vib.
Landstingets skøde- og panteprotokol 1763-68
(B 24.699), fol.843vf.
6
LA Vib. Skanderborg birks skøde- og panteprotokol 1775-88 (B 61F.SP3), fol. 361r-69r.
7
DiplDan. 2 r k . I nr. 111. - Den hidtidige præst,
provst Elav af Løver syssel, afløstes af Børglumbispens prokurator, Offreducius, hvilket må forudsætte, at sognet har været betjent af en vikar. Præstekaldets indtægter oversteg da ikke otte mark sølv.
8
Sml. M. Mackeprangs redegørelse for lignende
forhold i Slesvig stift. D K . SJyll., s. 42f.
9
DiplDan. 2 rk. IX nr. 328.
10
At d ø m m e efter skattelisten 1524. Danske Magazin 4 rk. II, s.42.
11
Synsprotokol 1862ff.
12
RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sjæll. registre, 1701 nr. 73 (D19).
13
MeddÅSt. 1969, s. 43.
14
Uldall 1884.
15
Beskrivelse og skitsemæssige opmålinger af kgl.
bygningsinspektør V. T h . Walther 1884. LA Vib.
Bygningsinspektoratet Århus, forsk, kirker S, 18501905 (B 239.124).
16
DaAtl. IV, 1768, s. 211.
17
Også kirkerne i Framlev og Stjær har en dør i
tårnets sydmur.
18
LA Vib.
Kirkesessionerne.
Synsprotokol for
Skanderborg
m.fl.
rytterdistrikter
1724-34
(X 156.4).
19
RA.Rtk. rev. rgsk. Reg. nr. 87. Kirkergsk. Skanderborg rytterdistrikt 1739-67 (nr. 279-85). - 1762
indkøbtes fra Daugbjerg 40 tdr. »stenkalk«.
20
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
1845-55 (C30.5).
21
Samme sted synsprotokol 1862-1921 (C30.8-10).
22
Ra. DaKanc. Seks års kirkergsk., indsendt 1620
(B 184e).
23
Sml. note 3.
24
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C3.1166-76).
25
Besluttet under det igangværende arbejde på ek-

Fig.22. Vindfløj, opsat 1778 (s. 1974). 1:20. Målt af
arkitekterne Birch og Svenning 1981, tegnet af M a rianne Nielsen 1982. - Weather vane, erected 1778,
1:20.

straordinært syn 6.juni 1887 med tilstedeværelse af
lokal murer- og tømrermester samt arkitekterne
Fugl og Achen, Randers. LA Vib. Århus og Hasle
hrd.s provsti. Synsprotokol 1862-1903 (C24.5a). Et foregående syn 20. april 1887 er refereret i synsprotokollen (note 11).
26
Gavlen var kort forinden o m m u r e t i tegl og forsynet med k a m m e og blændinger (note 14).
27
Walther påbød 1884 (sml. note 15), at der ved o m muringen kun måtte anvendes god cementmørtel og
at der i hvert granitskifte skulle anbringes jernklammer i en afstand af 2-3 alen, der skulle være så lange,
at de nåede mindst 5 t o m m e r ind i »bagmuren«, dvs.
den støbte murkerne.
28
Koret havde 1727 seks spærfag, skibet femten (note 24).
29
Randbemærkning hos Uldall.
30
MeddÅSt. 1979. s. 68.
31
Kirken må som nabosognene have haft varme siden slutningen af 1800'rne. En koksfyret kalorifer,
installeret i skibets nordøstre hjørne 1924, er 1969
udskiftet med oliefyret varmluftanlæg.
32
Bag på panelet malet: »16. April 1711«.
33
Jfr. indskrift bag på altertavlen.
34
Bag på altertavlen skrevet: »Kirken blev o m b y g get 1887. Chr. Fr. Walsted. Maler 1887« og »J. Christensen Lusby og C. P. Hansen Silkeborg Malede
Kirken Altertavlen og Prædikestolen 1887«. - »19.
Juni 1895. Repareret mitpartiet(!) Nielsen«.
35
Muligvis den sognefoged af samme navn, hvis initialer står på klokken fra 1801.
36
De ældste, skårne er »NML, N 1643«, »NDL« og
»RDL 1729«, »NRS 1779«. Af de malede kan næv-
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nes: »Petr(us) Canuti Wallensis 1638« (indb. 1914),
» H N P 1680«, »Anno 165[9]« og »C.F.W. 1826«.
37
Jfr. Sven Fritz: Anders Pedersen Schanderup,
guldsmed i Skanderborg 1744-1765, i ÅrbGlBy.
1976, s. 33ff.
38
LA Vib. Århus bispearkiv. 1661. Herredsbog,
Framlev hrd. (C3.1078).
39
Hovedet m o d nord læderet.
40
Skivholme, Harlev, Gødvad, Framlev.
41
Navnets anbringelse viser, at stolens plan ikke er
ændret, og at der altid mellem 5. og 6. fag har været
en m ø r k krog (jfr. indb. ved Chr. Axel Jensen).
42
Jfr. indskrift på opgangspanelets indvendige side.
43
RA. Rtk. Rev. rgsk. Synsforretn. f. jyske rytterdistrikts kirker 1754.
44
Starup og S. H y g u m (DK Haderslev s. 154, 754),
Brøns, Arrild og Visby (DK Tønder s. 1235, 1276 og
1364).
45
LA Vib. Sabro, V.Lisbjerg og Framlev hrd.s
provsti. Synsprot. f. kirker og præstegårde 1856-61
(C30-7).
46
Zachariasen: Orgelfortegn.
47
Klokkestøberen Daniel Reimer, Randers, jfr. N y rop: Kirkeklokker, s. 134.
48
Identificeret af Kirsten Bendixen, Den kgl. M y n t og Medaillesamling. Medaljen gengivet hos Georg
Galster: Danske og N o r s k e Medailler og Jetons ca.
1533-ca. 1788, 1936, s. 64, fig. 86. Indskriften s. 437.
49
Axel Steensberg: C i m o n og Pero, i N M A r b .
1949, s. 59-63. Samme relief fandtes på klokke fra
1811 (senere omstøbt) i Sinding (Ringkøbing amt).
50
RA. - Indskriftens rækkefølge svarer til folketællingslistens, gruppen benævnt »Bonde og gårdbeboere«. Undtagelsen er T h o m a s Rosenkrantz, ejer af
Kristinedal og afskediget løjtnant, der står forrest i
listen; »HI« og »NS« skyldes antagelig henholdsvis
fejllæsning og bogstavombytning fra klokkestøberens side.
51
De fint forarbejdede beslag i forbindelse med kro-

nearmene er fra en langt ældre klokke (indb. 1972).
52
RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528-29. 108A. nr. 21.
53
Peter Wøldike var amtsforvalter over Skanderborg og Åkær amter 1758-67. Han ægtede efter sin
første hustrus død Augusta Magdalene Valentin og
begravedes i Ribe 22.juni 1787. Jfr. I . C . L . Lengnick: Stamtavle over Familien Wøldike, 1863, s. 7.
54
Begravet 13. febr.; j f r . note 53.
55
Oplysningerne fra stamtavlen, note 53.
56
R a m m e r n e måler: A: 1 4 x 1 5 6 x 6 7 cm, B:
14X96,5X51 cm.
57
Den smalle, rundbuede lysning, ca. 81 X kun 20
cm, var udskåret i én planke, ca. 103x33 cm og knap
5 cm tyk.

SUMMARY
In a p a p a l d o c u m e n t 1253 this c h u r c h is r e f e r r e d to as »capella« (chapel) in spite of t h e fact
t h a t i t h a d its o w n priest a n d d o e s n o t s e e m t o
h a v e b e e n of a lesser status t h a n o t h e r p a r i s h
c h u r c h e s i n t h e area. T h e c h u r c h w a s g i v e n its
p r e s e n t c h a r a c t e r i n 1887 a n d consists o f R o m a nesque chancel and nave constructed of granite
ashlar. I n t h e L a t e M i d d l e A g e s a t o w e r w a s
a d d e d o n t h e w e s t side w h i l e t o t h e s o u t h a
p o r c h replacing a Medieval one was erected
1887. T h e t o w e r ' s d i s t i n c t i v e b e l f r y l i g h t s w i t h
t h e m a s o n r y pillars r e m i n i s c e n t o f R o m a n e s q u e c o l u m n s are r e l a t e d t o t h e a p e r t u r e s i n t h e
t o w e r of Å r h u s Cathedral, erected during Jens
I v e r s e n L a n g e ' s p e r i o d as b i s h o p (1449-82). The

architect

and

archaeologist

K. Uldall

u n d e r t o o k i n 1887 a v e r y h e a v y - h a n d e d r e s t o ration of the w h o l e church following the principle p e r t a i n i n g a t t h e t i m e t h a t t h e b u i l d i n g
s h o u l d h a v e its o r i g i n a l , R o m a n e s q u e c h a r a c t e r
restored.
The
works:

modest
the

furniture

altarpiece

and

includes
the

distinctive

signed

pulpit

f r o m c . 1600, m a d e b y t h e village j o i n e r , M o r ten f r o m Skovby, k n o w n f r o m a n u m b e r of
o t h e r c h u r c h e s i n t h e s u r r o u n d i n g area.

The

R o m a n e s q u e baptismal f o n t differs f r o m other
E a s t J u t l a n d f o n t s b y its e i g h t l i o n f i g u r e s . T h e
bell w a s cast 1801, f i n a n c e d b y t h e c o n t r i b u Fig. 23. Landsbyplan 1:10000, målt 1783. - Map of
the village 1783.

tions of 21

farmers of the parish w h o s o m e

y e a r s earlier, i n 1782, h a d a c q u i r e d t h e c h u r c h .
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1980. - The church seen from south-west.

B O R U M KIRKE
FRAMLEV H E R R E D

I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen
modtog Århus domkapitels provst visitationsgebyr 1
af kirken mod til gengæld at revidere regnskaberne
og have kirken i forsvar (om visitationsretten se
s. 1366f.). Ved et mageskifte 15822 overgik kirken til
kronen, i hvis eje den forblev indtil 16. juni 1696,3 da
den tilskødedes Caspar Schøller til Lellinge, som
dog allerede 29. juni samme år afhændede den til
ejeren af Lyngbygård, Johan Arent Althalt, 4 der det
følgende år også erhvervede annekskirken Lyngby
(sml. s. 1613). Kirken fulgte herefter Lyngbygård
(sml. tårnreparation og altertavle) til 14.juli 1840,5
da kirketienden solgtes til sognets beboere. Den
overgik til selveje 1.januar 1910.

Kirken ligger hævet over landsbyen i dennes
sydvestre hjørne, med præstegården som nærmeste nabo m o d syd.
Kirkegården er 1911 6 udvidet m o d syd og vest
og tidligere sandsynligvis også m o d nord. De
gamle markstensdiger, omtalt første gang
1615, 7 er genanvendt i cementafdækkede kløvstensmure, opført i slutningen af 1800'rne og
1911. I nord fører tre trin fra landsbyen op til
en indgang med dobbelte træfløje, ophængt i
murede piller med jernkors. En køreport i syd,
ud for våbenhuset, har jerngitterfløje mellem
støtter af gule sten. - 1615 7 blev der anskaffet
materialer, bl.a. jern, til en ny †kirkeport, og i
inventariet 1661 8 nævnes en lås til den søndre
†låge; 1874 9 var portpillerne tækket med spån.
- En del af den søndre kirkegårdsmur har 1980
måttet vige for et langstrakt, muret kapel med
redskabsrum (arkitekterne Inger og Johannes
Exner); samtidig nedrev man et †ligkapel nordøst for koret, opført 1899. 10
Endnu 1851 10 havde kirken indtægter af hø-

slettet på kirkegården, hvor gravene henlå som
græsgroede tuer. Det følgende år blev terrænet
»kulegravet, planeret og forsynet med gange
og rabatter«, og hver familie fik sin særskilte
begravelsesplads «. 11
En grå *granitsten, 4 3 x 3 2 cm, med indhugget hjulkors fra bronzealderen, blev i 1890'erne
opdaget under nedbrydningen af det vestre dige og findes siden 1902 i Nationalmuseet (inv.
nr. B 7702). 12 - På kirkegården ligger en kværnsten i hjørnet mellem skib og våbenhus.
Kirken består af romansk skib og kor, hvortil
der oprindelig knyttede sig en †apsis, nedrevet
1814; o. 1500 eller måske lidt senere er der tilføjet et våbenhus i syd og et lille klokketårn i
vest. Orienteringen har ringe afvigelse mod
nord.
Den ret lille, romanske bygning, hvis mure
er ca. en meter tykke, har et påfaldende smalt
kor. Ved afsætningen af planen (fig. 5) har man
tilsyneladende anvendt en firdeling, således at
koret (÷ 6 t o m m e r = ½ fod) udgør en fjerdedel af kirkens samlede længde fraregnet apsiden. Måleenheden må være den samme som påvist bl.a. i Elsted (s. 1738): en gammel jysk fod,
hvis længde her er 28,4 cm. Målt med denne
enhed er skibet udvendig 54 fod langt og 29 fod
bredt, mens den indvendige bredde, 22 fod,
svarer til længden af koret plus triumfmuren
(18½ + 3½ = 22 fod); koret er 20 fod bredt,
korbuen 10 fod.
Materialer og teknik. Kor og skib er opført af
granitkvadre over en sokkel med skråkant; indvendig er brugt kløvede samt navnlig i koret
firhugne sten og egentlige kvadre. Skibets vest-
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Fig. 2-3. Plan 1:300 og snit gennem
skibet 1:150. Målt af Erik Lund
m.fl. 1967 og KdeFL og TF 1969;
tegnet af Marianne Nielsen 1982. Ground-plan 1:300 and cross-section of
nave 1:150.

gavl er o m m u r e t med tegl og marksten i forbindelse med tårnets opførelse. - Ved nedtagningen af korets øverste gavltrekant 1977 sås
det, at kvadrene gennemgående havde en usædvanlig stor anlægsflade, indtil 25-30 cm
dyb, og at lejefugernes tykkelse stedvis var reguleret ved hjælp af granitflækker. I den støbte
murkærne, der fortrinsvis bestod af kvaderafslag, ofte med koncentrationer af stykker fra
samme sten, var kun anvendt forholdsvis lidt
kalk. 1 3
Kvaderstensmurværket, navnlig i den nordre
ydermur, men også indvendig, præges stærkt
af forvitring af samme karakter, som forekommer i en række nørrejyske kirker, bl.a. i nabokirken Fårup (s. 1885). 14 Den skørnede granit

har været forklaret ved brand, 1 5 men der synes
snarere at være tale om spændinger i stenene,
fremkaldt af vejrligets temperatursvingninger. 1 6
Til det lille kor knyttede sig indtil 1814 en
†apsis, tækket med bly. Efter nedbrydningen på
grund af brøstfældighed genanvendtes de
k r u m m e kvadre og sokkelsten ved tilmuringen
af apsisbuen 27 (sml. fig. 6), der nu indvendig
fremtræder som en stor, rundbuet blænding,
3,8 m høj og 2,9 m bred, med stik af k r u m h u g ne kilesten. De svage spor efter apsidens taglinie vidner om, at udbygningen har været lav i
forhold til koret, og kvadrenes ret kraftige
krumning antyder en beskeden radius.
Døre og vinduer. Den vandret afdækkede syddør har mistet karmanslaget ved indsættelsen af
en bredere dørfløj, mens den tilmurede norddør kun er kendelig i det ydre, hvor overdækningen er ødelagt af et nyere vindue. Døren,
hvor den gennemløbende skråkantsokkel danner tærskel, sidder forskudt mod vest i forhold
til syddøren.
Kirken har oprindelig haft ialt seks højt placerede, rundbuede vinduer, to i koret og fire i
skibet. Heraf er tre opslugt af nyere vinduer,
mens andre tre, alle med monolit overligger, er
bevaret, men ude af brug: korets nordvindue
står som en udvendig blænding, og skibets
sydøstre vindue er helt tilmuret, mens det sydvestre (sml. fig. 8) er blændet 1 7 i forbindelse
med våbenhusets opførelse; dette vindue måler
125x61 i ydre flugt med toppunkt 58 cm under
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murkronen. I den smalle lysning, 8 5 x 2 9 cm,
fandtes 1981 rester af den indmurede vinduesramme. Egetræsrammen, der var bevaret forneden og i vestre side, stak 20-30 cm ind i m u r kærnen og bar spor af søm. - I våbenhusets
østmur var 1887 indmuret den ene halvdel af en
romansk vinduesoverligger. 1 8
Billedkvadre. 1) Af ialt fem ornamenterede
kvadre har navnlig én med dyreslyng (fig. 7) i
korets sydmur, fjerde skifte fra neden, tiltrukket sig opmærksomhed. I den forneden noget
afskallede sten, der muligvis er vendt på hovedet, er ristet to eller flere i hinanden indfiltrede, båndformede dyr. Kvaderen, som nu måler
ca. 3 8 x 6 8 cm, kan oprindelig have været længere, at d ø m m e efter den måde, hvorpå ornamentet er afskåret, men nogen tvingende
grund til at anse den for et brudstykke, foreligger ikke. M. Mackeprang fandt figuren så
f r e m m e d for den øvrige romanske stenkunst,
at han foreslog, at kvaderen snarest måtte opfattes som et stykke af en runesten. 1 9 Senest er
ornamentet søgt indordnet i den såkaldte U r nesgruppe, opkaldt efter udskæringerne på den
norske stavkirke. 2 0 Imidlertid er det vanskeligt
at forbinde de forvirrede slyngninger med noget kendt runestensornament, og de hjemmegjorte »dyrehoveder« står Urnesstilens karakteristiske slangehoveder fjernt. Det er derfor
rimeligt at betragte ornamentet som en romansk stenhuggers kluntede forsøg.
2) (Fig. 9) to modstående, hjerteformede figurer med indvendig dobbeltspiral; i næstøverste hjørnekvader i korgavlens sydøstre hjørne.
- 3) Cirkel med indskrevet firkløver, knap 30
cm i diameter; i samme skifte som 1 . - 4 ) Tre
koncentriske cirkler, den største 12 cm i diameter. - 5) (Fig. 8) et 13 cm højt og ca. 70 cm langt
ottetalsslyng i relief; i en hjørnekvader i skibets
sydvestre vindue, i den udvendige, østre smig,
synlig fra våbenhusloftet.
Indre. Den runde korbue har bevaret sin oprindelige skikkelse, men kragbåndene er stærkt
skørnede i lighed med mange af de udvendige
kvadre. I søndre vange, der er repareret med
tegl som følge af gennembrydningen til prædikestolen, er der i pudsen indridset »LSØ«,
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Fig. 4. Våbenhus. NJP fot. 1979. - Porch.

»IRS« og to gange »1618«. - I det fladloftede
skib hviler de nye bjælker på gamle m u r r e m me. Også korets (†)loftsbjælker, hvoraf to endnu er på plads, har hvilet på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. Formentlig kort før
reformationen blev koret dækket med et tønde-

Fig. 5. Formodet system ved afsætningen af den romanske kirkes plan. Måleenheden er en kort, jysk
fod = 28,4 cm (s. 1987). 1:300. Tegnet af NJP og
Marianne Nielsen 1982. - Presumed system used for
marking out the plan of the Romanesque church. The unit
of measure is a short futland foot = 28,4 cm.
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kanten, som i øvrigt smykkes af tre cirkelblændinger, af hvilke de to nederste indeholder affasede korsstave. Gesimsen er nyere. Den falsede
døråbning er udvendig rundbuet, indvendig
fladbuet. Af tre udsparinger i østvæggen synes
den midterste oprindelig at have været en glug,
seks skifter høj og én sten bred. O. 1850 6 er der
indsat et vindue i vest. Loftsbjælkerne hviler på
en indmuret rem 240 cm over nuværende gulv,
og andet stokværk, der står med hvidtede vægge, er to meter højt. Loftsrummet belyses gennem en lille glug i taggavlen, mens en asymmetrisk anbragt, fem skifter høj åbning må være k o m m e t til senere. Våbenhusets murede
†bænke, nedbrudt ved restaureringen i 1970'erne, ønskedes 1855 6 beklædt med brædder.

Fig. 6. Korets østgavl med den tilmurede †apsisåbning (s. 1988). KdeFL fot. 1978. - East gable of chancel

with walled-up opening to apse.
hvælv, og der opførtes et våbenhus ved skibets
syddør. Tårnet er muligvis lidt yngre, måske
fra midten af 1500'rne.
Korets halvstens tøndehvælv er spændt lidt
højere end apsisbuen, der må have bestemt dets
f o r m . En cirkulær åbning (fig. 11) lige i n d e n f o r

korbuen, 61 cm i tværmål, har formodentlig
ligesom flere lignende hvælvhuller i stiftet,
bl.a. i Århus domkirke og den nærliggende Sabro kirke (s. 1867), 21 været brugt ved kirkespil,
f.eks. dramatiske fremstillinger af Kristi himmelfart. 2 2 Åbningen, der lukkes af en trælem,
har en kalkmalet indramning. To spygatter ses
henholdsvis syd og nord for åbningen (jfr.
kalkmalerier).
Det anselige våbenhus (fig. 4) er i to etager
ligesom adskillige andre på egnen. Det er rejst
af munkesten i munkeforbandt over en syld af
store kampesten. Lidt over etageadskillelsen ses
udvendig et savskifte, der gentages i gavltre-

Det lille, kvadratiske klokketårn har flere
træk fælles med tårnet i Sabro (s. 1868) og er
ligesom de såkaldte styltetårne (sml. f.eks. Elsted, s. 1740) uden forbindelse med kirkerummet. Østmuren hviler på skibets ommurede
vestgavl, hvis kvadre er genanvendt i tårnets
nederste otte skifter; herover er murene indtil
bunden af glamhullerne af munkesten i en vistnok noget varieret skiftegang, med mange
kopper indvendig. En rundbuet arkade i vest,
330x175 cm, der vel oprindelig har stået åben,
lukkes af en bræddevæg med lille dør. 2 3 Vestfacaden smykkes af tre cirkelblændinger. I tårnet
er der i alt tre bjælkelag (sml. sortmalede m u r ankre), af hvilke det nederste, der hviler i et
spring i væggene, er genetableret under sidste
restaurering. En gammel, lang tårnstige er nu
ophængt på skibets loft, hvortil der er adgang
fra tredie stokværk. Tårnets øverste parti med
de fire rundbuede, ud- og indvendig falsede
glamhuller og den profilerede gesims er muret
af nyere sten, formentlig 1745, 24 da kirkeejeren
Johan Arent Althalt ifølge Danske Atlas lod
tårnet reparere og spiret belægge med bly. Tårnet, der 1874 9 hældede 30 cm m o d vest,
blev rettet op 1914 25 i forbindelse med en skalmuring.
Vedligeholdelse. Tagværkerne var i 1600'rne
overalt beklædt med bly undtaget våbenhusets,
som var hængt med tegl. 16177 arbejdede en
blymester fra Århus »selvanden« i 24 dage og
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Fig. 7. Billedkvader
nr. 1 med optrukket dyreslyng, i korets sydmur
(s. 1989). Fot. 1919 i
N M 1 . - Decorated ashlar
with intertwining animal
ornamentation from south
wall of chancel (the lines
are touched up).

brugte bl.a. 1400 blysøm. Skibet fik tegltag inden 1803, 26 mens koret beholdt blyet indtil
1918, 11 da man fik ministeriets tilladelse til at
sælge det til fordel for teglsten. - Skibets østre
taggavl, der 1871 var af træ, blev 1878 9 afløst af
den eksisterende, murede gavl.
Bispesynet roste 1731 26 patronen, Christen
Althalt, for »i alle måder forsvarligt at vedligeholde« kirken. 1737 fik skibet nyt bjælkeloft,
der dog fornyedes 1871. 9 - Nordsidens små,
romanske vinduer var i brug endnu 1814, 27 da
man klagede over, at kirken var for mørk.
O. 1851 6 afløstes de to i skibet af de eksisterende trækarme, mens vinduerne i korets og ski-

bets sydside, der var udvidet 1827, 27 fik rundbuede støbejernsrammer 1860.
Kirken står i dag præget af en omfattende,
men nænsom restaurering 1976-79 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner, hvorunder der
installeredes el-luftvarme, 2 8 og tag og murværk
blev istandsat. Kvaderstensfacaderne er i blank
m u r , 2 9 mens våbenhus og tårn samt de murede
partier omkring sydsidens vinduer og kirkens
indre er hvidtet. Tagene er hængt med tegl,
kun spiret er beklædt med bly. I glamhullerne
nye, brunmalede lemme. I det indre står også
skibets træloft brunmalet, og i gulvet ligger røde, kvadratiske gulvfliser, der har afløst sorte

Fig. 8. Billedkvader nr. 5 med ottetalsslyng i skibets
sydvestre vindue (s. 1989). NJP fot. 1981. - Decorated ashlar in south-west window of nave.

Fig. 9. Billedkvader nr. 2 med hjerteformede figurer, i korets østgavl (s. 1989). KdeFL fot. 1978. Decorated ashlar in east gable of chancel.
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Fig. 10. Kirken set fra nord. H u g o Matthiessen fot. 1934. - The church seen from north.

og hvide fliser samt bræddegulv under stolene
fra o. 1903. 30
Vindfløjen (fig. 29) nævnes første gang 1879,
da den skulle fornyes og stangen rettes op; denne smykkes forneden af tre svungne bøjler og
slutter i en stor kugle.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1978 fremkom fragmenter af kalkmalerier fra flere perioder, der efter
en undersøgelse alle blev overhvidtet undtagen
en dekoration fra o. 1500 i korets tøndehvælv,
hvor den cirkulære åbning indrammes af et blågråt siksakmønster mellem røde konturlinier og
spygatterne samme sted af røde linier (fig. 11).
På korbuens underside fandtes rester af en
romansk

†udsmykning

med

sort,

okker

og

brændt okker, malet på et ca. 5 mm tykt, finsigtet og gul-grønligt pudslag. I toppen sås
spor af en medaljon, mens nogle lysrøde streger på (hud)farve, i nordre vange, muligvis kan
tolkes som en hånd, formentlig tilhørende en
sidefigur. - Indvendig i skibets sydvestre, romanske vindue afdækkedes midt i den østre
smig en 30 cm høj, fransk lilje, udført i rødt og
lysrødt med røde konturer på hvid baggrund
oven på et tyndt kalklag. Tilsvarende farverester fandtes på en kvader i triumfvæggen over
korbuen.
En †gravskrift(?) fra 1600'rne, i korbuens
nordre vange umiddelbart over kragstenen består af syv linier (latin og dansk), malet med
sort, de fem øverste med versaler, de to nederste med fraktur. Den stærkt ødelagte indskrift,
der er malet på et kalklag yngre end 1618 (jfr.
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indridsninger i den søndre vange) og hvoraf
kun nogle fa ord, bl.a. »Dater« (-datter) kunne
læses, må efter ordvalget at d ø m m e opfattes
som en gravskrift for en kvinde, formodentlig
begravet i kirkegulvet.
INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar har mange eksempler på
enkeltpersoners foretagsomhed og gavmildhed.
Herredsfogeden Anders Pedersen har ansvaret for
fløj altertavlen 1594, alterkalken 1601, prædikestolen
1604, udført af landsbysnedkeren Morten fra Skovby, og alterstagerne 1614. Kirkeejeren Johan Arent
Althalt og hans hustru har 1701 ladet udføre malerier
både på altertavlen og prædikestolen. Stolestaderne
fra 1680'erne, der har bevaret deres døre mod midtgangen, har initialer for enkelte (selvejer)bønder.

Alterbordet (fig. 16) består af et fyrretræspanel
fra o. 1600. Forsiden har tre arkadefelter med
riflede pilastre, profilkapitæler og bueslag dekoreret med tværstreger samt små neglesnit
langs indersiden; i sviklerne påsatte rosetter.
Gavlene har nu hver én stor fylding flankeret af
smalfyldinger, men not i siden mod østvæggen
markerer, at gavlene tidligere har haft to fyldinger. Panelfyldingerne står med en staffering
fra 1701, samtidig med altertavlens og svarende
til en bemaling af et prædikestolsfelt i Sjelle
(s. 1916). Denne grisaille-blomstermaling på
mørkebrun bund er 1939 fremdraget og udbedret af Georg N. Kristiansen. Rammeværket er
nystafferet 1979, mørkt olivengrønt med lysbrune arkader. Ved restaureringen fandt man
spor af den oprindelige snedkerstaffering, i fyldingerne en »dupning« med rød oliefarve på
olieret kridtgrund, brunt og rødt på enkelte lister og på fodpanelet rester af en brunmalet
tovsnoning. En overmaling fra 1857 omfattende brunmarmorering i fyldingerne, blågråt på
bueslag og rammestykker, der desuden havde
lister med gult og grønt.
Det middelalderlige †alterbord »af hugne
kampesten, 2 alen i bredden, ¾ alen højt og af
en lignende dybde«, synes ifølge sognepræstens ubehjælpsomme beskrivelse o. 1845 11
at have r u m m e t en †helgengrav med en dæksten,
»en flad Marmersteen, ¼ alen lang, 4 tommer
Danmarks Kirker. Århus amt

Fig. 11. Korets tøndehvælv med cirkulær åbning
(s. 1990 og 1992). NJP fot. 1981. - Chancel's vault
with circular opening.

bred og ¾ tommer tyk«. I helgengraven fandtes et †relikviegemme, »en blyæske med noget
sort i, som arbejderen kastede bort, og et gammelt messingspænde«. Alterbordet har formentlig stået under apsisbuen og er efter apsidens nedrivning 1814 blevet indesluttet ved buens tilmuring; dets kvadre er antagelig herefter
indgået i østgavlen ved dennes o m m u r i n g
1845. 27
†Alterklæder. I de ældste inventarier fra
1680'erne 31 opregnes intet alterklæde, og også
1803 26 bemærkes, at bordet manglede et dække. I hvert fald fra 1847 10 var alterbordets beklædning af fløjl med guldborter. Ved restaureringen 1979 fjernedes klædet fra alterbordet.
Altertavlen (fig. 16) er en lutheransk fløj altertavle, ifølge malet indskrift fra 1594, men med
malerier fra 1701. Et senere altermaleri, fra
1857, er nu ophængt på skibets sydvæg.
127
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Den enkle tavle har glat storfelt og fløje, hvis
rammeværk overalt er affaset mod den indvendige side. Over et frisefelt med retkantfremspring er en lav trekantgavl, med nye profillister, flankeret af topkugler (tidligere spir) på
høje postamenter. Fodstykket er nyt.
1939 blev fløj tavlen restaureret af G. N. Kristiansen, 32 der fremdrog den oprindelige staffering på fløjenes bagsider. Det var en temperamaling på kridtgrund, fyldingerne med en gul
og cinnoberrød farve indrammet af sorte dobbeltstreger, rammeværket brunmalet. På søndre fløj fylding ses nederst en indskrift med
sortmalede versaler inden for en sort ramme:
»anno d(omi)ni 1594 lod A n = /Piersen 33 denne
tafle giøre / paa kierckens egen bekostning /
Borrom kiercke til en ære e.t.c.« Forsidens oprindelige staffering (nu dækket af 1701-bemalingen) omfattede de formodentlig protestanti-

ske tavlers sædvanlige indskrifter i fløjene, her
dog ikke identificeret, udført med forgyldt
fraktur på sort bund. I midtfeltet fandtes ikke
spor af indskrifter, og det er muligt, at krucifikset (s. 1998) har været anbragt her. Alle tre
felter var indrammet af en 6,5 cm bred, cinnoberrød bort med påsatte sølvrosetter. I gavlfeltet var malet et gult Jesumonogram på cinnoberrød bund. Profillisterne har stået med guld
samt med rød, grøn, brun og sort farve.
1701 fik tavlen en staffering, der blev afdækket og udbedret 1939. På de nedre rammelister
er med hvidgrå fraktur malet: »Er Bekosted
Kiercken at Stafere af Kierckens Patrone, Ædle
Høyagtbaar Sig: Johan Arentzøn, Med Dydædle Kiereste, Maren Suends Daatter, 1701«. I
frisen desuden på sort bund: »Anno 1701«. I
midtfeltet er malet Nadveren, i fløjene, under
bueslag med grisaille-bladværk i sviklerne, ses
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Fig. 12. Indre, set m o d
øst. N E fot. 1980. - Interior looking east.

Fig. 13. Indre, set m o d
vest. NE fot. 1980. - Interior looking west.

Moses med stav og lovens tavler og den velsignende Kristus, alt på mørkebrun baggrund og
med forklarende indskrifter, gul fraktur på sort
bund, nederst i felterne. Under midtfeltet nadverordene: »Vor Herre Jesus Christus i den Nat
der Hand blev forraad, ...«, under nordre fløj:
»Moses Truer af Sinai«, under søndre fløj:
»Christus Trøster af Sion«. I nadvermaleriet,
der går tilbage til et forlæg efter et stik af Hendrich Goltzius 1598, indtager den lysklædte
Kristus den centrale plads både med hensyn til
placering og størrelse; personernes ansigtstræk
er ret stereotype og især hænderne ret ubehjælpsomt formet; kraftige farver, brunt, blåt,
grønt og rødt er anvendt på dragterne. I topfeltet ses en gråbleg opstandelses-Kristus i lys
strålekrans. Tavlens rammeværk grønt og rødbrunt.
Ved restaureringen fjernedes to overmalin-

ger. Den ældste, fra 1852, 11 var i hovedsagen
»en oplivning« af tidligere farver og indskrifter
med bibeholdelse af malerierne (dog med blåt
og guld på rammeværket). Ved den følgende
og mere indgribende behandling 1857 10 (da også annekskirken Lyngbys altertavle blev »moderniseret« (jfr. s. 1628)), fik tavlens rammeværk egetræsmaling, i topfeltet blev udført
Guds øje i trekant, og fløjene blev malet som
stavværk med skyggevirkning. En ny frakturindskrift tilføjedes i frisen: »Fader, vilde du
tage denne Kalk fra mig!«, som forklaring til
det oliemaleri på lærred, 128x99 cm, der indsattes i midtfeltet. Maleriet (fig. 15), Kristus i
Gethsemane have, er signeret »P. A. Lyders«,
der fik 120 rdl. for arbejdet. 1 0 Kristus er iført
rødlilla kjortel og blå kappe; bag hans ryg anes
Peters hoved, og ovenover svæver en stor, lys
engel. Maleriet, i ny ramme fra 1939 og re127*
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Fig. 14. Krucifiks, muligvis fra 1594 og oprindelig
opsat i altertavlens midtfeldt (s. 1998). NE fot. 1980.
- Crucifix, possibly from

1594.

Fig. 15. Tidligere altertavlemaleri, udført 1857 af
P. A. Lyders (s. 1995). G. N. Kristiansen fot. 1980. Former painting on altarpiece, by P. A. Lyders 1857.

staureret 1980, er ophængt på skibets sydvæg.
Altersølv. Alterkalk (fig. 17), 1601, udført af
Augustinus Jacobsen, Århus, på foranledning
af herredsfoged Anders Pedersen (jfr. altertavle, alterstager og prædikestol). Den forgyldte
kalk, 18,3 cm høj, på sekstunget fod med tilsvarende, karnisprofileret fodplade og standkant, der mellem dobbelte profillister har en
dekoration bestående af tre gennembrudte
prikker vekslende med tre à fire skråstreger i
siksakmønster. Sekskantede skaftled og knop
med rudebosser, hvorpå graverede minuskier:
»jhecvs«(!) på skraveret bund og med små treblade ved siderne. Mellem bosserne blade med
graveret stavværk. Samtidigt, glat bæger. På
en af fodtungerne er graveret et korstræ og
skriftbånd med versalerne »inri« (n'et o m vendt). Herpå fastnittet, støbt krucifiks. På
standkantens overside ses mestermærket for
ovennævnte guldsmed 3 4 og på standkantens tilloddede underplade giverindskriften, med versaler: »Lod Anders Pedersen d k giør ano 1601«
(dvs. denne kalk gøre) og vægtangivelsen: »27
lodt 1 qt.« (dvs. qvint). 3 5
Tilhørende, formodentlig samtidig disk, 13
cm i tvm., forgyldt. Glat, med sekspasformet
fordybning og på randen et graveret cirkelkors,
Georgskors på enkeltstreget baggrund. På undersiden en ældre påloddet forstærkning. 3 6
Oblatæske og vinkande, udført af »Exner
1977«, en skål 1978. Vinskummeske, 1903, 9 ude
af brug.
Vinkande 1859 og oblatæske 1860, 6 af sort porcelæn med guldkors og -kanter; kanden mærket »Jernporcelain. Københavns Porcelains Fabrik. Danmark«, på randens underside et
stemplet A. Begge ude af brug, hos præsten.
Sygesæt, 1882, udført af Peter Hertz, København. Sygekalken (fig. 19), 14 cm høj, har rund
fod og knop, med påloddede firblade. På bægeret er graveret et kors og en indskrift, med skriveskrift: »Borum og Lyngby Menighed 1882«;
her ses også Københavns bystempel (18)82,
mestermærket og guardeinstemplet for Simon
Groth. Vingemmet, formet efter og indsat i
bægeret, har i låget et lille oblatskruegemme.
Tilhørende disk med samme graverede kors
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Fig. 16. Fløj altertavle
1594, med malerier 1701
(s. 1993). NE fot. 1980.
- Triptych 1594, with
paintings 1701.

som sygekalken. Alle dele har samme tre
stempler som denne. Et senere anskaffet vinbæger er stemplet »F. Hingelberg« og »FJH«.
Alterstager (fig. 18). »Anno 1614 den 28. ivlii
hafver Anders Pedersen i B o r v m med sin
høstrv Bvold Lavridsdater 3 7 gifvet dise tvinde
lyvse stager thel B o r v m kiercke«. Stagerne, 31
cm høje, er beslægtede med Skørrings
(s. 1934), men skaftet består af flere og mindre
led: fire indknebne adskilt af skiver på hver side
af større, ligeledes skivedelt midtled. Jernlysepig. Begge stager har et brud på den øvre rand.
Giverindskriften (jfr. alterkalk og prædikestol)
står med graverede versaler på fodskålens nedre
led, her ses tillige ægteparrets sammenstillede

bomærkeskjolde, hans med sammenskrevet
»AP«, hendes med Jesumonogram; over skjoldene deres initialer »A.P.S. B.L.D.«.
Syvarmet lysestage, nyere, på alteret.
En lille †hornlygte, til at hente lys i, er omtalt i
inventariet 1661. 8
Messehagel, ny, leveret af »Casa Bochaca,
Barcelona«, af grøn brokade med rødgalonerede Y-kors. †Messehagler. 1661 8 var haglen af
grøn, »slet« (glat) fløjl med guldknipling,
1803 26 af brokade, meget gammel og afbleget
og kunne ikke kaldes anstændig. 1851 10 anskaffedes en ny, af fløjl, med guldgaloner, der erstattedes af en tilsvarende 1863 og igen 1913. 10
Alterskranke, o. 1860, af drejede træbalustre
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Fig. 17. Alterkalk 1601, udført af Augustinus Jacobsen, Århus, skænket af herredsfoged Anders Pedersen (s. 1996). NE fot. 1980. - Chalice 1601, by A.Jacobsen, Århus, donated by the judge Anders Pedersen.

Fig. 18. Alterstage 1614, skænket af herredsfoged
Anders Pedersen og hustru (s. 1997). NE fot. 1980. Altar candlestick 1614, donated by the judge Anders
Pedersen and his wife.

med profileret håndliste; opstillet tværs over
koret og med to indgange. Lys gråbrun.
†Bogstol? 1803 omtales en »trælæsestol«. 26
Døbefont (fig. 22), romansk, af grovkornet,
blårød granit, k u m m e n (ca. 88 cm i tvm.) og
det koniske skaft udført i én sten, fodvulsten af
en anden, blålig granit. Det er et ret grofthugget arbejde, der forekommer næsten ufærdigt,
uden ornamentik, og med en skæv behugning i
den ene side. På oversiden af den 11-13 cm
brede rand ses fire indhuggede Georgskors,
formodentlig fra fontens indvielse. 38 Opstillet i
korets nordvestre hjørne.
Dåbsfad (fig. 21), o. 1550-75, sydtysk arbejde
af drevet og punslet messing, 42 cm i tvm. I
bunden det ofte anvendte relief af Marias bebudelse, omgivet af en udpudset minuskelring. På
randen to rækker stemplede ornamenter, inderst seksbladede rosetter, yderst småblade.
Endnu 1683 31 fandtes intet bækken i fonten.

sølvkors på pæreformet korpus, 32 cm høj.
Krucifiks (fig. 14), eftermiddelalderligt, m u ligvis fra 1594, samtidigt med altertavlen. Den
47 cm høje, kraftige figur hænger med let buet
armstilling (kun de to mindste fingre k r u m met). Hovedet med den flettede tornekrone
hælder forover, øjne og mund er lukkede; et
lille venstreøre anes. Spydsår i brystet. Lændeklædet, der er lagt tværs over hofterne med lille
overfald midtpå, er trukket op i en sløjfe ved
højre side og har snip ved venstre. Figurens
rygside plan. Glat egetræskors fra 1939, da krucifikset blev restaureret af G. N. Kristiansen.
Figuren nystafferedes efter fundne spor på
kridtgrund: rødlig karnation, brunt hår og
skæg, tornekronen med grøn lasur på sølv og
lændeklædet forgyldt. Fra to tidligere overmalinger havde lændeklædet været blåt og herefter
uægte forgyldt. Nymalet 1980. Ved restaureringen 1939 borttoges krucifikset fra den hidtidige plads over altertavlens topgavl, hvor det

Dåbskande (fig. 20), o. 1877,9 af messing, med
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Fig. 19. Sygekalk, 1882, udført af Peter Hertz, K ø benhavn (s. 1996). NE fot. 1980. - Chalice for the sick,
1882, by Peter Hertz, Copenhagen.

Fig.20. Dåbskande af messing fra o. 1877 (s. 1998).
NE fot. 1980. - Baptismal ewer of brass from c. 1877.

måske er anbragt 1857, da tavlen fik sit nye
maleri. Den oprindelige anbringelse har muligvis været i altertavlens midtfelt, hvilket underbygges af, at figurens ryg er plan.
Prædikestol og himmel (fig. 24) er ifølge en
malet indskrift skænket 1604 af herredsfoged
Anders Pedersen og hustru Barbra Nielsdatter 3 7 (jfr. alterkalk og -stager) og kan henregnes
til Morten snedkers arbejder (jfr. bl.a. Skivholme og Skovby samt †skab nedenfor). Storfelternes evangelistmalerier er fra 1701.
Stolen består af fire fag med fritstående søjler
foran skråt afskårne hjørner. I storfelterne er
arkader med volutsvungne pilastre, dekoreret
med neglesnit som på prædikestolene i Sdr.
Årslev (s. 1558) og Skivholme (s. 1959), med
tilsvarende postamentknægte. Med hensyn til
stolens øvrige detaljer har snedkeren som vanligt arbejdet med et sæt naive ornamenter, der
varieres lidt for hver opgave. Barneenglehoveder er her anbragt på frisefremspring og under

postamentknægte, hvorimellem ses udsavede
hængestykker med dobbeltvolutter og halvroset. Tilsvarende motiver, hængestykkerne dog
forenklede (udsavede volutter omkring cirkelkors) findes på den sekssidede lydhimmel, der
især svarer til Skovbys (s. 1979). De fire kronende volutbøjler slutter om et postament,
hvorpå står en ung mand, i knæbukser og kort
trøje, blæsende på et horn og med den anden
hånd fattet om et udsavet skjold (fig. 28).
1939 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Georg N. Kristiansen. 39 Ny bærestolpe med tilstødende volutbøjler udførtes, de
sidste efter model af en enkelt bevaret, med
slyngbånd på forkanten og indstemplede rosetter på siderne. Under en overmaling fra forrige
århundrede 4 0 fremdroges på stolen dels en oprindelig, partiel staffering med guld 4 1 og sølv
på lister og ornamenter, samt gyldne frakturindskrifter, dels en staffering samtidig med altertavlens, fra 1701, omfattende ny farvegiv-

2000

FRAMLEV HERRED

ning samt udsmykning af arkaderne med evangelistmalerier. Ved samme lejlighed fik lydhimlen sin første staffering. - Stolen står nu
efter en rensning 1980 med den oprindelige,
men opfriskede staffering med sølv og guld,
hvidmarmorerede søjleskafter og lidt grønt,
rødt og hvidt på profiler etc. I postamentfelterne den toliniede, gyldne fraktur-giverindskrift:
»Anno 1604 Lod Anders piersen ÿ Borum her-

ris fogit ÿ framløff herrit Med sin Kiere hustru
Barbra Nielsdatter Opsette dene predickstoel
paa deris egen bekostning oc gaff den thil Borum Kiercke«. I frisefelterne: »Raab høyt spar
icke Opløffte din Røst som en basune oc kundgiør Mitt Folck deris Offuer trædeise oc Jacobs
hus deris sønder. Esai 58. Salig er Alle de som
høer guds Ord oc Bevare det Luc. 11«. I lydhimlens frise er med gulmalede frakturbogstaver som altertavlens skrevet: »Den Herris Herris Aand er ofuer mig, derfor Hafuer Herren
Saluet mig. Hand udsende mig til at prædicke
for de elendige« (Es. 61,1). Figuren på lydhimlen har grønne hoser, brune bukser, rød trøje
med hvide kanter, gult hår og horn. På skjoldet
er ikke bevaret initialer eller bomærke, der formodentlig har været herredsfogedens.
Antagelig fra 1701 er arkadernes malerier af
evangelisterne stående med deres tegn og bog.
De er iført gråbrune, røde eller hvide, fodside
dragter med blå eller røde kapper. De står på et
grønt jordsmon og på en mørk baggrund, hvor
deres navne foroven er malet med gul skriveskrift: »Mathæus, Marcus, Lucas«. Johannesfiguren, på faget ind mod sydvæggen, er kun
skitsemæssigt farvelagt, uden fernislag, og
hverken hans navn eller tegn er malet. Heller

Fig.22. Romansk døbefont (s. 1998). NE fot. 1980.
- Romanesque baptismal font.

Fig. 23. Pengeblok fra 1500'rne (s. 2001). VM fot.
1971. - Alms box from 1500's.

Fig. 21. Dåbsfad o. 1550-75, af messing, sydtysk arbejde (s. 1998). NE fot. 1980. - Baptismal dish
c. 1550-75, of brass, South German work.
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ikke fagets øvrige træværk er bemalet, bortset
fra den let marmorerede søjle. Evangelistmalerierne svarer i malemåde ganske til altertavlens
malerier og er rimeligvis udført af samme
mand. - Opgangen til stolen er gennem triu m f m u r e n ad en muret trappe, nu dækket af en
enkel trætrappe fra 1979, der har afløst en fra
1882. 9
Stolestaderne, udført 1681 og 1685-86, 42 har
bevaret de oprindelige døre og hovedparten af
panelerne. Gavlene er glatte, afsluttet af listeindrammede, tresidede topstykker over tunget
udsavet halsparti. 4 3 I gavlfelterne har der oprindelig været indskårne, stiliserede treblade og
under den vandrette profilliste et Jesumonogram, grovest udført i sydrækken; herfra er bevaret et eksempel på 3. gavl fra øst, hvor Jesum o n o g r a m m e t står mellem indskårne initialer
»IO - SB« og over årstallet »1681«. N o r d r æ k kens finere udførte Jesumonogram (fig. 31) har
bladudløbere. Bag på rygpanelet nr. 5 fra vest
er skåret »P.O.S.B.« flankeret af »16-86«. 44
Ved restaureringen 1939 fandt man alle indskæringer jævnet med kit og maling, der ikke lod
sig afdække. Dørene, med enkle, profilerede
fyldinger og fligede smedejernsbeslag, er lavere
i nordrækken og har i hovedsagen bevaret den
øvre profilliste. Brystpanelet på sydvæggen er
fornyet 1877. 6
6

Sydrækkens østligste stol er 1880 indrettet
til degnestol, med skråpult på indersiden; samtidig udførtes en aftagelig »offerbrikke«. 4 5 Stolen
er sammenstykket af ældre paneler, antagelig
samtidig med prædikestolen, og med genanvendelse af en æggestavliste, muligvis fra en
gesims. - 1902 blev stolene gjort mageligere
ved at øge sædernes bredde og hælde ryglænene. 9 Indtil 1852 11 var stoleværket umalet, hvorefter det fik egetræsfarve. Nu brunmalet med
mørk olivengrønne fyldinger.
†Præstestol, tidligere ved siden af alteret, i koret, ønskede præsten 1881 erstattet af en løs
stol; en armstol anskaffedes 1902;6 nu på orgelpulpituret.
Jernbeslået †kirkekiste med hængelås, beregnet til messeklæderne, er nævnt 1661. 8
†Skab. 1618 fik Morten snedker i Skovby be-

Fig. 24. Udsnit af prædikestol, 1604, udført af Morten snedker i Skovby; evangelistmalerier fra 1701
(s. 1999). NE fot. 1980. - Section of pulpit, 1604, by
the joiner Morten of Skovby. Paintings from

1701.

taling for et skab til »soldaternes musketter«, 4 6
formodentlig anbragt i våbenhuset.
Jernbeslået pengeblok (fig. 23), fra 1500'rne,
1661 8 omtalt som gammel og »skakels«, dvs.
skæv, og da uden lås. Den er tildannet af en
egeblok, 91,5 cm høj, og beslået på alle sider
med kraftige jernbånd; på oversiden er yderligere fæstnet en jernplade med pengesprække.
På forsiden danner to vandrette jernbånd lukke
for en lille, muligvis sekundær, jernbeslået låge. Tidligere sortmalet, efter restaurering 1980
renset for farve og beslagene malet sortgrå.
Anbragt i våbenhusets nordvesthjørne.
Lille †pengebøsse, o. 1900, af blik, sortmalet
og med gul skriveskrift: »Til de fattige«, hang
indtil 1979 på stol ved indgangen.
Dørfløj til våbenhuset, fra 1700'rne, bestående af seks planker samlet ved fjer og not og på
bagsiden beslået med to vandrette, profilerede
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med hvide frakturindskrifter. På triumfvæggens nordre del.
To lysekroner, o. 1900, den ene, af messing,
har seks flade lysearme hver med to lyseholdere, den anden, af malm, otte lysearme og et
tilsvarende antal prydarme. Ophængt i skibet.
Kirkeskib, model af et romersk handelsskib, 4 9
udført af Alfred D.Jensen, Glud, og ophængt
1976 i skibets midtgang.
Klokke, 1930, fra »De Smithske Støberier i
Aalborg«; 88 cm i tvm. Indskrift om halsen og
på klokkelegemet et vers. †Klokker. 1) Ved
klokkeskatten 1528 50 måtte kirken afgive en
klokke, der med sin knebel vejede 2½ skippund og 4 lispund. 2) En »sønderfalden« klokke, der vejede 13½ lispund, blev 1664/65 overdraget Trige kirke (s. 1719) som tilskud til o m støbningen af en mindre klokke her. 5 1

GRAVMINDER

Fig. 25. Brudstykke

af gravsten

nr. 1

(s. 2002),

o. 1625. VM fot. 1971. - Tombstone no. 1, c. 1625.

revler og én skrå. Samtidig lås. 1979 brunmalet
udvendig og olivengrøn indvendig. 4 7
Pulpitur i vest, 1803 26 beskrevet som værende
i god stand, men umalet. Enkelt fyldingspanel
under profileret gesims. Det støttes af træstolper og har opgang ad trappe i sydvesthjørnet.
1979 malet mørk olivengrøn med brun staffering og indskrift.
Orgel, bygget 1979 af Bruno Christensen &
Sønner, Terkelsbøl. Syv stemmer, ét manual
og pedal. Facade tegnet af Johs. Exner. På vestpulpituret. †Orgel, bygget af Rieger, Jägerndorf, og opstillet af Emil Nielsen, Århus. 4 8 Et
manual med fire stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Octav 4'. Pneumatisk vindladesystem. På vestpulpituret.
Salmenummertavle (jfr. fig. 12), anskaffet
1883, 9 svarende til bl.a. Sjelles (s. 1918). Olivengrøn med hvide tal, tidligere sortmalet og

Gravsten. 1) (Fig. 25). O. 1625, med sekundær
indskrift fra sidste halvdel af 1700'rne. Brudstykke af rødlig kalksten, 133x59 cm, af heraldisk venstre langside og nederste hjørne. Inden
for en 10 cm bred ramme ses en stående kvindeskikkelse iført tætfoldet kappe over kort,
midtdelt liv med spids afslutning. Om halsen
en smal pibekrave og rester af en sløjfe. H æ n derne er samlet foran brystet, og små skosnuder stikker frem forneden. På rammen er indhugget en sekundær, toliniet indskrift med
kursiv: over [Jens Jensen Adslev] »(P)roust i
Framlev Herred 1758 ... med (t)vende ægtefæller ... sal. Maren Melchiorsdatter Ørbek«; 5 2
endvidere nævnes »... hos Hands Forældre og
4de Børn«. Anbragt op ad våbenhusets
vestmur.
2) (Fig. 27). O. 1625-50, med sekundær indskrift o. 1800. Brudstykke af rødlig kalksten,
4 3 x 3 9 cm, af heraldisk højre langside. Stenens
midtfelt, i profileret ramme, flankeres af en stående mandsskikkelse, antagelig Adam, iført
lændeklæde og med spadeskaft i højre hånd;
den tilsvarende Evafigur er borthugget. Af den
sekundære indskrift, med kursiv, kan læses
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»Hans Al[der] og Hans [Hustru?] Berthe R ...
1726, d[ød .?.] ... og med ... 4 Sø[nner?]«.
Stykket er fundet i bækken nær herredsfogedens gård, men er nu ved præstegården.
3) (Fig. 26). O. 1650, med sekundær indskrift
o. 1794? Rødlig kalksten, 207,5x141 cm, den
oprindelige indskrift med versaler, der er udslebet i midtfeltet, men bevaret i et felt forneden: »Loven er gifven med Mosen(!), naaden
med Christum. Joh. 1. [cap. v. 17]«. Citatet
forklarer stenens udsmykning med de to sidefigurer, Moses med lovens tavler og stav og Kristus med sejrsfane og bog. Figurerne står under
barokbøjler, hvorpå sidder putti, der rækker
dødssymboler, kranium og timeglas frem. Tre
andre putti er anbragt i det nedre skriftfelts
barokramme, den øverste blæsende sæbebobler. Over midtfeltet er et relief af Opstandelsen
med de tre soldater foran graven. I stenens
hjørner ses ovalfelter, indrammet af brusket
bladværk, med de fire siddende evangelister
ledsaget af deres tegn.
Midtfeltets sekundære indskrift med fordybet kursiv er over »Peder ...io ..., 5 3 fød i borum(?) 1729(?), ... død i hans 65. aar, gift med
sin efterlevende i 34 aar uden børn, til velfortiente ære er dette grav sted beprydet med den(n)e steen af hans efterladte enke Karen Niels
Datter, fød i Laben (Labing) 1734, døde 1 8 • « .
Stenen er sat op m o d skibets vestvæg, for enden af midtgangen.
Vedr. en kalkmalet †gravskrift(?) se s. 1992.
En opfyldt †gravkrypt, formodentlig fra 161700'rne, i korets nordside, f r e m k o m ved en
gulvundersøgelse 1979. I opfyldet fandt man et
par glasstumper og nogle rester af kistebeslag.
En †bygningstavle, fra o. 1594, stammende fra
den nedbrudte hovedgård Hagsholm i Houlbjerg sogn, Viborg amt, lå 1771 på B o r u m kirkegård ifølge arkivtegneren Søren Abildgaard.
Det var en rektangulær tavle, 54 »en smuk,
hvidgrå M a r m o r Steen« (formentlig kalksten),
hvis ramme var dekoreret med ægge- og perlestav. Øverst på stenen var våbner for Parsberg
og Stjerne-Juel, »med deres Hjelmtegn anseelig
og smuk gjort«; herunder var et skriftfelt, hvis
kartoucheramme var smykket med rosetter

Fig. 26. Gravsten nr. 3, o. 1650, med sekundær indskrift (s. 2003). NE fot. 1980. - Tombstone no.3,
c. 1650, with secondary inscription.

Fig. 27. Brudstykke af gravsten nr. 2 (s. 2002),
o. 1625-50, med sekundær indskrift. VM fot. 1971. Tombstone no.2, c. 1625-50, with secondary inscription.
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vekslende m e d stjerner samt perlestav m o d indersiden. På r a m m e n var f o r o v e n en reliefinds k r i f t m e d versaler: » M a n d e r v p P a r s b e r g / T i l l
H a g e s h o l m . - Frv Ingebvrg Hertvigs / Dater
till K o l d e r v p . « (Jfr. g r a v s t e n i Å r h u s d o m k i r k e , s. 795). I s k r i f t f e l t e t en f e m l i n i e t i n d s k r i f t ,
antagelig m e d fraktur:

»Denne Gaard Hages-

h o l m / H a f u e r M a n d e r u p Parsberg / Ladet o p b y g g e Oc Er D e n / ferdig Blefven Aar Efter /
G u d s b y r d 1594.« E f t e r A b i l d g a a r d s skitse s y n e s t a v l e n a t h a v e v æ r e t b e s l æ g t e t m e d e n tavle
f r a 1584 i Å r h u s d o m k i r k e (s. 674, n r . 3) og er
s o m den formodentlig u d f ø r t i et nørrejysk
g r a v s t e n s v æ r k s t e d . 5 5 E n selvejer i B o r u m , P e der Jensen, havde k ø b t tavlen af grev WedelFriis, F r i j s e n b o r g , h v o r d e n h a v d e l i g g e t . F o r m e n t l i g e r d e n k o m m e t h e r t i l s o m e n f ø l g e af,
a t d e n t i d l i g e r e ejer a f H a g s h o l m , r e n t e m e s t e r
M o g e n s Friis, h a v d e lagt g å r d e n i n d u n d e r F r i j senborg.

Fig.28. Topfigur på lydhimmel, 1604 (s. 1999). NE
fot. 1980. - Crowning figure on sounding board, 1604.
KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Kaldsbog for B o r u m og Lyngby sogne
1844ff. - Protokol 1840-1935. - Liber daticus for
B o r u m - L y n g b y pastorat 1882-1963. - Synsprotokol
1862ff. - Forhandlingsprotokol for menighedrådet
1903ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr.
kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt
forkortelser s. 42-44 og 1650-51.
NM2.afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, IV, 1887, s. 353-355. - Indberetninger ved Povl Jensen 1938 (forundersøgelse af altertavle og prædikestol), Georg N. Kristiansen 1939
(inventar), Vibeke Michelsen og Laura Bjerrum
1971 og 1980 (inventar og gravminder), Mogens
Larsen 1973 (forundersøgelse af inventar), Erik Skov
1977 (murværk), Jens Dalgaard og Robert Smalley
1978 (kalkmalerier), Johannes Exner 1978 (udgravning i koret), Georg N.Kristiansen 1980 (inventar).
- Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier
findes i N M 2 . a f d . - Bygningsbeskrivelse og kalkmaleri ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1982.
Notebøger. NM2.afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 44 (†bygningstavle til Hagsholm, Viborg amt).
Tegninger og opmålinger. NM2.afd.: Tegning af døbefont ved C. E.Johansen 1902. - Plan af kirken ved

Kjeld de Fine Licht, Erik Lund m.fl. 1967. - Snit af
kirken ved Thora Fisker og Kjeld de Fine Licht 1969.
- Plan og snit af kor ved arkitektskolen i Århus
1970-71.
Litteratur: MeddÅSt. 1976, s. 47ff., 1980, s. 84.
1
Århus Domkapitels Jordebog II, 15 og 45. - Der
svaredes kirkehavre og -lam til de samme embeder
og personer som for Sjelle kirkes v e d k o m m e n d e (se
Sjelle s. 1903).
2
KancBrevb. 16. sept. 1581 og Kronens Skøder I,
251.
3
Kronens Skøder III, 202.
4
LA Vib. Århus bispearkiv, adkomster på jura patronatus 1615-1712 (C3.1152), samt Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1696-97 (B24.662)
fol. 185.
3
LAVib. Hasle m.fl. hrdr.s skøde- og panteprotokol 1840-42 (B58.SP16) fol. 154-61.
6
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1845-1921 (C 30.5-10).
7
RA DaKanc. Seks års kirkergsk., indsendt 1620
(B 184e).
8
LA Vib. Århus bispearkiv. Herredsbog for Framlev hrd. 1661 (D 1078).
9
Synsprotokol 1862ff.

BORUM KIRKE

2005

10

Protokol 1840-1935. Ved embedet.
Kaldsbog 1844ff. Ved embedet.
12
Sml. P. V. Glob: Helleristninger i Danmark, 1969,
s.46, 48 og 241.
13
Indb. ved E. Skov 1977.
14
Samt f.eks. Fausing, Lime og Ø r u m (Randers
amt), Serup (Viborg amt) og vestportalen i Horsens
Vor Frue kirke.
15
Således Uldall 1887.
16
Geologen Jannik Davidsen, Statsbiblioteket i Århus, har foretaget prøveboringer i nogle af stenene,
j f r . MeddÅSt. 1980, 84-87.
17
Vinduet var indtil 1981 tilmuret i den ydre halvdel, nu kun inderst i den indre smig.
18
Uldall 1887.
19
M. Mackeprang: Granitportaler, s.277f., hvor
stenen er gengivet på hovedet, uden at forfatteren
selv er o p m æ r k s o m herpå.
20
Peder Mortensen: En billedsten med dyreslyng fra
B o r u m kirke, i ÅrbÅrhSt. 1955, s. 67-78. Dyreslynget dateres her til slutningen af 1000-årene, og der
argumenteres for, at stenen som fra første færd har
været en bygningskvader, oprindelig har siddet i en
ældre kvaderstenskirke på stedet, der skulle være ødelagt ved brand, hvorefter kvaderen er overflyttet
til den nuværende kirke.
21
Herforuden i Mårslet og Kolt (Ning hrd.) samt
bl.a. i Egå og Lyngby (Randers amt).
22
Jfr. litteraturhenvisninger i D K . Århus, s. 359, note 135.
23
1887 var her en blændingsmur (Uldall).
24
DaAtl. IV, 1768, s.211.
25
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Kirker m . m .
ca. 1847-1931 (C 30.63).
26
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C. 3.1166-76).
27
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokoller 1812-44 (C291.2). - Indtil 1845 markeredes
den nedbrudte apsis som et rundet fremspring foran
den lukkede apsisbue, af præsten betegnet som en
»bagerovn« (note 11). Da rundingen, der synes at
have indesluttet det gamle †alterbord (se denne),
styrtede sammen 1845, opmuredes den nuværende,
flade altervæg.
28
En kakkelovn var anskaffet inden 1887 (Uldall).
29
Fra våbenhusloftet ses det, at skibet i senmiddelalderen stod hvidkalket.
30
Der var 1803 teglfliser i midtgangen og murstensgulv under stolestaderne og i våbenhuset. - Under
prøveudgravning i skibets sydvestre hjørne 1978
fandtes rester af et pikstensgulv.
31
RA. Rtk. Rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 168094.
32
Samme konservator har istandsat altertavle og alterbordspanel 1980.
33
Maleren har glemt slutningen af fornavnet: A n 11

Fig. 29. Tårnets vindfløj (s. 1992). Hans Stiesdal fot.
1971. - Weather vane on tower.

ders; denne Anders Pedersen var herredsfoged i
Framlev fra 1587 (jfr. ØJyHjemst. 1944, s. 112f.) og
kirkeværge for B o r u m 1613-20 (jfr. note 7) og antagelig også 1594ff.
34
Jfr. S. Fritz, i ÅrbÅrhSt. 1965, s. 128ff.
35
Læsningen »qt« usikker.
36
Muligvis fra 1825 (LA Vib. Godsarkiver. Lyngbygård. Dok. vedr. kirker og skoler 1720-1878 (G
313.30)).
37
Herredsfogeden var l . g a n g gift med Barbara
Nielsdatter (jfr. prædikestol), 2. gang med Boel Lavridsdatter (ØJyHjemst. 1944, s. 112ff.), (jfr. note 33
ovfr.).
38
M. Mackeprang: Døbefonte, s. 68.
39
En snedkermæssig istandsættelse var tiltrængt,
fordi lister, arkader og ornamenter var pålimet og
ikke som vanligt fastdylet. Til lydhimlen blev nyskåret to manglende englehoveder og et hængestykke samt tandsnit indvendig.
40
Antagelig 1852 (note 11).
41
I østligste fylding fandtes konturer af et med guld
malet Jesumonogram.
42
Snedkeren udførte 9 lukkede stole i 1681 og 18
stole 1685-86, og smeden udførte hængsler hertil
(note 31).
43
Jfr. Tilst-gavle 1684 (s. 1582).

2006

FRAMLEV HERRED
46

Fig.30. Landsbyplan 1:10000, målt 1796. - Map of
the village 1796.

44

De to hold initialer er muligvis for selvejerbønderne Jesper Olufsen B o r u m og Peder Olufsen B o r u m
(jfr. ØJyHjemst. 1944, s. 115).
45
Denne afløste en anden, fra 1866 (note 9).

RA. Lensrgsk. Skanderborg og Åkær len, a. rgsk.
1617/18. - Oplyst af dr. phil. H. H. Fussing.
47
En gammel †dør(?) ønskede arkitekt Kiilsgaard,
H a m m e l , at købe fra kirken 1906, til mulig anvendelse i en af grev Frijs' kirker (note 25).
48
Orglet var leveret 1908 af E. Nielsen, ifølge orgelkonsulent P. S. Rung-Kellers notater og E. Nielsens:
Orgelfortegn. Orgelbygger B r u n o Christensen oplyser, at spillebordet havde samme ejendommelige
konstruktion og u d f o r m n i n g som †Riegerorglets i
missionshuset Saron, Randers.
49
Forlægget et relief fra Ostia, skibet motiveret ved
henvisning til Paulus' forlis, j f r . Apost. gern.
kap. 27.
50
RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528-29. 108 A. nr. 21.
51
LA Vib. Kirkeinsp. ark. Rgsk.sbog for Trige kirke
1620-75 (CKRB.457).
52
Provsten, der døde 1786, var anden gang gift med
? Hansdatter Hiersing, j f r . Wiberg I, 195, og JySaml.
4. rk. II, 173.
53
Chr. Heilskov læser: Peder Thomsen? (JySaml.
4. rk. II, 173.).
54
Tavlen var 3 fod og 2½ t o m m e bred, skrifttavlen 2
fod og 6½ t o m m e høj.
55
Sml. C . A . J e n s e n : Gravsten, I, 72ff.

BORUM KIRKE

SUMMARY
The chancel and nave, the Romanesque parts of
the church, are built of granite ashlar. Originally an apse was part of the small chancel; it was
demolished in 1814 because of its dilapidated
condition, whereupon the curved ashlar and
plinth blocks were re-used to wall up the arch
of the apse. Five of the ashlars are decorated
and one in the south wall of the chancel has
attracted particular attention because of its intertwining animal ornamentation. This (fig. 7)
may of course be merely a Romanesque mason's clumsy experiments. - It was probably
just before the Reformation that the chancel
was covered with barrel vaulting in which
there is a circular opening, used possibly for
miracle plays, e.g. on Ascension Day. Around
1500, perhaps a little later, a sizeable porch was
added to the south side of the nave, while the
tower at the west end may be more recent,
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possibly from the middle of the 1500's. The
upper part was rebuilt 1745. The church was
restored 1976-79.
The furniture shows many examples of the
initiative and generosity of private individuals.
A Framlev district judge in 1594 ordered the
triptych, in 1601 donated the chalice, in 1604
the pulpit, the latter made by the village joiner
Morten from Skovby, and also the altar candlesticks in 1614. The patron Johan Althalt of
Lyngbygård and his wife had paintings done
for both the altarpiece and the pulpit in 1701.
The pews from the 1680's, which have retained
their doors on to the middle aisle, bear the initials of various farmers. The rough Romanesque baptismal font has four inscribed crosses
on the brim, dating, presumably, from the dedication of the font. - Three tombstones from
the 17th century all received secondary inscriptions in the latter half of the 18th century.

Fig.31. Jesumonogram i stolegavl 1681 (s. 2001). Tegnet
af Marianne Nielsen efter opmåling af G. N. Kristiansen
1939. - Christ's monogram on
gable of pew 1681.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest, fra præstegården. NE fot. 1979. - The church seen from south-west.
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I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen
modtog Århus domkapitels provst afgifter af kirken 1
mod til gengæld at revidere regnskaberne og have
kirken i forsvar (om denne visitationsret se
s. 1366f.). Ved mageskifte 6. marts 15822 afstod
domkapitlet disse rettigheder til kongen, hvorefter
lensmanden på Skanderborg førte tilsyn. Ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse 16723 blev kirken
sammen med annekskirken i Framlev indlemmet
heri (jfr. †klokke). 26. april 17244 kom kirken igen i
kronens eje, nu som en del af Skanderborg rytterdi-

Danmarks Kirker, Århus amt

strikt under kirkesessionens bestyrelse. Efter ryttergodsets nedlæggelse købtes kirken april 17675 på
auktion af borgmester i Århus, Rasmus Müller, der
samme år erhvervede Harlev mølle (senere kaldet
Ludvigsholm). Kirken fulgte herefter Harlev mølles
skiftende besiddere 6 (jfr. lysekrone nr. 1 og epitaf
nr. 1), indtil den 1. juli 1913 overgik til selveje.
Kirken ejede fra middelalderen en del jordbesiddelser, spredt i og uden for sognet; disse lagdes af
Rasmus Muller 1768 under Harlev mølle og er siden
blevet opfattet som dennes ejendom. 7
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Under svenskekrigene 1657-60 stjal polske hjælpetropper kirkens kalk og disk (jfr. †altersølv).
Ifølge et sagn, gengivet i Pontoppidans Atlas,8 var
Århus å tidligere sejlbar til Skibby, og før Århus
blev bygget, kom øboerne fra Samsø og andre øer
sejlende hertil for at lade deres børn døbe i Harlev
kirke. - Efter et andet sagn, optegnet o. 1890,9 skal
det engang være spået, at kirken skulle bryde sammen, når der var allerflest folk i den, uden at nogen
skulle komme til skade.
Under udgravning i skibet 1960 fandtes ti mønter,
den ældste slået under Erik Klipping.10
Kirken er opført på en svag højning i den søndre del af den lille landsby, på den brede Århus
ådals nordside. Kirken og kirkegården danner
sammen med præstegården og dennes have en
usædvanlig smuk og sluttet landskabelig helhed (sml. fig.2). Den nu trelængede gård i bindingsværk stammer fra 1700'rnes midte.
Kirkegården (fig.2), der efter nedrivningen
1887 11 af præstegårdens nordre længe, laden,
støder direkte op til gårdspladsen, er 1844 12 udvidet m o d vest med en skæppe land (knap 700
m 2 ) og 1931 13 m o d sydøst ud for præstegårdens
østre længe. Kirkegården hegnes af markstensdiger undtagen i syd, hvor der 1887 er opført
en cementafdækket kløvstensmur. Der var fra
ældre tid tre indgange, henholdsvis i øst, syd og
vest. 1 4 Den nuværende hovedindgang i vest er
en køreport med jerngitterfløje med bladranker
(sml. Framlev) mellem to svære, hvidtede piller, der formentlig er muret ved udvidelsen
1844. To ganglåger i øst og syd, hvoraf den
sidste benyttes af præsten, nævnes fra begyndelsen af 1700'rne. En ældre port, omtalt første
gang 1619, 15 var sandsynligvis placeret i det
1844 udflyttede vestdige og synes i 161700'rne 16 at have været udformet som en m u ret og teglhængt †portal; 1803 14 bestod den dog
kun af murede piller. 1725 opregnes i inventariet tre gamle †kirkeriste uden rammer, og 1727
betegnes den østre og søndre rist som ødelagt,
mens den vestre var brøstfældig. 1 4 1739/40
fandtes der tre †hængelåse til kirkelågerne. 1 7
Et hvidtet og teglhængt ligkapel er 1919 18 opført i diget øst for koret.
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i

syd og et tårn i vest; våbenhuset er ombygget
1756 og tårnet genopført 1862, efter at det var
styrtet sammen året forinden. Orienteringen
afviger lidt mod nord.
Den ret høje og brede bygning er opført på
et terræn med betydeligt fald m o d øst.
Helhedsindtrykket domineres nu af svære støttepiller, hvoraf de fleste er muret i forbindelse
med korgavlens fornyelse 1862-63, da også den
gennemløbende gesims k o m til. Murkronen i
kor og skib ligger - imod sædvane - i samme
niveau, et træk, der kan være oprindeligt (sml.
forholdene i Framlev). Derimod skyldes springet i triumfmuren, hvor gavltrekanten er trukket tilbage fra det udvendige plan, formentlig
en o m m u r i n g af gavlen i forbindelse med
hvælvslagningen i senmiddelalderen. Til fordel
herfor taler tillige, at muren - i modsætning til
den øvrige bygning - tildels er opført af tegl
samt korbuens usædvanlige udformning. Den
brede, runde bue er muret af munkesten og
falset m o d skibet, mod hvilket de svagt smigede vanger åbner sig. Vederlaget markeres af
vest-omløbende, profilerede kragbånd af tegl,
hvis tre vulster må være formet før brændingen. 1 8 a
De oprindelige materialer er blandede, men
består dog helt overvejende af rå og kløvede
marksten samt mindre partier af kridt og frådsten, der vist fortrinsvis er anvendt i hjørnerne.
Korets 1862 nedrevne østgavl var ifølge
kunsthistorikeren N. L. Høyen, som besøgte
stedet 1833, 19 af kamp og »kalktuf« (frådsten)
og udsmykket med tre store, rundbuede
†blændarkader, udformet som de tilsvarende i
nabokirken Framlev (s. 2039), således også med
små, rundede kragbånd i vederlagshøjde.
Døre og vinduer. Den noget udvidede, rundbuede syddør er placeret påfaldende tæt ved
skibets vestgavl; der ses ingen spor af norddøren. 2 0 Af to små, højtsiddende, tilmurede vinduer i skibets sydside står det vestre som en
indvendig blænding, mens det østre ses i loftsrummet. I korets n o r d m u r og muligvis også
østligt i skibets nordvæg anes omridsene af
rundbuede vinduer.
Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen
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Fig. 2. Skråprojektion af kirken, målt og tegnet af J. Hougård og J. Viemose 1970. - Oblique projection.

128*

2012

FRAMLEV HERRED

blev de flade trælofter afløst af indbyggede
hvælv, og som nævnt synes triumfmuren med
den ret usædvanlige korbue at være ommuret i
denne forbindelse. Også det oprindelige våbenhus og tårn er formentlig opført i denne
periode.
Af de sengotiske hvælv er kun skibets tilbage, idet korhvælvet blev nedbrudt og fornyet
1862. Skibets to kuplede krydshvælv er i egnens gængse udformning: ribber og buer hviler
på falsede væg- og hjørnepiller, hvor vederlaget markeres af et svagt udkraget skifte. Buer-

ne er runde og gjordbuen mellem de to fag
falset på begge sider.
Våbenhuset (fig. 5) ved skibets sydside fik sin
nuværende, barokke udformning ved en o m bygning 1756, ledet af Cornelius Hansen. Det
ældre våbenhus, der efter alt at d ø m m e var opført i senmiddelalderen, omtales første gang
1617. 15 Det var rejst af munkesten over en syld
af marksten, der endnu er bevaret i sidemurenes nordre halvdel. Huset var tækket med tegl
og havde træloft; gavlen afsluttedes med murede »kamme«, der 1754 21 ønskedes nedtaget.

Fig.3. Plan 1:300. Målt af Jens
Hougård og Jørgen Viemose 1970,
tegnet af Marianne Nielsen 1982. Ground-plan 1:300.
Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skib.
Målt af Jens Hougård og Jørgen
Viemose 1970, tegnet af Marianne
Nielsen 1982. - Cross-section of the
nave 1:150.
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O m b y g n i n g e n 1756 17 blev forestået af Fredericia-murermesteren Cornelius Hansen (o.
1713-75), 22 der samme år rejste et nyt tårn ved
Storring kirke (s. 2068) og 1758 sammen med
kompagnonen Christian Thomsen udbedrede
tårnene i Sjelle, Stjær og Sønder Galten. C o r nelius Hansen nedbrød gavlen til grunden og
opførte en facade i barokstil af de gamle m u r sten. Midtpartiet med den kurvehanksbuede
dør er fremhævet med refendfugning mellem
svære, forkrøppede pilastre. Disse er på ægte
barokvis drejet udad og falset på siden m o d
døren. Den profilerede sokkel findes kun i sydfacaden, mens den toleddede gesims er ført om
på de glatte sidemure, hvori der sidder et lille,
firkantet vindue i øst. Gavlen savner desværre
sin øvre afslutning, idet trekanten (formodentlig i forrige århundrede) er ommuret med små
sten. R u m m e t står med gråmalet træloft med
røde bjælker. I gulvet, der 1865 23 var belagt
med mursten, ligger nu sorte og hvide fliser.
En muret vægbænk langs vestvæggen er beklædt med brædder. To †bænke var 1729 »ruinerede«. 1 4

Fig. 5. Barok våbenhusfacade, opført
lius Hansen, murermester i Fredericia
gavlen er ommuret. KdeFL fot. 1978.
facade, built 1756 by Cornelius Hansen,
roof gable has been altered.

Kgl. bygningsinspektør V. Th. Walther foreslog 1862, 24 at man ommurede våbenhuset,
hvis facade var »i en stil helt forskellig fra kirkens øvrige dele.« 1914 frarådede hans efterfølger, Hack Kampmann, til gengæld, at døren
blev udvidet, hvorved huset ville miste »sit yndefulde udseende. « 23
Tårnet ved skibets vestende er opført 1862,
efter at et ældre, formentlig senmiddelalderligt
tårn var styrtet sammen det foregående efterår. 2 4 Materialerne er indtil i højde med skibets
murkrone genanvendte munkesten og herover
nyere, røde sten. Murene, der indvendig bliver
gradvis tyndere opad, hviler på en fremspringende sokkel af kløvet kamp, østmuren dog på
skibets gavl, som er nedbrudt til rejsehøjde.
T å r n r u m m e t forbindes med skibet ved den
gamle, rundbuede arkade, brudt ved opførelsen af det tidligere tårn. Det dækkes af et krydshvælv af små sten, hvilende på falsede hjørnepiller og runde skjoldbuer, hvoraf den østre
lukker lidt for tårnbuen. I syd og vest store,
rundbuede vinduer.

Der er adgang til de to ovenliggende etager
gennem et lille trappehus med tømret trappe ved
tårnets nordside. Det lave mellemstokværk har
i vest tre små, rundbuede åbninger, og det højere klokkestokværk i alt syv rundbuede og falsede glamhuller, anbragt i to niveauer og flankeret af små sprækkelignende åbninger. Skifertækket sadeltag med gavle i øst og vest, hver
med en rundbuet åbning.
Det gamle †tårn, der styrtede ned 1861, var
75 t o m m e r (knap 2 m) bredere end det nuværende. 2 5 Tårnet nævnes første gang 1617, 15 da
det forstærkedes med træbjælker 2 6 og murankre, og var sandsynligvis opført i senmiddelalderen; materialerne var formentlig overvejende
munkesten. Ifølge de spredte, skriftlige oplysninger 2 7 dækkedes tårnrummet af et hvælv, og
tårnet havde teglhængt sadeltag med kamtakkede gavle (»tindinger«) i øst og vest. - Efter
adskillige reparationer var tårnet 1754 21 »revnet
og snart færdig at skilles ad«. Det istandsattes
1756 17 af Cornelius Hansen (sml. våbenhus),

1756 af Corne(s. 2012). Tag- Baroque porch
Fredericia. The
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. - The church seen from north-east.

som forsynede det med 18 (jern)ankre og tilmurede to glamhuller i syd og vest. 1803 14 måtte der igen indlægges nye bjælker, og 1822 28
søgte kirkeejeren om tilladelse til at nedtage en
del af tårnet. Dette synes herefter at have fået et
blytækket (pyramide) spir, 2 9 måske i lighed
med annekskirken Framlev. 1860 11 var der to
store revner på hver side af det østre glamhul,
som provstesynet det følgende år fandt af en så
betænkelig natur, at en sammenstyrtning ikke
kunne udelukkes. Da provsten 1862 synede
kirken, var »tårnet styrtet og havde i sit fald
knust hvælvingen ... og beskadiget den nærmeste hvælving« (i skibet), og man var i færd
med at opføre et nyt tårn.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved grev
Mogens Friis' død 1675 16 stod kirken blytækt
og med murede kamtakker (»tindinger«), kun
tårn og våbenhus var klædt med tegl. Allerede
da havde murene givet sig på grund af presset

fra de indbyggede hvælv og hældede udad - en
skavank som bygningen har lidt under lige siden, og som med tiden 3 0 nødvendiggjorde de
støttepiller, nu i alt syv, der giver kirken dens
særlige præg. Ved indlemmelsen i rytterdistriktet besigtigedes kirken 1725 af kirkeinspektør
Morville, birkedommeren og fire synsmænd. 1 4
Den var da repareret 9 til 10 år forinden, men
tårnet trængte til en udbedring, og våbenhuset
manglede sit loft. - Foruden våbenhus og tårn
murede Cornelius Hansen 1756 også på en pille
ved skibets nordøstre hjørne og på kirkegårdens portal. Til disse arbejder medgik i alt 3210
store, dobbelte flensborgsten, 550 dobbelte
»kirkesten«, 2300 store lybske sten og 500 tagsten. 1 7
Trods tilbagevendende reparationer var kirkens tilstand yderst ringe, bevægelserne i m u r værket, i både kirke og tårn, lod sig ikke standse. Men først 1862-63, 31 efter at koret 1853 32
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havde slået store revner, og et stykke af hvælvet var styrtet ned 1858, og tårnet var væltet
1861, skred kirkeejeren til en nødvendig hovedistandsættelse, der foretoges i forbindelse med
tårnets genopførelse. 3 6 Man gik radikalt til
værks, nedbrød den blændingssmykkede, romanske korgavl og murede en ny gavl og et
nyt korhvælv af moderne mursten. Samtidig
øgedes støttepillernes tal til de nuværende syv,
og man murede profilerede, gennemløbende
gesimser. Allerede før ombygningen var springet i skibets østmur tækket med tegl som et lille
»halvtag« (Walther 1862). 24 - Tagværkerne,
hvori der indgår ældre, genanvendt egetømmer, blev omsat og fornyet, og kirken fik sine
nuværende, svejfede teglstenstage. 33 Over korgavlen er en teglhængt kam. - I murene indsattes tre store, rundbuede vinduer af samme format som de to i det nyopførte tårn og med
blyindfattede ruder. 1803 14 havde kirken i alt
fire vinduer: ét i sydsiden af henholdsvis kor og
skib og to i det gamle tårnrum. Kirken betegnedes da som temmelig mørk, og man ønskede
et nyt vindue i skibets nordside; dette k o m dog
vist først til ved ombygningen 1862-63.
Varme. Efter begæring af 55 sognebeboere
opstilledes 1888 32 en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne. En kalorifer, anskaffet 1927, 13 erstattedes 1960 af et luftopvarmningsanlæg, placeret på våbenhusloftet og med varmeindkast
gennem det romanske vindue i skibets sydside.
1980 34 installeredes et nyt varmluftanlæg med
f y r r u m i præstegårdens østlænge og indføring i
den genåbnede kalorifergrav i skibets nordøstre
hjørne; samtidig fjernede man skorstenspiben
på våbenhustaget.
Kirken står i dag præget af forrige århundredes reparationer og ændringer. En lempelig restaurering 1980-81 34 (arkitekterne Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen) omfattede foruden nyt

Fig. 8. Kalkmaleri. S. Catharina. Fragment af helgenfrise på korets nordvæg (s. 2016). NE fot. 1979. Wall-painting. St. Catharine, fragment of north wall of
chancel showing frieze with saints.
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Fig. 7. †Kalkmalet dekoration 1585(?) i skibets østfag (s. 2018). Robert Smalley fot. 1981. - †Wall-painting 1585(?) in east bay of nave.
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior looking east.

varmeanlæg en almindelig bygningsmæssig istandsættelse, hvorunder væggenes kalklag
blev afbanket og ankre og trækbånd udskiftet
med nye af rustfrit stål. Samtidig indsattes nye
vinduesrammer, mage til de ældre. Trægulvene
under stolestaderne 35 er fornyet; i kor og midtgang ligger gule mursten på fladen, der o. 1940
har afløst sorte og hvide cementfliser fra århundredskiftet. Fliserne ses stadig i våbenhusets gulv. - Alt, undtagen tårnet og murstensgesimsen, er hvidtet ude og inde. Tårnet har
fremdeles skifertag, resten er teglhængt.
Af seks brudstykker middelalderligt *vinduesglas, fundet 1960 i gulvet, har to gule glasstykker en gråbrun bemaling. På det ene, 7,4
cm langt og 4,2 mm tykt, ses et draperi(?), på det
andet, 2,8 cm langt og 3,6 mm tykt, muligvis
et udsnit af en sko. I NM (inv. nr. D91/1960).

KALKMALERIER
I kirken er i flere omgange f r e m k o m m e t spor
af kalkmalerier fra forskellige perioder, uden at
det dog har været muligt at fremdrage en samlet helhed, og de fleste spor er atter blevet overkalket.
Ca. 1415. På korets nordvæg ses en helgeninde
(fig. 8), formentlig S. Catharina, knap legemsstor, stående under et bueslag. Fremstillingen
er antagelig et udsnit af en større †helgenfrise.
H u n er iført hvid kjole med rødbrune skygger
og grøn, gulforet kappe; på det lange, gule hår
bærer hun en krone, hvoraf dog kun den ene
tak er bevaret. I højre hånd holder hun et tohåndssværd med facetteret knop, men hendes
andet attribut, hjulet, ses ikke. Billedet, der
blev delvis afdækket i 1920'rne 37 og restaureret
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Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior looking west.

1940 af Hans Rasmussen, Fåborg, genrestaureredes 1971 af Olaf Hellvik. 3 8 Ved sidstnævnte
lejlighed f r e m k o m medtagne rester af flere bueslag samt enkelte farvespor efter andre helgener, der imidlertid blev overkalket. En frise
med rødbrunt rankeslyng begrænser det bevarede billede både foroven og -neden; her har
udsmykningen antagelig været afsluttet med et
malet draperi som i Tilst (s. 1574). Maleriet er
udført før hvælvets indbygning. - Et rødbrunt
indvielseskors lidt under rankefrisen er samtidig
med denne, mens et mindre kors, som går
halvt op i frisen, er yngre. En bladfrise over
triumfbuen på dennes vestside, sandsynligvis
samtidig med helgenfrisen, er 1940 kraftigt opmalet og forkert rekonstrueret.
Et sengotisk indvielseskors, måske samhørende
med skibets hvælvudsmykning, ses på skibets

østvæg tangerende triumfbuens nordre kragbånd. De bladformede korsarme er udført i
mønje.
†Kalkmalerier. 1) 1400'rnes sidste tiår. Skibets
hvælv har stået med lette dekorationer udført af
samme maler som bl.a. Lyngås (s. 1773f.). På
ribberne stregtegnede sparrer, ledsaget af
stængler med fembladede blomster, der ligeledes sås på gjordbuernes underside. I østhvælvet
er konstateret et topornament og i vesthvælvets
østvendte kappe en ræv, der jager en fugl (jfr.
Lyngå), mens der i nordkappen på skjoldbuens
top var et lille stregtegnet, pyramideformet
træ. O m k r i n g spygatterne var enkle, geometriske mønstre; et ca. 8 cm bredt siksakbånd løb
hen over den sydøstre hvælvpille, ca. en meter
over gulvet. Dekorationerne var malet i de
vanlige farver, brændt okker og gråsort.
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4) I 17-1800'rne er omkring vinduet i skibets
vestfag malet en geometrisk ramme, i grå og
sort kalkfarve, med blomsterdetaljer udført
ved hjælp af en skabelon. Meget medtagne farvespor af en lignende dekoration fandtes på
østfagets nordvæg.
INVENTAR
Oversigt. Kirken har bevaret hovedstykkerne af det
gamle inventar: den romanske bægerbladsfont, altertavlen fra 1592 med katekismusindskrifter og
særpræget korsfæstelsesmaleri og prædikestolen fra
o. 1600 tilskrevet egnens prædikestole-leverandør,
landsbysnedkeren Morten fra Skovby. Et udskåret
frisefelt er eneste levn fra et stolesæt o. 1654.

Fig. 11. Altertavle, stafferet 1592, med samtidigt
korsfæstelsesmaleri (s. 2018). NE fot. 1979. - Altarpiece, ornamented 1592, with painting of the Crucifixion.

2) O. 1585 var malet enkle dekorationer i koret samt i skibets østfag. Over skjoldbuerne
krydsende bueslag med stjerner eller kors på
spidserne. Korets vestre skjoldbue havde i stedet et sparremønster og skibets østfag en retkantet inddeling med et tilsyneladende vilkårligt valg af farver: sort, rød, grå og okker. I
østfagets
nordkappe
var
malet
årstallet
»1585«(?) (fig. 7) og i østkappen initialerne
»CE(?)B«. Sognepræsten Daniel Pedersen
Kaaes navn og årstallet 1592 (jfr. altertavle) skal
1922 være fundet under flere lag kalk bag kirkens døbefont. 3 9
3) O. 1630-70 har koret faet en meget farverig
udsmykning, hvoraf spor er genfundet på
nord- og sydvæggen samt i søndre vinduesniche. På en rødlig bund af brændt okker og kalk
var en sort og hvid marmorering.

Alterbordet, antagelig fra 1891, 23 består af et enkelt fyldingspanel flankeret af riflede pilastre;
rødbrune felter med mørkegrønne rammer.
†Alterklæder. 1725 14 havde alteret et »flamsk
syet« forhæng. 1766/67 anskaffedes et rødt plys
alterklæde med brede sølvgaloner for 28 rdl. 1 7
1865 23 var klædet som vanligt på den tid af rødt
fløjl med »sølvgarneringer«.
Altertavlen (fig. 11-12), med malet årstal 1592
og signaturen LP, er af katekismustype med
baldakin, udført i fyrretræ.
Den store tavle er en lidt forenklet og grovere udgave af annekssognet Framlevs to år ældre
tavle (s. 2046). 40 Over et lavt fodstykke med
listeindrammede rektangelfelter er storstykket
tredelt af joniske pilastre på høje postamenter.
Hvert af de tre storfelter er underdelt af dobbelte buer båret af riflede pilastre. Den tredelte
frise, hvis kronliste forkrøpper sig over pilastrene, bærer en firdelt baldakin, der ved forkanten yderst til hver side støttes af høje pilastre, hvilende på tavlens fodstykke. Det forholdsvis høje topstykke har to pilasterbårne arkader mellem pilastre med smalfyldinger og
krones af en delvis rekonstrueret trekantgavl.
Drejede topkugler, muligvis fra sidste århundrede, flankerer og kroner gavl og baldakin.
1939-40 blev tavlen restaureret af Hans Rasmussen. 4 1 Der fjernedes en staffering fra
o. 1891: 23 egetræsmaling omkring sorte fyldingsfelter med gyldne indskrifter. Også et lille
trækrucifiks på piedestal, anbragt foran midt-
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feltet, blev borttaget. De oprindelige farver og
indskrifter blev herefter »genfremstillet«: olivengrønt på rammeværket, gråblåt i fyldingerne og rødlilla på pilastrene; enkelte lister og
hovedparten af indskrifterne blev forgyldt,
mens rosetter og rankeornamenter i topfyldingerne fik sølv. På fodstykke og frise står hvidmalede indskrifter med versaler, på fodstykkets
to yderfelter dog fraktur: 1) »Her Daniell
Piersen Kaa Sogen prest thill haaløff oc framløff Kiercke«, 2) »Jens Jenssen Espen Sørenssen
Kirckevere«. Fortløbende over de tre øvrige
felter læses et skriftsted: »Æsaie 40. Der siger
en røst, predicke, oc hand sagde, hvad skal ieg
predicke. Alt kiød er hø ...«. Indskriften afsluttes med dateringen: »Anno dom(i)ni 1592
skreffuit: 2 augustii L (bomærke) P« (fig. 28). I
frisen står velsignelsesordene: »Numeri 6
(4. Mos. 6,24-26) Herren velsigne dig ...«. I
storfelterne, m o d nord, missionsbefalingen
(Math. 28,18 og Mark. 16,16): »Vor Herre Jesus Christus sagde till sine Discipler ...«. M o d
syd nadverordene (Korint. 11,23-27): »Vor
Herre Ihesus Christus i den Nat der Hand bleff
Forraad ...«. I topstykkets felter m o d nord
(5. Mos. 5, 5): »Deut 6 Lucce 10. Du skalt elske
gud din herre ...«. Den søndre indskrift fra Galat. 3,13 er bortset fra fa ord og bogstaver helt
rekonstrueret efter Christian III.s bibel: »Oc
Christus forløsde oss ...«. I topfeltet 4 2 er nymalet det oprindelige motiv, den velsignende Kristus i skyer.
l

I tavlens midtfelt ses et oprindeligt korsfæstelsesmaleri (fig. 12), udført i olie på træ på tynd
kridtgrund. Det afdækkedes 1939f. af Hans
Rasmussen og blev 1973 renset og istandsat
sammen med de to flankerende felter af Georg
N. Kristiansen. Den nederste halvdel af maleriet var imidlertid så beskadiget, at der måtte
foretages en retouchering, markeret ved skravering. Kristusfiguren har blegrød hudfarve,
brunt hår og skæg og rødgult lændeklæde; fra
naglegabene falder blodsdråber. Ved korsets
fod var spor af kranium og korslagte knogler.
Usædvanligt ved korsfæstelsesscenen er mellemgrundens motiv med de to små, rødmurede
renæssanceherregårde, den ene med »vælsk«
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Fig. 12. Korsfæstelsesmaleri 1592 i altertavlens
midtfelt (s. 2019). NE fot. 1979. - Painting of Crucifixion, 1592, from middle panel of altarpiece.

gavl og rundt tårn med lanterne, den anden
med retkantet tårn og højt spir. Herregårdene
er søgt identificeret med henholdsvis Overgård
og Tjele, men hverken de respektive huses
bygningshistorie eller deres ejerforhold synes
at tale herfor. 4 3 Bag herregårdene ses kraftigt
grønmalede, kuplede træer, der i deres masse
virker som et buskads på hver side af korset.
De bagvedliggende, lysgrønne enge afsluttes af
bymuren til den rødmalede Jerusalem by, tætbebygget med høje huse og tårne med blå tage. 4 4 Den lyse himmel, hvorpå ses små, pileformede fugle, toner foroven over i en blå baggrund for svævende børneenglehoveder, hvis
vinger er farvet i bælter: rødt, hvidt og brunt. 4 5
Altersølv. Alterkalk (fig. 13), erhvervet efter
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Fig. 13. Alterkalk, udført kort efter 1661 af Clemens
Sørensen, Århus (s. 2019). NE fot. 1979. - Chalice,
made just after 1661 by Clemens Sørensen, Århus.

Fig. 14. Alterstage o. 1625-50 (s. 2020). NE fot.
1979. - Altar candlestick c. 1625-50.

1661 til erstatning for en †trækalk (se ndf.), og
udført af Århusguldsmeden Clemens Sørensen, †1687. Den er 18,5 cm høj, har sekstunget
fod med vandret-rillet standkant, sekskantede
skaftled samt knop med flade rudebosser og
tunger på over- og undersiden. Stort, glat bæger, indvendig forgyldt. På en af fodtungerne
graverede versaler: »Til Haløf kirke«, herunder
mesterstemplet (Bøje II, 1982, 5852). Under
foden er graveret vægtangivelsen »40 1« (lod).
Flad, glat disk, 14,2 cm i tvm., med cirkelkors
på randen.
†Altersølv. 1661 46 var kalk og disk af træ, »eftersom polakkerne borttog den forrige sølvkalk og disk«. 1739/40 17 var oblatæsken en »træbodicke (æske) til at føre messebrød i«.
†Oblatæske og †vinkande, anskaffet 1865 23 var
af den sædvanlige type af porcelæn.
Sygesæt, o. 1865, anskaffet sammen med
Framlev kirke, 2 3 udført af Carl Frederik Lyster,
Århus. Kalken, 11,7 cm høj, har rund, hvælvet
fod, lille, fladtrykt knop og koniske skaftled,
det øvre endende i lille, riflet krave. Bægeret

har kraftig mundingsprofil og på siden latinsk
kors i relief Under fodpladen mestermærket
(Bøje II 1982, 6085). Disken, 6,8 cm i tvm., har
graveret cirkelkors på randen. Moderne glasoblatæske. †Sygesæt. I inventariet 1661 46 er
nævnt en lille tin-sygekalk og disk med tinflaske.
†Vinflasker af tin er nævnt 1661 46 og 1739/
40; 17 den første r u m m e d e én pot, den anden to.
Alterstager (fig. 14), o. 1625-50, tidligst o m talt 1661, 46 a f r e t lyst malm, 39 cm høje. Over
fodens to flade vulstled, dekoreret med graverede linier og en enkelt, spinkel tovstav, består
skaftet af fladtrykte balusterled på hver side af
stort, fladt kugleled. Den flade, tallerkenformede lyseskål er fastgjort ved hjælp af den iskruede messing-lysetorn. - En nyere, syvarmet lysestage står på alterbordet.
Messehagler. I præstegården findes to nyere
hagler, sammenbragt ved embedsovertagelse,
den ene fra Harlev, den anden fra hovedsognet
Framlev. Den ældste er klokkeformet og af
rødt fløjl kantet med brede guldgaloner, der
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ligeledes danner det latinske rygkors, den yngre er af rødlilla fløjl med smalle guldgaloner og
bredere kors. Flere †messehagler er omtalt i
regnskaberne, men de kortfattede beskrivelser
tillader ikke at skelne mellem eller følge de enkelte stykker. 1617 15 gav kirken 12 dl. for en
messehagel, som den »endelig havde fornøden«. 1725 14 omtales en gammel, rød fløjlshagel, »blommet« (blomstret) og kantet med
guldgaloner. 1739/40 17 var hagelen af rødt fløjl
med et krucifiks bagpå og omsat med guldkniplinger. Ti år senere blev anskaffet en ny
hagel af rødt fløjl for 24 rdl. og 42 sk., 1 7 måske
den, der 1767 21 beskrives som »blommet«.
1865 var haglen af rødt fløjl med sølvkors og
besætning. 1906 erhvervedes en ny af fløjl med
ægte guldkors og -borter. 2 3
Et †ildkar er omtalt i inventariet 1661. 46
Alterskranke, 1939, drejede rødbrune egetræsbalustre med profileret, sortmalet håndliste; hesteskoformet. †Alterskranker. 1748/49 17
blev foran alteret opstillet et nyt »tralværk med
krone i« (jfr. Framlev), antagelig en markering
af kirken som kongeligt patronat (jfr. historik).
1865 var skranken lige og havde korets fulde
bredde; 1897 ændredes den til rundbuet f o r m . 2 3

Døbefont (fig. 17), romansk, af lysgrå granit,
foden lidt mere finkornet end kummen, men
begge afrenset ved behugning i ny tid. Fonten,
der ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 162) tilhører den vestjyske bægerbladstype, har glat
k u m m e , 69 cm i tvm., på undersiden smykket
med en krans af bægerblade i lavt relief. På
mundingsrandens overside er fire indhuggede
kors, formentlig fra fontens indvielse 47 (jfr. Bor u m s. 1998). Den koniske fod, på retkantet
fodplade, har skarpryggede hjørneknopper,
hvorfra spinkle ribber løber op m o d øvre vulstled. Opstillet under korbuens nordside.
Dåbsfad (fig. 15), o. 1550-75, sydtysk arbejde
i drevet messing, 55,5 cm i tvm. På randen er
stemplede borter med egeblade og rosetter og
herimellem en ofte anvendt frise: hund forfølgende hjort, adskilt af grenstump med agern og
egeblade. I bundfeltet et her sjældent forekommende motiv, 4 8 Maria, med Jesusbarnet på armen og holdende liljescepter, stående på måneseglen og i solgisel (fig. 16). Her udenom forskellige borter: en drevet blomsterranke, næsten udpudsede minuskier og yderst stemplede
rosetter og egeblade som randens, adskilt af en
drevet, bladomviklet stav. Det er et rigt og ret

Fig. 15. Dåbsfad af messing, fra o. 1550-75, antagelig skænket 1713 (s. 2021). NE fot. 1979. - Baptismal
dish of brass, c. 1550-75, probably donated 1713.

Fig. 16. Dåbsfadets bundfelt med den apokalyptiske
Maria (jfr. fig. 15) (s. 2021). NE fot. 1979. - Base of
the baptismal dish showing Mary of the Apocalypse.
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pilastre har profilerede smalfyldinger; i bueslagene er indskåret siksakmønster og i sviklerne
roset. På stolens hjørner står glatte søjler med
fantasikapitæler. Englehoveder (fig. 18) er anbragt på frisefremspring og som hængestykker
under de svungne postamentknægte, der svarer
til Borums og Skivholmes. Den lave frise og
det høje postament har reliefskårne indskrifter,
på frisen (som i Skivholme, Gødvad og Framlev): »Saa elskete Gvd verden, at hand gaf sin
enbarn søn, paa det at alle di, som tro paa hanem icke skvle fortabes, men haafve det evige
lif. iohannes 3«. På postamentet (som på Skovby lydhimmel): »Evangelivm om Christo. Det
er Gvds kraft, som giør dem alle salige, der
troer paa di. Romer 1. H . N i e l s Lavris søn Hase
prost (c: provst) i framløf herrit. Anders Mikelsø(!) kierki veri (kirkeværge) anno • den
3 october«. 4 9 Selve årstallet er ikke udskåret.

Fig. 17. Romansk døbefont (s. 2021). M. Mackeprang fot. 1904. - Romanesque baptismal font.

usædvanligt dekoreret fad, der antagelig har
været i profan brug indtil 1713. Dette årstal er
graveret på randen under initialerne » C . H . H . M . A . D . B . « Endnu 1700 havde fonten intet
bækken. 1 4
†Dåbsfad af tin, med årstallet 1703 14 og formodentlig svarende til egnens øvrige fra dette
år (jfr. bl.a. Sjelle s. 1914), blev ifølge inventarierne anvendt sammen med messingfadet indtil 1865. 23
Dåbskander. 1) 1902 11 (jfr. fig. 10), af messing,
34 cm høj. 2) 1865, 23 af porcelæn fra Bing &
Grøndahl, sort, med guldkors og -kanter. U d e
af brug.
Prædikestolen (fig. 18-20), o. 1600, med samtidig opgang og lydhimmel, kan tilskrives
landsbysnedkeren Morten fra Skovby, hvis
prædikestole til hjembyen samt B o r u m
(s. 1978, 1999) og Gødvad (Viborg amt) er de
nærmest beslægtede af hans arbejder.
Stolen består af fire fag, hvortil slutter sig et
panelfag ved sydvæggen. I storfelterne flankerer lister med slyngbånd slanke arkader, hvis

Stolen står på en ottekantet bærestolpe over
profileret sokkel. Den tilsvarende underbaldakin, med profillister over sammenføjningerne,
har otte volutsvungne bøjler, hvoraf de to forreste på forsiden (ligesom Gødvad) har et skåret ornament, ringe på snor. Opgangspanelet
på to fag, parallelt med sydvæggen, har skråtstillede arkadefyldinger med riflede pilastre,
grove profilstave som kapitæler og buer med
tandsnit og perlestav. I sviklerne skåret hvirvelroset. Vægpanelet nyere. Den samtidige, ligeledes ottekantede lydhimmel (fig. 19) svarer i
hovedsagen til Skovbys og Borums. Lave, kartoucheformede topstykker mellem drejede spir
på glatte konsoller og frisefremspring prydet
med roset, hvorunder englehoved, vindrueklase eller drejet kugle; hængestykkerne svarer
til stolens, men er udsavede. Frisefelterne har
reliefskårne versalindskrifter: »Kommer til mig
alle i som arbeide oc ere besverede, ieg vil vederqvege eder, ieg skal afsleter din sinder (o:
slette dine synder) for min skild (skyld) oc vil
icke i hvo (c: i hu) k o m m e dine sinder. Esaias
43« [43,25]. Undersiden er listedelt omkring
ottekantet midtfelt med kraftig, skåret roset.
1939-40 blev prædikestol og himmel istandsat af Hans Rasmussen. En nystaffering blev
foretaget på grundlag af fundne farvespor og »i
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samklang med altertavlen«. Stolens søjler er
lysgråt marmoreret, en mørkere marmorering
ses på stolpe, paneler og lydhimmel. Indskrifterne er i frisen gyldne på brun bund, i postamentet sølv på mørkegrøn og på himlen grå på
hvid bund; i øvrigt mørkegrøn, stafferet med
rødbrunt og lidt sølv og guld. Arkadefelternes
malerier af Kristus flankeret af de fire evangelister er opmalet i nyere tid, muligvis 1831 da
kirkeejeren lod prædikestolen opmale. 5 0 Måske
er malerierne oprindelig udført 1613/14, 15 da to
malere fra Horsens fik 30 dl. (foruden kost) for
i 29 dage at »formale« prædikestolen alt af nyt
samt male alteret. Personerne, der står i grønt
græs, er iført fodside, hvide og røde dragter.
Hår og skæg er brunt, evangelisten Johannes,
der først afdækkedes 1939 under en ret ny overmaling, dog skægløs og gulkrøllet. Hvidmalede, delvis forvanskede versalindskrifter står
dels over de to østligste evangelisters hoveder,
dels under deres fødder, på rød bund. Fra øst:
1) »Est h o m o Mathæ. - Q v æ ivor ista devs, est
ho(m)o nascendo«. (Det er Mathæus mennesket. - ? Gud. Det er mennesket, som føder). 2)
»Est Lvcas vitvl(us). - Vitvi(us) (fejl for vitvl(us)) m o r t e m patiendo«. (Det er Lukas kalven.
— Kalven som lider døden). 3) »Ihesvs
Christ(vs) salvat(or) dei et hominv(m)«. (Jesus
Kristus frelser for Gud og mennesker). 4) »Est
leo Marc, est leo svrgedo«. (Det er Markus løven, det er løven som opstår). 5) »Evangelistvs
Iohannis petendo«. (Evangelisten Johannes
som går i forbøn).
Fig. 19 og 20. Prædikestol og lydhimmel o. 1600,
tilskrevet Morten snedker fra Skovby (s. 2022). NE
fot. 1979. - Pulpit with canopy c. 1600 ascribed to Morten of Skovby, the carpenter.

Fig. 18. Englehoved fra prædikestolen (s. 2022). NE
fot. 1979. - Angel's head from the pulpit.

Stolestaderne har enkle fyldingsgavle fra 193940 og rygpaneler fra 1904-05; 11 de tilhørende
†gavle var af en type som Stjærs (s. 2097). Fra
et ældre †stolesæt er genanvendt frisen på østre
indgangspanel, tre felter med rankefladsnit,
udført efter samme skabelon som den tilsvarende frise i Framlev fra 1654 (s. 2053). - Stoleværket nymalet i en italienskrød farve. 1865 23
havde kirken 39 malede †stole, alle lukkede og
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Fig. 21. Epitaf nr. 1, opsat 1587 over en skotsk adelsdame, Genete Jacobsdatter Craigengelt, †1567
(s. 2025). NE fot. 1979. - Sepulchral tablet no. 1, set up
1587 to a Scottish noblewoman, Genete Jacobsdatter Craigengelt, †1567.
med rygstød og fodskamler. Stole er tidligst
omtalt 1619. 15
†Degnestol, udført 1619, 15 blev tillige anvendt
som skriftestol 1725 14 og 1803, 14 da den forsynedes med gardiner. 1831 51 anskaffedes en ny
degnestol, der 1865 23 havde plads i korets sydvestre hjørne; præstens stol stod da nord for
altret.
En †kirkekiste beskrives 1661 46 som gammel
og jernbunden. 1729 14 karakteriseres den som
så brøstfældig, at messeklæderne, kalk og disk
ikke kunne forvares deri. Senest omtalt
1739/40. 17
†Pengeblok til de fattige nævnt 1739/40. 17
Dens plads var formodentlig ved syddøren,
hvor der er fundet en del mønter (jfr. s. 2010).
1725 14 havde kirken en gammel †tavlepung

(klingpung), der 1732 52 blev erstattet af en ny,
skænket af »afgangne Søren Mortensens enke i
Tarskov mølle«. Den var af gammelt, rødt og
grønt fløjl med sølvlidser og havde tre sølvbjælder. 1865 23 var opsat en †fattigbøsse ved
indgangen.
Dørfløj (fig. 29), o. 1756? (jfr. våbenhus), bestående af seks lodrette egeplanker samlet ved
hjælp af to vandrette, profilerede revler, hvorpå de lange gangjern er fæstnet; en nyere planke
forneden. Ydersiden er beklædt med kantprofilerede brædder flammet i diagonalstillet rudemønster (jfr. Brabrand s. 1736). Revlerne hvidmalede på lysblå bund. På indersiden en lås
med skyderigel og fliget udstanset låseblik. På
dørfløjens yderside en lille jern-dørring.
Orgel, bygget 1981 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Otte stemmer, to manualer og pedal.
Tegnet af Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen.
I tårnrummet. †Orgel, leveret 1917 af A. C. Zachariasen, Århus. 5 3 Et manual med fem stemmer; disposition: Bordone 16', Principale 8',
Bordone de amore 8', Salicionale 8', Flauto 4',
oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade. På forhøjning i tårnrummet. Todelt,
østvendt facade med attrappiber af sølvbronzeret zink; spillebord i midten med vestvendt klaviatur.
To salmenummertavler, 1939, til ophængningstal. 1865 23 fandtes fem †tavler, 1934 kun
en enkelt, fra o. 1870, svarende til bl.a. Sjelles
(s. 1918).
To præsterækketavler, fra 1939 og 1980, ophængt på tårnets nordvæg.
Lysekroner. 1) O. 1750(?), skænket af ejeren
til Harlev mølle Louis (Ludvig) Schucany,
†1849. 23 Den er af lys messing, har seks spinkle
lysearme med flade lysekraver, stor hængekugle med knop og skaft endende i agernlignende
topled. 5 4 I våbenhuset, tidligere ophængt østligt i skibet. 2-3) 1946, med 2 x 8 lysearme. I
skibet.
Kirkeskib, o. 1950, fregatten »Sjælland«; gallionsfiguren en kvinde. Grønmalet køl, sort
skrog med hvid stribe. Ophængt mellem skibets to fag.
Klokke, »omstøbt 1884«; 68 cm i tvm. Ind-
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skrift med reliefversaler på bånd over slagkanten. †Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 55 måtte kirken afgive en klokke, der med al jernfang
(ophængning) vejede 1 skippund og 8 lispund.
2) Tidligst omtalt i herredsbogen 1661, 46 i øvrigt ukendt. 3) 1680, støbt af Rudolph Melchior og bekostet af greve Niels Friis 56 (jfr. historik).
Klokkestol, samtidig med tårnet, fra 1862.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 21), opsat 1587 over en skotsk
adelsdame Genete Jacobsdatter Craigengelt, 5 7
død 1567. Den enkle trætavle, 71,5x50 cm, i
profileret ramme, er sortmalet, men med gylden rammeliste. Foroven er malet » A N N O
1587« på hver side af afdødes våben, i forskellige farver: tre gyldne, utydelige figurer på rød
skråbjælke på gylden bund; hjelmtegnet en
skægget vildmand med kølle. 1770 har arkivtegneren Søren Abildgaard 5 8 tegnet og beskrevet våbenet: tre gule muslinger på sort, takket
skråbjælke, i gult felt. Et Jesumonogram har
stået under årstallet. - Under våbenet står (den
forvanskede) gravskrift med gylden kursiv:
»Her ligger Begravet Erlig og Welbyrdig Frue
Gienit Kragengelt Som er føed udi Skotland af
grevelig Slegt og Stamme Som er af Greve
Wilhelm Grem da Muntæo Sæium og Kringkern (o: Graham de Monte Rosarum og Kencarine), Hans Slægt og A f k o m . 5 9 H u n boede udi
Harlefholm 6 0 og Døde der, i det Aar 1567. Søndagen efter St. Laurentii, om Morgenen Klokken mellem 6 og 7. Gud give Hende en Glædelig opstandelse.« Herunder gulmalet kursiv:
»Anno 1787, haver Kirke-Eieren forvalter
Niels H o f m a n og Hustrue Ellen Bøcher af Harlef Mølle Ladet denne Tafle Paa nye opmale og
Stafere Til vel fortiente erindring af Høybemelte Sal. Frue og Hendes Gaver af Ior(!) 61 til
Kierken.« Nederst gulmalet skriveskrift: »I
sam(m)e Hensigt lod Ejeren af Harløv Kirke og
Mølle Louis Johan Schucany 1831 denne Tavle
paany opmale, tilligemed Altertavle, Prædikes(tol) og Kirkestolene.«

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 22. Epitaf nr. 2, o. 1759(?), over provst Christian Johan Lodberg og hustru (s. 2025). NJT fot.
1956. - Sepulchral tablet no.2. c.1759(?) to the dean
Christian fohan Lodberg and his wife.

Genopmalingerne 1787 og 1831 har forvansket og normaliseret tavlens oprindelige frakturindskrift 6 2 og især de udenlandske navne, ligesom også våbenskjoldet er galt opmålet.
Tavlen kan være opsat af Knud Mogensen, en
søn af afdøde med Mogens Lauridsen Løvenbalk til Tjele, eller af afdødes senere ægtefælle,
Hans Skriver, der arvede gården Harlevholm
efter hende. På skibets nordvæg, 1770 på skibets sydvæg. 5 8
2) (Fig. 22). O. 1759(?), trætavle, i rokokoramme, over Christian Iohan Lodberg, forhen
velfortjente sognepræst til Harlev og framle[v]
og provst over framl[e]v herred, født i B o r u m
præstegård »af Hæderlig Præstelige Fam[ilie]«
8. okt. 1711, ordineret til Harløv og [Fram]lev
menigheder som sognepræst 1737, k o m i ægte-
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Fig. 23. Romansk gravsten nr. 1 (s. 2026). NE fot.
1979. - Romanesque tombstone no. 1.

skab 10. okt. 1741 med provst lens Harlevs datter, den »Dydziirede og Gud Elskende J o m f r u e« Øllegaard lens Datter Harløf, født i Harlev
præstegård 7 . o k t . 1715 »af ældgammel Præstlig Familie« og velsignet med en datter Chrstine(!) Sophie Lodber(g), *24. aug. 1744. Provsten døde •, provstinden •. 6 3 På latin
afsluttes: de er begravet midt i Harlev kirkes
kor (jfr. †muret begravelse). Ifølge Uldall var
tavlen anbragt 1759, en antagelse, der f o r m o -

dentlig hviler på et årstal, der nu er forsvundet
sammen med en del af rammen.
Den stærkt ødelagte tavle har mistet hovedparten af den velskårne rokokoramme, hvis
farver 1956 er blevet fastlagt på kridtgrunden. 6 4
På en grå baggrund marmoreret med sorte årer
står kursivindskriften gylden med sortskyggede kanter. Rammens snitværk er forgyldt, det
øvre båndknæk grønt og det krydsskraverede
bundfelt sort. 1886 hang det på korets nordvæg, nu midlertidigt opbevaret på en gård i
sognet.
3) O. 1781. Kalkstenstavle over magister
Christian Lindemand, provst og jubellærer,
præst i Sieland for Toxverg menighed i 28 år, i
iyland(!) for Linde og Tveede 6 år, i Harleff og
Framlev 19 år, *1704, †1781, »af hans børn bekostet«. Rektangulær tavle, af sort, poleret
kalksten, i kraftig, profileret træramme,
122X72 cm incl. rammen, der er stafferet som
marmor, grå med blå og hvide årer. Indskriften
står med fordybede, gyldne versaler. På korets
sydvæg.
Gravsten. 1) (Fig.23). Romansk, af mørkrød
granit med sorte indslag,
trapezformet,
163x47,5-37 cm. Inden for en 4 cm bred skråfas, med lille rundstav ind m o d billedfeltet, ses
en reliefudsmykning, der har nære paralleller i
en række østjyske sten, antagelig fra samme
værksted, især Lisbjerg (s.1417), Lyngby
(s. 1634) og *Kolt (Ning herred). Et processionskors, hvis stang har kugle i begge ender,
flankeres af bølgeranker, hver med tre store akantusblade. Foroven sidder to fugle, der tilsyneladende drikker af en krukke, nederst ligger
en stærkt læderet løve, der drejer hovedet op
m o d stangens endekugle. 1833 så N. L. H ø y en 6 5 stenen, da den lå foran alteret, senere var
den indmuret i kampestenssoklen til tårnet, nu
opstillet i våbenhusets sydøstre hjørne.
2) Romansk, af let rødlig granit, trapezformet, afbrudt forneden, nu 165x61-51 cm, incl.
den 6,5 cm brede, affasede kant. Oversiden er
glat og uden udsmykning. Ligger som trinsten
til våbenhuset.
3) (Fig.24). O. 1660. Figursten over Sefren
(c: Søren) Pedersen Let, f. i S[ki]b[y], boede og
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døde i Helo.. (c: Harlevholm), død ? i sin alders
• år, med to hustruer, s(alig) A[ne Madsdatter
Kaae], f. i Harlo[v] pre[stegaard] 1. sept. ?, død
?, og hans anden hustru [Edel Christensdatter],
†16•, • år gammel. 66 Lysgrå kalksten,
192x107 cm, med kraftig nedslidt indskrift,
med reliefversaler, der yderligere er ødelagt af
et brud skråt over skriftfeltet. Under et tredelt
bueslag ses bonden og hans to hustruer i trekvartfigur, alle med sammenlagte hænder foran brystet. Manden har skulderlangt hår og
fuldskæg samt pibekrave over den bredtfoldede
kappe. De ensklædte kvinder bærer konehue
og stiv, midtdelt krave over folderig kappe
med slag. Foran den første hustru, til heraldisk
højre for manden, ses overkroppen af deres afdøde barn, hvis hoved hviler på en pude. Under det indrammede skriftfelt er afdødes tre bomærkeskjolde, i midten mandens, med sammenskrevne initialer SP, begge hustruer har
som vanligt et Jesumonogram over deres initialer, til heraldisk højre [A]MD, til venstre ECD.
I stenens nedre hjørner cirkler om englehoveder; baggrunden kraftigt prikhugget. Stenen
svarer til to andre i Framlev og er antagelig
udført i samme værksted. Den lå indtil 1927 i
skibets midtgang lige op til kortrappen, nu i
våbenhuset, rejst op mod skibets sydmur.
4) (Fig. 25). O. 1785. Fridrich Christian Hofman, f. i Harlef mølle 21. nov. 1781, † sammesteds 3. nov. 1785. Gråhvid kalksten, 70x49
cm, med riflet kant og fordybede hjørnecirkler
med blomster og plante i relief; mellem de øvre
en krone. Indskriften med fordybede versaler.
Indmuret i ligkapellets sydvæg.
5) O. 1793. Niels Pedersen, f. i Borum 1708,
død i Schibye 1793 (eller 1783),67 og ægtefælle
Kiersten Niels Datter, f. i Schibye 1701, †1793.
»Beboede Sin Forældres Gaard i Schibye i Harlev Sogn, i 51 Aars Ægteskab efterloed sig 2de
Døttre. Bekostet af Deres i Live Wærende 6
Børne Børen«. Rødlig sandsten, 191,5x124,5
cm, med enkel, aftrappet kant og her inden for
indskriften med fordybet kursiv. Indmuret i
ligkapellets nordvæg.
6) O. 1796. »Her under e[r] ned lagt den i
livet velfornemme selveyer, nu i døden salige
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Fig. 24. Gravsten nr. 3, o. 1660, over Søren Pedersen
Let, to hustruer og et barn (s. 2026). NE fot. 1979. Tombstone no. 3, c. 1650, to Søren Pedersen Let, his two
wives and one child.

Sr. [P]eder Dinsen«, f. i Hendest 11. apr. 1733,
død i Schibye 23. juli 1792, og ægtefælle
Kiersten Niels datter, f. i Schibye 23. okt. 1735,
død smsts. 29. apr. 1796.68 »Boede i Schibye i
Horlev(!) sogn. Deres ægteskab, som begyndte
d. 28. juli 1765, førtes i kiærlig enighed uden
livsarvinger«. Mørkrød sandsten, 184x125
cm, med lille kvartrundstav på kanten; nederst
en fordybet cirkel med blomst i relief. Indskriften med fordybede versaler. Indmuret i ligkapellets sydvæg.
7) (Fig. 26). O. 1803. Mad m e M. C. Colding,
f. Lassen, 69 f. i Brændstrup 4. marts 1766, død
på Taskou mølle 16. sept. 1803. Lysrød sand-

129*

2028

FRAMLEV HERRED

Fig. 25. Gravsten nr. 4, over Fridrich Christian H o f man, †1785 (s. 2027). JJF fot. 1982. - Tombstone no. 4,
for Fridrich Christian Hofman, †1785.

sten, 161x88 cm, med profileret kant. Det let
ophøjede skriftfelt, med fordybet kursiv, har
foroven huller efter påsatte rosetter, forneden
ses en indfældet, hvid marmorplade med en antik lampe med klokkeblomstguirlander. Stenen
udført i samme værksted som nr. 8. Indmuret i
ligkapellets sydvæg.
8) O. 1804. Jens Lassen, 70 f. i Brændstrup
8. maj 1770, død på »sit Eyendoms Stæd Tarschov Mølle« 17. dec. 1804, og hustru, madame Kiersten Rasmus datter, f. i Taastrup
20. sept. 1772, død i Tarschov mølle 26. dec.
1800. Lysrød sandsten, 187x130 cm, med kraftig hulkeiskant. Let hvælvet skriftfelt, smallere
på nedre halvdel. Mærker efter hvide m a r m o r rosetter i hjørnerne, kun een bevaret, og forneden efter et buet felt (jfr. nr. 7). Indmuret i ligkapellets nordvæg.
†Gravsten, hvoraf nr. 3 og 4 endnu 1914 lå på

kirkegården, 7 1 nr. 2 som trappesten uden for
våbenhusdøren. - 1) O. 1740. Niels Nielsen
Lædt 7 2 ... Sch.dt, f. i Skiby 5. aug. 1679, boede
og døde der ? dec. 1740, 61 år gl., og hustru
Anne Andersdatter, f. i Taastrup ? sept. 1688,
† 13. okt. 1733, 45 år gl. efter 28 års ægteskab;
velsignet med [3] sønner.
2) O. 1742. Barbara Jensdatter, 1712 gift med
nedennævnte, †1742, 54 år gl., og ægtefælle
Christen Pedersen Kaae, 7 3 f. i Skiby 1679, død
smst. 1759. En datter. Ifølge kirkens regnskaber 1 7 betalte Christen Pedersen i Skiby 1742 1
rdl. og 32 sk. for at lægge en ligsten over sin
kone.
3) O. 1772. Knud Iørgen Harlev, 7 1 søn af sal.
hr. lens Harlev og mad. Christine Gyberg,
*26.juni 1729, »opdraget til studeringer, levede uden embede, tjente Gud og sin næste i livet, endte sit liv kristelig i Tarskou mølle 1772 ?
apr. Det himlens kald han fik, da han af verden
gik.«
4) O. 1791. Sidsel Cathrine Berring, 7 4 f. i
Woel 4. maj 1766, indtrådt i ægteskab 1790 med
lens Knudsen i Taastrup, død smst. 29. juni
1791 »efterladende en liden datter, en sørgende
moder og mand.«
5) 1817(?). Gårdejer Søren Pedersen Brændstrup, 7 5 f. i Hæst 1778, død i Schibbye 1815, 37
år gammel. Langs stenens rand stod verset:
»Ack Hierte Kone sørg ey for mig / ieg er nu i
stor Glæde / og ey vor Søn som er hos dig / I
maa dog icke græde / vi snarligen her samles
skal / med andre Venner flere / og siunge da
blant Engles Tal / Halleluia og meere. St. Lucas
1847 (fejl for 1817) St. Iohannes«.
Oplysninger om †gravsten kan endvidere
findes både i andre kirkers regnskaber og i kirkens egne. 1676/77 76 solgte Vor Frue kirke i
Århus en sten til Jens Danielsen i Skiby for 4 sl.
dl. 2 mk., og en liden gammel sten, der stod
ved kirkemuren, indbragte 2 sl. dl. 3 mk. fra
salig Niels Læths hustru i Skiby. - I perioden
1739-67 17 noterer Harlev kirke indtægter for
anbringelse af gravsten: 1743/44 Niels Pedersen
af Skiby over unævnt, 1 rdl., Anne Laursdatter
smst. over unævnt, 1 rdl., 1745/46 Mads Rasmussen af Tåstrup for en sten på hans og hu-
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struens grav, 1 rdl., 1759/60 Jens Andersen i
Tåstrup, 1 dl. 32 sk., Jens Madsen smst., samme beløb. - Endvidere indkom 1754/55 2 rdl.
for Inger Jensdatter af »Tilscou mølle« (Tarskov) for hendes lejersted i kirken og 1763/64 3
rdl. for Johan Madsen i Holm, hvis lig nedsattes i kirken.
†Ligtræer, lagt over grave i samme periode: 17
1743/44 betaltes 64 sk. af Jens Berentzen af
Harlev, 1752/53 64 sk. for et træ over Jens Rasmussen i Holm.
En †muret begravelse, formodentlig fra sidste
halvdel af 1700'rne, i korets nordside, muligvis
tilhørende provst Chr. Lodberg (jfr. epitaf
nr. 2), blev undersøgt 1939 i forbindelse med
en gulvomlægning. 7 7 Gravkammeret, der var
2½ alen dybt og 4 alen bredt, rummede to begravelser: en mand og en kvinde, den første
gravsat i tre kister, hvoraf den yderste var af
eg. Ved begge personers hoveder lå et timeglas
udskåret i træ. Endvidere fandt man nogle bogruller, et »barnekranium« og et våbenskjold,
alt skåret i træ. I kvindens kiste lå en kvindeparyk, et silke-hovedtørklæde og en silkesløjfe.
Kirkegårdsmonumenter. 1) Granitstele (fig. 27),
1847, over ungkarl Jacob Andersen, f. i Stilling
26. marts 1824, død i Harlev 7. juli 1845. »Opført af den afdødes forældre Anders Jacobsen og Maren Jørgensdatter«. Over et lavt fodstykke er rejst en rektangulær sten afsluttet af
buet gavl, i alt 104 cm høj. På begge sider af
gavlen er indhugget en dobbeltvolut, på stelens
sider gravskriften, med versaler; på den ene side ses nederst en vase med en spinkel, blomstrende plante. Herunder »1847« over versalerne »PMSE«. Vest for tårnet.
2-3) To ens støbejernskors, ca. 1 m høje over
soklerne; korsarmene har trefliget, liljeagtig afslutning med påsat femoddet stjerne, korsstammen nederst en roset. Indskrifterne står
med
reliefversaler;
sortmalet.
2)
»Fød
14. august 1777. død 10. marts 1858«. Bagpå
sammenskrevet m o n o g r a m »AB« under krone. 3) O. Mohr, *18. okt. 1789, †16. dec. 1867.
På samme gravsted vest for tårnet.

Fig. 26. Gravsten nr. 7, over M. C. Colding, †1803
(s. 2027). JJF fot. 1982. - Tombstone no.7, for
M. C. Colding, †1803.

KILDER OG HENVISNINGER
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49
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50
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Fig. 28. Staffering sindskrift 1592 på altertavlen (jfr.
fig. 11, s. 2019). NE fot. 1979. - Ornamented inscription, 1592, on altarpiece.
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Genete Craigengelts afstamning skulle hun være en
slægtning, måske datterdatter, af grev William Grah a m af Montrose. - Kencarine, nu Kincardine i
grevskabet Perth, der tilhørte familien Montrose.
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Danske D o m m e , II. 1554-1569, 1979, nr. 208. Rettertingsdom 18. sept. 1554 vedr. sønnen, Knud M o gensens, forsøg på at få anerkendt sin m o r som ægteviet hustru til Mogens Lauridsen Løvenbalk til
Tjele og derved sin og søsterens ret til navn og fædrenearv. - Et sagn vedr. Genete Craigengelt er gengivet i M a r m D a n . II, 1741, s. 174.
60
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efter Mogens Lauridsen Løvenbalk, der døde 1536;
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61
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62
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63
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1770, j f r . PersHistT. 9. rk. I, 146 og 237f. samt Årb
ÅrhSt. 1921, s. 60ff.
64
Tavlen måler nu 141X74 cm. Restaurering ved
N. J. Termansen, j f r . korrespondance i N M 2 .
65
Notebog.
66
Indskriften suppleret efter ÅrbÅrhSt. 1928, s. 97.
1. hustru, død før 1662, fik to børn, en dreng og en
pige, 2. hustru døde 1683 efter ni børns fødsel. Provsten død 1682.
67
Niels Pedersen var selvejer og en af sognets mest
velhavende mænd; j f r . ÅrbÅrhSt. 1928, s. 116. I
dødsårstallet synes 3. ciffer at være et 8-tal, rettet til
et 9-tal.

Fig.30. Landsbyplan 1:10000, målt 1781. - Map of
the village 1781.

Fig. 29. Udsnit af dørfløj, i våbenhuset fra 1756?
(s. 2024). NE fot. 1979. - Section of door leaf in the
porch since 1756?

68

Jfr. JySaml. 4. rk. II, 177f. og ÅrbÅrhSt. 1928,
s. 117.
69
Margrethe Cathrine Lassen var enke efter k ø b mand Rasmus Mikkelsen Colding, Æbeltoft; j f r . J y Saml. ovfr.
70
J. L. var broder til M. C. Colding (nr. 7) og søn af
selvejer Anders Jensen Lassen, Brendstrup; j f r . J y Saml. ovfr.
71
Jfr. JySaml. 4. rk. II, 177ff.
72
N . N . L . var kirkeværge 1739 (note 17). Indskriften gengivet i ÅrbÅrhSt. 1928, s. 122.
73
Ifølge JySaml., der gengiver et brudstykke af indskriften, var Kaae begravet 27.juli 1758, 79 år
gl.;
j f r . ÅrbÅrhSt. 1921, s. 67f.
74
En datter af skovrider Chr. Berring; j f r . note 71.
75
Gift med Maren Pedersdatter Kaae, f. 1783; j f r .
ÅrbÅrhSt. 1928, s. 124.
76
LA Vib. Kirkeinsp.ark. Århus Vor Frue rgsk.
1656-93 (C 618.2).
77
Begravelsen undersøgt af Ejler Haugsted 1939 ifølge korresp. i N M 2 .
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SUMMARY
Together with the vicarage, dating from the
middle of the 18th century, the church forms
an unusually fine and coherent entity. The
building consists of a Romanesque chancel and
nave erected in a mixture of materials: rough
and split field stones with some smaller sections made of limestone and travertine. In the
Late Middle Ages a porch was added to the
south and a tower to the west. The porch was
rebuilt in Baroque style in 1756 by Cornelius
Hansen of Fredericia and the tower was altered
in 1862 following its collaps the previous year.
The chancel and nave are covered by three Late
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Gothic vaults, that of the chancel having been
rebuilt in 1862.
The church has retained the main items of
the old furniture: the Romanesque font, the altarpriece from 1592 with inscriptions from the
Catechism and distinctive painting of the
Crucifixion, as well as the pulpit from 1600
ascribed to the village carpenter Morten of
Skovby who made many pulpits in the area. A
carved frieze panel is the only remnant of a set
of pews c. 1654. - In 1587 a plain sepulchral
tablet was set up for a Scottish noblewoman,
Genete Jacobsdatter Craigengelt who was
domiciled at the manor Tjele and subsequently
at Harlevholm until her death in 1567.

Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1981. - The church seen from north.
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Biskop Esger henlagde ved sit brev af 13. januar
1310 kirken under Århus domprovsti, der besad patronatsretten indtil kapitlets nedlæggelse i 1660'erne
(jfr. prædikestol og fontehimmel). 1 Til trods for at
kirken var inkorporeret 2 i domprovstens embede,
svaredes der alligevel særlige visitationsafgifter til
denne for regnskabsrevision og forsvar, indtil disse
ydelser ved mageskifte af 6. marts 15823 blev afstået
til kongen. Ved grevskabet Frijsenborgs oprettelse
16724 blev kirken - ligesom Harlev - indlemmet heri
(jfr. tårnspir). Den afhændedes 26. april 17245 til
kongen, som lagde den under Skanderborg rytterdistrikt under kirkesessionens bestyrelse. Framlev kirke erhvervedes efter ryttergodsets salg i april 17676
af Anne Elisabeth Lassen (enke efter Johan Arent
Althalt) til Lyngbygård, der allerede ejede Lyngby

og Borum kirker. Kirken fulgte herefter Lyngbygård til 1874, da hofjægermester Johannes Friis (jfr.
*akvamanile) afstod gården, men beholdt kirken.
16. maj 18827 solgtes kirken til oberst S. Neergaard
(jfr. stavplanke), jægermester T. Quistgaard og ritmester O. Engelbrecht, hvis enker og arvinger ejede
den, indtil den overgik til selveje 1. januar 1913. 8
Kirken er siden reformationstiden anneks til Harlev. I skattelisten 15249 nævnes den før Harlev, hvilket kan skyldes, at Framlev, der var en både større
og rigere kirke, i senmiddelalderen blev betragtet
som hovedkirken og Harlev som anneks.
Sognemændene vægrede sig 171610 mod at transportere bygningsmaterialer til kirken, der var under
reparation, og overtrådte hermed Danske Lov 2-2268 (sml. Sønder Galten, s. 2103).
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Fig. 2. Længdesnit 1:300. Målt og tegnet af H. H. Kierkegård, F.B.Kjeldsen og O. Köhn, Arkitektskolen i
Århus 1976. - Longitudinal section 1:300.
Fig. 3. Plan 1:300. Målt af KdeFL og TF 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1982. - Ground-plan 1:300.

Kirken ligger i landsbyens nordøstre hjørne på
toppen af en jævnt skrånende banke, dog med
et markant fald fra triumfmuren og østover.
Den nærmest trapezformede kirkegård, hvis
omkreds 1862 11 måltes til ca. 400 alen (omtrent
250 m), har bevaret sine gamle skel, men er
1968 udvidet med et tilsvarende areal mod

nord. Den ældre kirkegård hegnes af markstensdiger, og lignende diger, beplantet med
tjørn, indrammer det nye afsnit. Kirkegården,
der tidligere lå med græsgroede tuer, blev 1852
»planeret« og inddelt med brede gange. 1 2 H o vedindgangen i syd er en køreport med ganglåge, lukket af jerngitre med kors og bladkranse
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(sml. Harlev), som er ophængt mellem cementafdækkede og hvidkalkede piller, o m m u ret 1874. 11 I vest er en lille låge med trætremmer.
Der var i 1700'rne †indgange i alle fire sider. 13
Indtil 1817 var porten i syd udformet som en
muret og teglhængt †portal, og også den østre
»stette«, som sløjfedes 1882, 11 var muret og
dækket med tegl. Af de fire †kirkeriste var den
vestre og nordre 1727 »ganske øde«; de to øvrige dækkede »grundmurede« gruber, idet den
søndre dog var »hæftet« i kirkeportens sider.
1661 14 nævnes en †lås til porten og 1739 15 †hængelåse til lågerne.
Et hvidkalket (†)ligkapel i kirkegårdens nordøstre hjørne, opført 1907 for indsamlede midler
fra hele sognet, har tjent som redskabshus, siden det 1959 afløstes af et nyt kapel uden for
syddiget (arkitekt Aage C. Nielsen, Århus).
Det oplystes 1633 16 på Viborg landsting, at
kirken 60 år tidligere ejede en †kirkelade, der
imidlertid var b o r t k o m m e n fra kirken og reduceret til et gadehus under kronen. Den østvestvendte lade lå ved kirkegårdens syddige øst
for kirkeporten, og er muligvis identisk med
det vestre af de to huse, der er afsat på landsbyplanen 1783 (fig. 43). Laden er formentlig gået
af brug i slutningen af 1500'rne som følge af
kirketiendens bortfæstning. 1 7
†Trækirke. Dele af to *stavplanker18 af egetræ,
genanvendt som vinduesrammer i den romanske stenkirke, er efter al sandsynlighed levn fra
en trækirke, der stod på den nuværende kirkes
plads og blev nedbrudt i forbindelse med dennes opførelse.
1) (Fig. 8 og 41). Den nederste(?) ende af en
stavplanke udtoges 1890 ved genåbningen af
korets tilmurede nordvindue og er nu i Nationalmuseet. 1 9 Planken, der er groft afhugget foroven i forbindelse med udhugningen af vindueshullet, er 146 cm lang, 53-54 cm bred og
6,5-13 cm tyk; den buede side har vendt udad. I

Fig. 5. Tværsnit gennem skib 1:150, set mod øst.
Målt af KdeFL og TF 1974, suppleret af Jesper Ballhorn og NJP og tegnet af Marianne Nielsen 1982. Cross-section of the nave 1:150.
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Fig. 4. Korgavlen med blændarkader (s. 2039) og
billedkvader nr. 1 (s. 2039). NJP fot. 1981. - Gable
end of chancel with recessed arcades and carved ashlar
no. 1.
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Fig. 6. Loftsdør i triumfmurens taggavl, set fra vest
(s. 2039). NJP fot. 1981. - Door to loft in the gable of
the rood screen, seen from the west.

Fig. 7. Udsnit af frådstensmurværk i vestsiden af korets taggavl (s. 2039). NJP fot. 1981. - Section of travertine masonry at west side of gable end of chancel.

langsiderne er der notriller (godt 2 cm brede og
5-6 cm dybe) til den fjeder eller snarest fjederplanke, der har forbundet to notplanker; forneden ses to skråtløbende naglehuller (3 cm i diameter), antagelig til fastgørelse på fodtømmeret. 20
2) (Fig. 42). Et brudstykke af en tilsvarende
planke fandtes 1934 i bunden af korets tilmurede østvindue og er nu udstillet i købstadmuseet
Den gamle by i Århus. 21 Det forrådnede træstykke er ca. 70 cm langt, 30 cm bredt og 7-8
cm tykt og har notrille som nr. 1 i den ene
langside.
Den rundbuede vinduesåbning i planke nr. 1
måler 83x34-35 cm. Da plankerne genanvendtes som vinduesrammer i stenkirken, blev den
plane side vendt udad og forsynet med fals for
anbringelse af glas; i planke nr. 2 ses endnu
søm, som har holdt blyrammen fast.
Trækirkerne stod så godt som altid på stenkirkernes plads. Nøjagtig hvor Framlev kirkes
formodede forgænger af træ har ligget, vil formentlig engang kunne afgøres ved en arkæologisk udgravning. Det faldende terræn under
koret synes at antyde, at sporene efter den nedbrudte trækirke skal søges under skibet, således
som det også er tilfældet i Hørning (Randers
amt), undersøgt 1961,22 og med de fleste udgravede trækirker. 23
Stenkirken er en anselig, romansk bygning,
hvortil der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i syd og et tårn i vest. Orienteringen er på
det nærmeste solret.
I den langstrakte kirke, der er herredets betydeligste romanske anlæg, sidder dørene usædvanlig langt mod øst, og korets mure er - imod
sædvane - ca. 30 cm højere end skibets. På
grund af det faldende terræn når korgavlen til
spidsen en højde af 12,5 m. Skibet er nøjagtig
tre gange så langt som koret, hvis ydermure
flugter med skibets indervægge. - Den anvendte måleenhed synes at være en kort fod på knap
28 cm, svarende til bredden af korgavlens lisener. Murtykkelsen er gennemgående 112-117
cm (godt fire fod), idet skibets vestgavl ligesom i Skivholme (s. 1942) dog er noget tykkere, nemlig ca. 170 cm (svarende til 6 fod).
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Materialer og teknik. Murene er rejst af rå og
kløvede marksten med anvendelse af frådsten
og kridt omkring åbninger og i hjørner. 2 4 De
tre bevarede taggavle (fig. 2) er overvejende af
frådsten, lagt i gennemløbende skifter, 5-15 cm
høje. I korets østgavl er en enkelt stor flage
anbragt med fladen udad, og her er i et skifte
brugt opus spicatum (sildebensmuring). 2 5
Mens gavlsiderne i korets loftsrum ikke er fugede (sml. fig. 7), står gavlene i skibets tagrum
med udglattede, kvaderridsede fuger. Bomhullerne er ladt åbne. 2 6 Tagrummene forbindes af
en rundbuet loftsdør (fig. 6), 210x110 cm og
med bund ca. 20 cm over skibets murkrone;
den har lige gennemløbende karme og afsluttes
med et fint udført, rundbuet stik. - I vestgavlens yderside og bag våbenhusloftet dækkes
murfladen af en ret stærk grusblandet mørtel;
over hvælvene står skibets vægge med udglattet mørtel og hvidtekalk. - Aftryk i skibets
vestgavl viser, at †tagværkerne ligesom i Skivholme (s. 1943) var af den almindelige type
med én spærstiver til hvert spær. Loftsbjælkerne, der hvilede på murkronen, var underklædt
med planker (sml. udhugget rille i triumfgavlens vestside).
Korgavlens murflade brydes af tre store
rundbuede blændarkader (fig. 4) med sål ca. en
meter over terræn og med små, rundede kragled. Korgavlen i Harlev (s. 2010), nedbrudt
1862, havde en lignende udsmykning, der tillige genfindes i Hørning (Hjelmslev hrd.) og
blandt Grenåegnens kridtstenskirker, således
på korgavlene i Gjerrild og Enslev.
Billedkvadre af kridt. 1) (Fig. 4 og 10). En Tformet (delvis overhvidtet) sten, ca. 45 cm høj,
i korgavlen, godt et par meter over den midterste blænding, viser den Korsfæstede i lavt relief. Kristus, iført knælangt lændeklæde, står
med udadvendte fødder og bøjede, udbredte
arme; hovedet, med glorie, hælder stærkt m o d
venstre. Reliefstenen, hvis form selv angiver
korset, beskyttes af en udkraget sten og hviler
på en stærkt fremspringende sten, sandsynligvis formet som et dyrehoved med åben gab
(måske inspireret af et vandspyer?).
2) (Fig. 11). En kvader i korets sydøstre hjør-

Fig. 8. *Stavplanke nr. 1, formodentlig fra nedbrudt
†trækirke, genanvendt som vinduesramme i den romanske stenkirke (s. 2037). Udstillet i Nationalmuseet. NM fot. - *Plank no. 1, thought to originate from
demolished †stave church, re-used as window frame in the
Romanesque church. In the National Museum.

ne, ca. 3 0 x 4 5 cm og anbragt omkring 5 m over
terræn, har på sydsiden en svært forklarlig
fremstilling: to forvitrede, siddende figurer, et
menneske og en hare(?), muligvis en variant af
»den omvendte harejagt«. 7 4 - De to kvadre ønskedes 1867 11 renset for hvidtekalk.
Døre og vinduer. Skibets to rundbuede døre er
som nævnt placeret usædvanlig langt fra vest-
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1967. - The church seen from south-east.

gavlen. Den tilmurede norddør, der i murflugten måler 2 , 6 x 1 , 4 m, kan have været i brug
efter hvælvslagningen. Syddøren er noget ændret i vestre side. 26a
Der var oprindelig tre vinduer i koret samt
tre i skibets nordside og fire i sydsiden. Af disse
er kun fire i brug: korets nordlige (genåbnet
1890), de to østre i skibets n o r d m u r samt det
sydvestre; de øvrige er enten tilmuret eller ødelagt af større vinduer. Korets nordvindue måler
nu ca. 120x40 cm i lysningen, mens åbningen i
den tilhørende vinduesplanke (s. 2037) er noget
mindre. Foruden de to udtagne vinduesrammer har også vindue nr. 2 fra øst i skibets sydm u r bevaret rester af sin egetræsramme. Dette
lukkede vindue har indvendig rundbuestik af
kridtstenskvadre. Vindue nr. 3 i samme side,
tilmuret med kampesten og fråd, må være lukket i forbindelse med våbenhusets opførelse.
Det fjerde og vestligste er noget udvidet.
Indre. Den brede, runde korbue er forment-

lig udvidet i senmiddelalderen, idet den dog
har bevaret sine tynde, profilerede kragbånd
over profileret sokkel af kridtsten. 2 7
Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen
opførtes et våbenhus ved skibets syddør og
samtidig eller kort tid efter måtte de flade trælofter vige for indbyggede stenhvælv. Også
tårnet er k o m m e t til i senmiddelalderen.
Det anselige våbenhus, hvis grundplan er ret
skæv, er opført af munkesten i munkeforbandt.
Nederst i østmuren indgår en del genanvendte
granitkvadre, herimellem nogle k r u m h u g n e
kilesten (fra en korbue?), der må være ført hertil fra en nedbrudt romansk †kirke. Taget havde
oprindelig en noget lavere hældning, idet tagryggen lå ca. 1,5 m under den nuværende. Den
profilerede gesims, der tillige smykker den
glatte taggavl, er formentlig muret 1791, 28 da
gavlen blev repareret af murermester Schandorff fra Skanderborg. I øst er der en fladbuet,
falset glug med rektangulær lysning, og i vest
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findes to mindre, tilsvarende glugger, tilmuret
i lysningen. Over den rundbuede, omdannede
dør sidder et nyere vindue. I rummet står træloftet brunmalet; i gulvet ligger mønstrede fliser, der har afløst sort/hvide cementfliser fra
1902; 11 1803 13 var det belagt med piksten og
mursten. Murede vægbænke, beklædt med
brædder, afbrydes i midten af de opstillede romanske gravsten.
Hvælv. Korets ottedelte ribbehvælv er mod
sædvane muret på vederlag, hugget ind i væggene. 2 9 Skibets tre fag krydshvælv hviler på falsede hjørne- og vægpiller med tredelte kragled
og på svagt spidsende gjordbuer, hvoraf den
vestre er falset til begge sider. Vestfaget er af
hensyn til dørene mindre end de to østre fag.
Overribber med k a m m e af bindere.
De spidsbuede og dobbeltfalsede vinduer i
korets og skibets sydside er sikkert samtidige
med hvælvene, mens nordsidens vestre vindue
synes senere. Et sengotisk vindue i skibets sydside er tilmuret i forbindelse med forhøjelsen af
våbenhusets tag.
Tårnet ved skibets vestende er opført af
mørkbrændte munkesten, muret i munkeskifte. Facaderne, hvoraf nogle mindre partier er
skalmuret, har næppe nogensinde været hvidtet
og præges af de mange, åbne bomhuller. Østmuren hviler på skibets gavl, i hvilken der er
brudt en spids arkade med svagt markerede,
halvrunde kragbånd. Der er adgang til tårnet
udefra, ad en rundbuet og falset dør i syd
(fig. 40). 30 Tårnrummet, med vægge af marksten, far lys gennem et falset vestvindue med
spidsbuet helstensstik, delvis tilmuret i lysningen. Et samtidigt †krydshvælv med vederlag i
væggene blev revet ned 1874, 8 efter at det længe havde været skrøbeligt; 1 3 rester af ribberne
ses endnu i de østre hjørner. Hvælvet afløstes af
et fladt, nu gråmalet træloft.
En trætrappe fra tårnrummet til mellemstokværket har afløst en muret vindeltrappe 1 3 i et
selvstændigt †trappehus (et »lidet tårn«), som
blev nedrevet 1791, 28 hvorefter der blev brudt
en adgang gennem hvælvet. I mellemstokværket er der to tilmurede, spidsbuede vinduer, i
nord og vest, mens klokkestokværket har fire

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 10. Billedkvader nr. 1, i korgavlen. Den Korsfæstede, over en fremspringende sten, sandsynligvis
et dyrehoved (s. 2039). JJF fot. 1979. - Carved ashlar
no. 1, from chancel gable. Christ Crucified above a projecting stone thought to be an animal head.
Fig. 11. Billedkvader nr. 2, i korets sydmur. To forvitrede figurer, en hare og et menneske? (s. 2039).
NE fot. 1979. - Carved ashlar no. 2 in south wall of
chancel. Two weathered figures, a hare and a human?

130

2042

FRAMLEV HERRED

Fig. 12. †Kalkmaleri, antagelig af Kongernes tilbedelse, fra o. 1200 (s. 2044). Udsnit af akvarel i N M 2
af J. Magnus-Petersen 1890. - Wall-painting, probably
the Adoration of the Magi c. 1200. Water colour 1890.

små, spidsbuede og dobbeltfalsede glamhuller.
Murene afsluttes med en fals gesims over et forsænket bånd, som formodentlig er samtidigt
med pyramidespiret, opsat af Niels Friis, greve
af Frijsenborg 1675-99. 31
Vedligeholdelse. Kirken har siden reformationen ikke undergået store ændringer, idet de
sidste århundreders reparationer i det store og
hele kun har omfattet en almindelig vedligeholdelse af gulve, murværk og tag.
Kirken meldtes 1717 10 fuldkommen repareret på tag og mur. 1791 28 forestod murermester
Schandorff, Skanderborg, en større istandsættelse, hvorunder murstensgulvene blev omlagt,
taget repareret 3 2 og tårnets †trappehus nedtaget
og materialerne herfra genanvendt ved o m m u ringen af våbenhusets gavl. - Korbuen blev
o m m u r e t 1890 under ledelse af arkitekt Kühnel; samme år genåbnedes korets nordvindue,
og man indsatte de nuværende vinduesrammer, idet arkitekten ikke fandt, at murværket
tillod en udvidelse af vinduerne. 8 - Korgavlen
støttes af fire øst-vestvendte trækbånd, af hvilke to, over hvælvet, kan være indlagt allerede i
middelalderen.

Tagværkerne, 3 3 der har kraftigt udhæng, er
1845 28 fornyet af fyrretræ. Blydækket 34 måtte i
løbet af 17-1800'rne næsten helt vige til fordel
for tegl. 1862 11 var kun tårnet og skibets sydside samt nogle fa baner i nord tækket med bly,
resten var teglhængt. Siden 1961 er alle kirkens
tage igen af bly.
Varme. En kakkelovn, anskaffet 1883, afløstes 1923 af en kalorifer. Der er 1955 installeret
el-varme.
Kirken står i dag hvidkalket ude og inde, kun
tårnet er i blank mur. Tårnrummet er i forbindelse med anskaffelsen af et nyt orgel igen inddraget i kirkerummet, efter at det siden sidste
århundrede havde været skilt fra med en trævæg. I gulvene ligger gule fliser og mursten på
fladen.35
Vejrhanen (fig. 39) over tårnet, sidst istandsat
1961, kan være identisk med en »fløj« på fire
alen, nævnt 1862. 11

Fig. 13. Kalkmalet ornament fra o. 1250 i korets
nordvindue (s. 2043). Udsnit af akvarel i N M 2 af
J. Magnus-Petersen 1890. - Wall-painting from c. 1250
in the north window of the chancel. Water colour 1890.
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KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens restaurering 1890
fandt man spor af kalkmalerier fra forskellige
perioder, alle undersøgt, beskrevet og gengivet
i akvarel af J. Magnus-Petersen; enkelte af dem
blev restaureret det følgende år. Fra romansk
tid stammer ufuldstændige dele på korets og
skibets nordvægge, nu atter overkalket, fra
senromansk-unggotisk tid, på triumfvæggen,
en stærkt restaureret Maria med barnet samt en
ornamental dekoration i korets nordvindue. En
sengotisk hvælvudsmykning i kor og skib er
overkalket.
Fra tiden henimod 1200'rnes midte er en fremstilling af Maria med barnet36 (fig. 14), f o r m o dentlig hørende til et †sidealter ved triumfvæggens nordre del. Maleriet, der er 165 cm højt
og anbragt 92 cm over nuværende gulv, er i
venstre side dækket af en hvælvpille, højre side
er forstyrret ved korbuens udvidelse.
Inden for en rundbuet, mørkrødbrun ramme
og på blå baggrund sidder Maria på et sæde,
gulbrunt draperet, med fødderne på en arkadesmykket skammel. Et lyst, brunttegnet flisegulv ses ved siden. Maria bøjer sig kærligt mod
barnet, der vender ansigtet op m o d hende og
slår ud med venstre hånd, mens højre er rakt
velsignende op. Barnet har rødbrun stola på
den grøn-hvide dragt, der ligesom Marias hvide klædning er bruntkontureret, Marias tillige
skygget med grønt; hendes kappe er rødbrun. I
hånden holder hun et liljescepter, lysgult ligesom hendes lokker og begges glorier. Den
grønne farve på barnets sko og skammelens
overside er muligvis f r e m k o m m e t ved de rensninger, der har fundet sted i nyere tid. Personernes ansigtstræk, der kun er antydet på Magnus-Petersens akvarel, er forvansket opmalet
ligesom foldekast og dragtdetaljer. Det finttegnede maleri fremtræder nu så stærkt restaureret
og opmalet, at den oprindelige karakter er forsvundet.
I korets nordvindue findes en muligvis samtidig ornamental udsmykning, hvoraf et afdækket
fragment (fig. 13) i den østre lysning har dannet
udgangspunkt for en restaurering og dekoration af hele vinduet. På en fintpudset grund

Fig. 14. Kalkmaleri af Maria med barnet, fra tiden
henimod 1250, antagelig hørende til et †sidealter ved
triumfvæggens nordre del. Udsnit af akvarel i NM2
af J. Magnus-Petersen 1890 (s. 2043). - Wall-painting
of Mary and the Child from around 1250, thought to
belong to a †side altar at northern end of the rood screen.
Water colour 1890.

fandt man en bemaling i seks farver. Inden for
en rødbrun ramme var et finttegnet, kvadreret
netværk med 5X5 små palmetter i varierende
farver på lysgul baggrund. Ved opmalingen synes de dog ikke alene at have faet en anden
udformning end på Magnus-Petersens akvarel,
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Fig. 15. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior looking west.

men tildels også andre farver, brungult og blåt i
stedet for blegrødt eller gult og blåt.
To ens, senmiddelalderlige indvielseskors er
malet under tårnbuens kragbånd, i syd og
nord. Det er Georgskors, 35 cm i tvm., hvis
midtdelte arme har vekslende farver, rødbrunt
og gult. Fra korsmidten skyder gule liljer frem
på den hvide bund. Hårdt restaureret 1890.
†Kalkmalerier. 1) Romanske, muligvis fra
o. 1200. På skibets nordvæg, lige vest for østligste hvælvpille, afdækkedes et fragment
(fig. 12), formodentlig Kongernes tilbedelse.
Det er antagelig en skitse blot udført i rød konturtegning, »Raat og uskjønt behandlet«. 3 7 Der
ses to kronede personer, den forreste, muligvis
knælende og fremrækkende en genstand, er
ved sit lange hår og skæg markeret som ældre,
den bagved stående, glatkindede, som yngre.

Herved synes den vanlige rækkefølge af kongerne angivet, med den yngste sidst, hvilket
taler for, at den tredie og ældste konge, der har
stået forrest, nu er dækket af hvælvpillen.
På korets nordvæg fandt man, ligeledes i
1890, en tilsyneladende samtidig maling, udført med samme teknik på en »ujævn Pudsning
med Kalkfarve«, 3 7 men så forstyrret, at intet
kunne opfattes, hvorefter det overkalkedes.
2) Fra 1400'rnes sidste tiår stammer korets og
skibets lette ribbedekoration, rimeligvis udført
af malere, der har været virksomme andetsteds
på egnen, bl.a. i Harlev (s. 2017). Buer og ribber er dekoreret med stregtegnede sparrer i
rødbrunt, hvorfra vokser små sorttegnede,
fem- eller seksbladsblomster ud på kapperne. 3 8
Alt blev allerede 1891 overhvidtet, en prøveafdækning ses dog på korets nordøstre ribbe.
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Fig. 16. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior looking east.

INVENTAR

Oversigt. Den store kirke har bevaret meget af sit
gamle inventar: en *akvamanile, fra o. 1350, fundet i
alterbordet, opbevares nu på grund af sin sjældenhed
på Nationalmuseet, en romansk døbefont med løvefigurer står derimod i kirken. Fra sengotisk tid findes
en læsepult og en degnestol, hvori mange løbedegne
har skåret deres navne. Alterbordspanel og altertavle
er udført 1590, alterstager og messing-dåbsfadet
nogle år tidligere. 1602-04 har landsbysnedkeren
Morten fra Skovby udført prædikestol og himmel,
og fra århundredets senere del stammer alterkalken,
fra 1649, til dels stolestaderne, 1654, *fontehimlen
1663 og formodentlig tårnuret, der nu er ude af
brug. Alterskranken er kommet til o. 1750 samtidig
med nabokirken Harlevs.
Våbenhuset er i ny tid blevet »møbleret« med to
store, rigt ornamenterede, romanske gravsten samt
nogle barokke figursten.

Alterbord, middelalderligt, muret af munkesten
op m o d korets østvæg. Det er 196 cm bredt,
140 cm dybt og måler i højden 106 cm bag
altertavlen, 98 cm foran, idet et skifte er fjernet
ved panelets opstilling. 39 Bordets midte er opfyldt af munkestensbrokker, frådsten og kalkmørtel. I sydsiden findes en rundbuet niche,
43X37X45 cm.
†Sidealter ved triumfvæggens nordre del, se
kalkmaleri nr. 1.
Alterbordspanel, samtidig med altertavlen fra
1590, af fyr. Forsiden er delt i fire arkadefelter
med glat fodliste, kannelerede pilastre med
profilkapitæler og bue med tandsnit inderst og i
frisen tre ruder i relief; i buehjørnerne treblade.
Over arkadefelterne sidder gesims-karnistænder direkte op m o d bordpladen, og forneden
findes rektangulære fodfelter med indlagte pro-
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Fig. 17. Altertavle 1590, med maleri 1881 af P. A.
Lyders (s. 2046), samt alterskranke o. 1750 (s. 2049).
NE fot. 1979. - Altarpiece 1590 with painting 1881 by
P. A. Lyders and altar rail c. 1750.

fillister. Hver af gavlene har tre arkadefelter
som forsidens, men enklere, uden gesimstænder og fodfelter, måske ændret 1852 8 (jfr. *akvamanile). Panelet står med en nyere egetræsmaling, med sort i kannelurer samt lidt rødbrunt og grønt. En underliggende broget bemaling, muligvis fra 1891, 8 dækker over en oprindelig staffering, slyngbånd på øvre rammestykke og spinkle akantusranker, svarende til
altertavlens, på bordets ydre rammestykker, alt
i hvidt på brun baggrund. 4 0
†Alterklæder. 1661 14 nævnes i inventariet et
lærreds alterklæde med knipling omkring.
1725 13 manglede bordet klæde, men 1739/40 15

havde det faet et nyt af rødt plys. 1862 11 opregnes et rødt klæde.
Altertavlen (fig. 17), med skåret årstal 1590,
er et enkelt, men anseligt snedkerarbejde i eg,
af katekismustype med baldakin tilhørende en
gruppe, der bl.a. omfatter tavlerne i Harlev
(s. 2018), Kolt og Ormslev (Ning herred). I
midtfeltet er 1881 indsat et maleri af P. A. Lyders.
Det predellaformede fodstykke 4 1 har fem fyldinger i profillister, de yderste dog gennemsavet i svungne linier, som formidler overgangen
mellem alterbordet og tavlens postament. På
predellaens bagkant står storstykket, 4 2 der oprindelig har været delt i fire fag, hvert bestående af postament-, stor- og frisefelt, storfelterne
adskilt af kannelerede pilastre med naive, joniske kapitæler. Det krones af en baldakin af
samme konstruktion som Harlevs, dog svarer
de yderste, baldakinbærende pilastre til storfelternes, men når kun til frisens gesims, hvorover et listeindrammet led; yderst på baldakinen står slanke listepostamenter med drejede
topkugler. Topstykket har tre arkadefelter med
riflede, toskanske pilastre - i sviklerne englehoveder - adskilt af rammeværk med profilfelter.
Trekantgavlen har tandsnitliste og foroven et
cirkulært felt med reliefskåret Jesumonogram,
hvorunder årstallet »15 - 90« i svagt relief.
Tavlen gennemgik 1934 en restaurering, 4 3
hvorunder der konstateredes spor efter flere
omdannelser. Den ældste er formentlig foregået i forbindelse med den første staffering, idet
årstallet 1590 er slebet ned og erstattet med
stafferingsårtallet 1592 (se ndf.). På samme måde har det skårne Jesumonogram måttet vige
for et malet. Den mest gennemgribende ændring er foretaget 1881, efter at synet to år tidligere havde udtalt, 1 1 at de fire (storfelters) malerier enten skulle fornys, eller en ny altertavle
med et enkelt stort maleri anskaffes. Ved o m dannelsen fik de to yderste storfelter rektangulære profilrammer i stedet for bueslag svarende
til topstykkets, og de to midterste felter med
frise fjernedes for at give plads til et stort lærredsmaleri i rundbuet ramme. De to felter i
postamentet omdannedes til ét langt. Maleriet

FRAMLEV KIRKE

af Kristi vandring til Emmaus er en kopi efter
A. D o r p h udført af P. A. Lyders, Århus. 4 4 I postamentfeltet maledes indskriften: »Bliv hos os,
thi det er m o d Aften, og Dagen helder«. Samtidig blev tavlen egetræsmalet med lidt forgyldning, og i felterne udførtes enkle motiver, i
topgavlen Guds øje, i topfelterne et kors mellem palmegrene og i de to storfelter emblemer i
ophæng.
Under stafferingen fra slutningen af sidste
århundrede fandt man to grå overmalinger, der
omfattede enkle †malerier fra o. 1800. 45 I de tre
topfelter sås den Korsfæstede flankeret af de to
ophængte røvere, i det nordre storfelt evangelisten Matthæus siddende, skrivende ved et bord
og med en legemsstor engel stående bag hans
ryg; de tre andre evangelister har været afbildet
i de øvrige storfelter. 4 4 - Ved restaureringen
1934 forsøgte man en genfremstilling af den
oprindelige temperamaling efter de fa fundne
spor. I topgavlen stod Jesumonogrammet med
guld på sort, årstallet med gul farve. Af indskriften på predellaen er kun det nordligste felts
bevaret: »H. Daniell Pierss(en) sogen prest til
Framløf oc Haal[øf kierk]«, skrevet med gule
bogstaver på rød bund. Samme farver har frisens
rekonstruerede,
latinske
indskrift:
»Nvmeri 6 Benedicat tibi ...« (4. Mos. 6, 24-26:
Velsignelsen, svarende til Harlev). Af de øvrige
felters indskrifter med forgyldte versaler eller
fraktur var topfelternes bedst bevaret: 1)
»Devt. 6. lvc. 10. Diliges d o m i n v m devm ...«
(5. Mos. 6,5: l . b u d ) og »huc ades Amplexans
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mysteria thvre litato. Ante aram supolex. Accipe dape fidem.« (Vær tilstede, hengivende dig
til mysterierne, de i røgelse ofrede. Foran alteret knæbøjende modtag i måltidet troen.). - 2)
»Gaia: 3. Leviti: 18. Christus non redemit ...«
(Paulus' til Galat. 3,13: Kristus løskøbte os af
lovens forbandelse ...). - 3) »Math. II. Venite
ad omnes qvi laboratis ...« (Kom til mig, alle I
som arbejde ...). Under indskrifterne afdækkedes oprindelige, spinkle rankeornamenter. De
nye, gyldne indskrifter er i storstykkets sidefelter nadverordene på dansk, i predellaens tilsvarende er Fadervor på latin. - Tavlens r a m m e værk er grønmalet, pilastre, bueslag og lisener i
guld eller sølv, baldakinen blå med gyldne
stjerner, topgavlen blåt bundfelt, englevingerne i sviklerne grøntlaserede.
Altersølv. Alterkalk og disk, antagelig skænket
1649. Den 16,3 cm høje kalk (fig. 24) har lav,
sekstunget fod og fodplade, med vandrette
profilstave på standkanten; de lave, sekskantede skaftled har tætstillede profilstave ved overgangen til fod, knop og bæger. Knoppen er af
vanlig barok form, med seks runde tunger på
over- og undersiden og herimellem seks fremspringende rudebosser, på forsiden med graverede versaler: »ihesvs«. Stort glat bæger. På en
af fodtungerne er graveret et sammenskrevet
m o n o g r a m »IAS« flankeret af årstallet »1649«. På fodpladen ses et stempel, versalerne IM
i oval for en uidentificeret guldsmed. 4 6 Samtidig disk, 13,6 cm i tvm., glat, på randen et
graveret cirkelkors. I centrum af bunden ses
samme stempel som på kalken og på randens
underside samme m o n o g r a m og årstal.
Vinskummeske, 1903.
Oblatæske, o. 1900, stemplet »F. Hingelberg«, Århus. 2,8 cm høj og 6,1 cm i tvm.
†Oblatæsker. 1) 1661 14 fandtes en »liden skuff«
til messebrød. 2) 1862 11 var oblatæsken egnens
vanlige af porcelæn ligesom †vinkanden, der er
omtalt 1851, 47 og som udskiftedes 1883. 11 . En
†tinflaske på en pot, til messevin, nævnes

1661.14
Fig. 18. Sengotisk læsepult på alterbordet (s. 2048).
NE fot. 1979. - Late Gothic lectern on communion table.

Alterstager (fig. 23), 1575-1600, 54,5 cm høje,
med stor, profileret fodskål, skaft bestående af
slank baluster over fladtrykt vulst og rundet
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urneagtigt led, adskilt af skiver; lyseskål med
blødt formede karnisled. Lysetorn af messing.
1862 11 var stagerne forsynede med lakerede cylindre til belysningsvæske »og dertil hørende
apparat«, der imidlertid altsammen fjernedes
samme år.
Bibel, Christian 4.s fra 1633, 48 i nyt bind, ligger på pulten.
Læsepult (fig. 18), sengotisk, af eg. I den skrå
plade, der måler 3 4 x 4 9 cm, er efter (passer)indridsninger skåret en cirkel med hvirvelstillede ribber og mellemfaldende stavværk,
ordnet omkring en midtcirkel med karnisagtigt
firblad. En enkelt indstemplet roset ses yderst
ved cirklen. Forkanten og de oprindelige plankefødder har kølbueformede udskæringer. Det
velbevarede egetræ står umalet, blot med vekslende farver, rødt og blåt i ornamentbunden.
Forkanten har været malet med skiftende farver, grønt, rødt og lidt brunt. På alterbordet.
*Akvamanile49 (fig. 19-21), vandkande af
bronze fra o. 1350, formodentlig nordtysk ar-

bejde, muligvis fra Johannes Apengeters værksted. 5 0
Kanden har været anvendt til liturgisk brug
ved præstens håndtvæt i forbindelse med messen. Akvamanilen, der har f o r m som en stående løve, vejer 2885 gr. og måler 22,3 cm til
ørespidsen og er 27,6 cm lang. Hanken har
f o r m som en vinget drage, der med sine (fritstøbte) ben plantet i løvens nakke bider sig fast
her. Dragens hale er formet som et trefliget
blad, der breder sig ud på løvens bagparti, hvor
der ved haleroden ses bølgeformet hårvækst.
Løvens hale ender i lille dyrehoved. Mellem
dens ører er anbragt øskener til et lille, bevægeligt låg, der dækker over hullet til vandpåfyldning. Fra det åbne gab stikker tuden frem, et
dyrehoved med åbent mundhul, hvorigennem
vandet hældes.
Det usædvanlig velformede eksemplar med
mange gennemarbejdede detaljer og ciseleringer har flere træk fælles med arbejder fra Johannes Apengeters værksted. 5 1 Som disse er løve-
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Fig. 19 og 20. *Akvamanile, fra o. 1350, nu i
NM (s. 2048). LL fot.
1982. - *Aquamanile,
from c. 1350, now in the
National Museum.

mankens bølgeformede lokker kæmmet i forløbet, ligesom hårvæksten fint er markeret bag
på benenes ydersider og forneden ved poterne,
hvis tæer tydeligt er angivet. Et åbent hul ses i
løvens pande, et lille brud på det ene lårben
samt nogle små huller ved øjet. 5 2
Akvamanilen blev fundet 18528 i det murede
alterbord, i sydsidens niche, der omkring 1590
var blevet dækket ved anbringelsen af et alterbordspanel (jfr. ovenfor). Året efter blev den af
kirkens ejer, ritmester Johannes Friis til Lyngbygård, indsendt til Oldsagskommissionen i
København. 5 3 I Nationalmuseet har den nu inv.
nr. 13611.
†Messehagler. Inventariet 1661 14 nævner en
rød fløjls hagel med guldkniplinger. 1725 13 var
den af samme stof og farve, men med guldgaloner; 1749 15 erstattet af en ny. 1862 11 var haglen af sort fløjl med sølvkors og -borter, mulig-

vis den man 1815 53a ønskede anskaffet. Kort
efter 1862 11 var der erhvervet en ny hagel, der
igen var af rødt fløjl med guldkanter.
Et kobber †ildkar til at hente ild, omtalt
1661. 14
Alterskranke (jfr. fig. 17), o. 1750, af udsavede balustre i seks felter, i midtfeltet Frederik 5.s
kronede spejlmonogram. Opstillet tværs over
koret. Rammeværket egetræsmalet, profilerne
grå, røde og sorte, balustrene grønne ligesom
m o n o g r a m m e t på den side, der vender mod
altret, på vestsiden forgyldt. Tidligere egetræsmalet. 8
Døbefont (fig.26), romansk, af rødlig granit,
ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type,
herunder Veng-Mallinggruppen.
Fonten, der er i alt 86 cm høj, har på k u m men (70 cm i tvm.) gruppens sædvanlige ud-
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tvm. Dekorationen hører til den almindeligst
anvendte: i det let hvælvede bundfelt Bebudelsen omgivet af en frise med hund jagende hjort
samt små egetræer med agern, en frise, der
gentages på randen, begge steder afgrænset af
små indstemplede ornamenter; randens inderste motiv synes at være en lille fugl. Her ses
ligeledes »fabrikationsstemplet« »RS« samt tæt
herved et graveret, symmetrisk bomærkeskjold flankeret af foroven versalerne »I.L.R. A.P.D.«, formodentlig ejerinitialer, midtpå af
årstallet »16-35«. O. 1700 13 fandtes intet bækken, og først 1767 55 omtales et messingfad i
fonten.
2) O. 1860, af tin, 34,5 cm i tvm., glat, med
profilkant og svagt hvælvet bund, der midtpå
er stemplet med københavner-kandestøberen
Hans Høys mærke (stemplet for kronetin), versalerne »HCH« over de tre københavnske tårne, med årstallet for kandestøberens optagelse i
lavet: »1834«, samt lige under stemplet »Hans
Høy«. Nu ude af brug. - Allerede 1739/40 15
omtales et †tindøbefad, der 1767ff. 5 5 anvendtes i
fonten sammen med messingfadet, nr. 1.
Fig.21. *Akvamanile, fra o. 1350, nu i NM
(s. 2048). LL fot. 1982. - *Aquamanile, c. 1350. In the
National Museum.

smykning under en flad rundstav: to par m o d stillede dobbeltløver med fælles, ca. 24 cm højt
og ca. 7 cm fremspringende mandshoved. Ø j nene er uden pupiller, næsen lang og tynd ligesom overskægget; det midtdelte hår er rillet.
De langstrakte kroppe, der er hugget i fladt
relief, har dobbelte mankelokker endende i lille
volut. Halen går ned mellem benene og op
over ryggen, hvor den ender i en grov haledusk. Foden, i een sten, er rund, med hvælvet
overside og øvre rundstav.
1803 13 stod fonten malet, 1890 54 omtalt som
dækket af et tykt lag oliemaling, der blev afrenset to år efter; 11 rester af sort og rød maling
spores endnu på foden. 1743/44 15 flyttede en
murermester fonten i forbindelse med en tagreparation. 1891 blev den anbragt under korbuen; 5 4 1951 opstillet i skibets nordøstre hjørne.
Dåhsfade. 1) (Fig. 22), o. 1550-75, sydtysk arbejde, af drevet og punslet messing, 59,5 cm i

Dåbskander. 1) O. 1976, af messing, stemplet
»Hofståtter«. 2) O. 1878, 11 af tin, 24 cm høj,
pæreformet korpus, på fodplade med vulst.
Fig. 22. Dåbsfad nr. 1, af messing, o. 1550-75
(s. 2050). NE fot. 1979. - Baptismal dish no.l, of
brass, c. 1550-75.
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Fig.23. Alterstage fra 1575-1600 (s. 2047). NE fot.
1979. - Altar candlestick from 1575-1600.

Fig. 24. Alterkalk, antagelig skænket 1649 (s. 2047).
NE fot. 1979. - Chalice, supposedly donated 1649.

Det hvælvede låg har roset som knap. På den
flade hank er stemplet: »Arendal Høy«, for en
kandestøber i København. Nu ude af brug.
*Fontehimmel (fig.25), med skåret årstal
1663, af eg. Den er femsidet og har over en
gennemløbende frise og kraftigt profileret æggestavgesims en svungen baldakin, kronet af et
højt, leddelt spir. På baldakinhjørnerne sidder
fritskårne havfruehermer, sandsynligvis udført
efter model af tilsvarende fra Peder Jensen Koldings værksted, bl.a. på fontehimlen i Gosmer
(Hads herred). De har muslingeskal på det lokkede hår, kraftige, bruskede bøjleskafter og
vinger samlet på ryggen og strakt op m o d det
femkantede spir. Topstykkerne mellem bøjlerne har sidevolutter og drejet topkugle samt på
forsiden af de fire et englehoved. Det femte er
smykket med et vinget hjerte under opslået
bog, hvori er skåret versalerne »EN«. O m kring bogen reliefskårne versaler »DLI«, rime-

ligvis for Odense-bispen, Dominus (c: hr.)
Laurits Iacobsen (jfr. historik), og flankerende
hjertet årstallet »1663« (bispens dødsår). Fontehimlen står med nyere farver, hvidt på figurer
og volutter, gulbrunt på bøjler og sort i frisen.
Herunder ses spor af ældre lasurfarver.
1744/45 15 var »cronen« 13 ophængt i tre favne
reb, formodentlig i koret. Da fonten 1891 11 anbragtes under korbuen, blev fontehimlen flyttet op på våbenhusloftet, hvorfra den 1913 k o m
til Nationalmuset (inv. nr. D8406).
Prædikestol (fig. 27-28), 1602-04, med samtidig opgang, dør og lydhimmel, sandsynligvis
udført af landsbysnedkeren Morten fra Skovby, der har leveret flere af egnens prædikestole,
bl.a. nabokirken Harlevs.
Stolen, der er mere anselig end snedkerens
øvrige, består af fire fag samt et femte, der slutter sig til sydvæggen. Storfelterne svarer til
Harlevs, men er bredere og lavere; i buehjør-
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Fig. 25. *Fontehimmel 1663, nu i Nationalmuseet
(s. 2051). NE fot. 1982. - *Font canopy 1663. In the
National Museum.
Fig.26. Romansk døbefont (s. 2049). NE fot. 1979.
- Romanesque baptismal font.

nerne sidder skårne englehoveder, og foran de
vinkelbrudte hjørner står dobbelte, glatte søjler
med stjernesmykkede fantasikapitæler; både
frise- og postamentfremspring har diamantbosser. I frisefelterne en ret ubehjælpsom indskrift med reliefversaler: »I Gvd fades nafn begødder ieg - met arbet oc - i Iesvs nafn ender ieg det«. I postamentfelterne (indledt på
opgangspanelet): »At hand gae sin enbaar son /
paa det at aale de som tro pa/a haannem icke
skvlle fort/aabes men haive det evige liff / Iohanne III ano 1602«, en indskrift, der genfindes
på Skivholmes, Skovbys og Harlevs stole.
Hængestykkerne og englehovederne under
hjørnerne svarer til Harlevs ligesom underbaldakinen, hvis tre yderste volutbøjler på forsiden har ringe på snor. Også opgangspanelet
(fig. 27) er beslægtet med Harlevs og Skivholmes, med riflede, pilasterbårne styltebuer i de
tre skrå fag. I frisen en indskrift med reliefversaler: »H. Niels Lavris søn Hase provst i Framløf herit hans chrifver i aars for svar (dvs. Hans
skriver i Århus forsvar) for Framløf kierk«.
Nederst i hver af de tre arkadefelter står: »Mekel Mvos gar k:W: (c: kirkeværge). - Anno
1604 den 28. ianvariv(s). - Saa ellskete Gvd
verden«. - Døren til opgangen (jfr. fig. 27), nu
trukket tilbage og opstillet ud for søndre korbuevange, er en glat, profileret tofyldingsdør i
portal med kannelerede pilastre på høje fyldingspostamenter og med joniske kapitæler.
Gavltrekanten er kantet af tandsnitlister.
Den sekssidede lydhimmel svarer i hovedsagen til bl.a. Skovbys og Harlevs med dele af de
samme indskrifter i frisen med reliefversaler:
»leg er iike kvmmen at k/alde di redteerdige (o:
retfærdige) men sy/ndere til penitentz: / kommer til mig alle: i: svm: ar/beide dg (o: og) ere
besvarede ieg«. Undersiden er listedelt omkring sekskantet midtfelt med roset og herunder en hængedue.
Prædikestol og himmel har stort set bevaret
den oprindelige, partielle staffering, gyldne
bogstaver samt lidt rødt, grønt, hvidt og guld.
Tandsnittene veksler mellem de nævnte farver
og guld, bosserne er hvide med lazerende riller.
Søjlerne er i nyere tid blevet hvidmalet, lige-
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Fig. 27. Opgangspanel, fra 1604, til prædikestolen
(s. 2052). NE fot. 1979. - Pulpit stairway panel from
1604.

Fig. 28. Udsnit af prædikestol 1602-04, tilskrevet
Morten fra Skovby (s. 2051 ff). NE fot. 1979. - Section of pulpit 1602-04, attributed to Morten of Skovby.

som engleansigterne er opmalet. Heller ikke arkadefelternes figurmalerier har undgået overmaling. På et hvidt skriftbånd står deres navne
med sorte versaler: »S. Iohannes, S. Petrvs,
lesvs Christvs og S. Pavlvs«. Personerne står
på en lille, brunlig j o r d h ø j på rødligtonet baggrund. Deres dragter er brogede, den velsignende Johannes, med kalk, i rødlilla dragt med
gul kappe, Peter i gult med grøn kappe, Kristus
i lysbrunt med rød kappe, velsignende og med
rigsæble. Paulus, i gullig dragt med blommefarvet kappe, støtter sig til sit sværd. I vægfeltet
er med rødt og hvidt malet et hjelmet Huitfeldt-våben, hvorunder der inden for en ramme
ses en gylden frakturindskrift på sort bund:
»Arreld(!) huitfeld Rigens Kanseller den Tid
dompr=ouist i aarhusen 1602« (jfr. historik). På opgangspanelet malet gyldne rosetter og i
dørens trekantfelt tillige et Jesumonogram.

Stolestader (fig. 38), 1654, delvis fornyet
1905, 54 1908 og 1932. 11 Af oprindelige gavle er
bevaret sydsidens øst for våbenhusdøren samt
nordsidens syv østligste og to vestligste. Også
sydsidens østre indgangspanel, der svarer til
Harlevs (s. 2023), er det oprindelige ligesom en
del af tofyldingsdørene, med bukkehornsbeslag; fornyelserne både af panel og døre er dog
foretaget med de ældre som model. Gavlene
har to fyldingsfelter, hvorover frise med volutsvungne yderkonturer, hvori et tunget felt med
fladsnittet vinranke eller Jesumonogram, på
kvindesidens vestligste gavl årstallet »1654«.
Øverst trekantgavl med tandsnit. Indgangspanelet har æggestavsgesims, frise med fladsnitsranke og storfelter med vinkelbrudte rammeprofiler. Et nedre panelfag ved prædikestolsopgangen stammer fra det andet indgangspanel.
1862 11 havde kirken 46 stole, hvoraf nogle
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Fig. 29. Degnestol, o. 1520, med biskop Niels
Clausens våben (s. 2054). NE fot. 1979. - Parish
clerck's seat, c. 1520, with the armorial bearings of Bishop
Niels Clausen.

Fig. 30. Degnestolens pult, o. 1520, med et Rosenkrantz-våben (s. 2054). NE fot. 1979. - Parish clerk's
seat and lectern, c. 1520, with the Rosenkrantz coat of
arms.

var anbragt i selve korbuen; nordsidens stole
var længere end sydsidens, men 1905 foresloges, at man gjorde rækkerne lige lange og lavede en egentlig midtgang. Samtidig blev sæderne gjort mageligere. - Endnu 1803 13 stod stolene umalet, 1862 havde de faet egetræsoliemaling. 1 1 Nu brunmalet i to nuancer, fladsnitsornamenterne røde og grønne.
Degnestol (fig. 29-30), o. 1520, af umalet eg,
svarende til degnestolen i T u n ø (Ning hrd.).
Pulten har i forpanelets gotisk profilerede rammeværk to store låger med fortinnede jernbeslag; et tredie, fast felt, er gjort smallere. I gavlplankerne, som ender i kølbuer med fint udførte gotiske blade, er skåret cirkler, som ledsages
af seks modvendte cirkelslag, med treblade i
sviklerne. De r u m m e r to skråtstillede våbenskjolde, Århusbispen Niels Clausens (14901520) og et Rosenkrantz-våben, måske for
Christoffer Nielsen Rosenkrantz til Bjørnholm, senere omtalt som domprovst i Århus 5 6

(jfr. historik). Sædet har armlænsgavle, der foroven ender i bladværk som pultgavlenes, den
østre suppleret 1935. Det gotisk profilerede
rygpanel afsluttes af enkel baldakin. Oprindelige fodbjælker, der ved pultens forside er profileret som en art poter. På pultbrættet og overalt
på stolen er skårne årstal og navne, 5 7 hovedsagelig degnes, hvoraf det ældste er Simon Petri
Alrodius 1594 og 1598. - 1862 11 stod den egetræsmalede degnestol ved siden af altret, 1890 54
rykkedes den frem i koret, nu i dettes sydvesthjørne.
†Præstestol, 1803 13 omtalt som malet og med
gardin, stod 1862 11 ved siden af altret, modsat
degnestolen.
†Kirkekiste, jernbeslået og forsynet med lås,
er omtalt 1661. 14 Den anvendtes 1729 13 til opbevaring af messeklæder, kalk og disk og er
formodentlig identisk med den »runde« kiste
(dvs. med buet låg?), der 1767 stod i koret. 5 5
Et †skab »til at hænge geværer udi« stod
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1725 13 i våbenhuset (jfr. B o r u m s. 2001).
Pengebøsse til de fattige, 1919, 11 af messing,
ved våbenhusdøren.
†Klingpung m . m . 1725 13 er omtalt en gammel
»tavlepung«, 1739/40 15 en kollekttavle. 1862 11
fandtes en bøsse til de fattige.
Orgel, bygget 1980 af Carsten Lund, Birkerød. 12 stemmer, to manualer og pedal. Tegnet
af orgelbyggeren. I tårnrummet. †Orgel, leveret 1913 af A.C.Zachariasen, Århus, 5 8 og
skænket af menigheden. 8 Et manual med fire
stemmer. Disposition: Bordone 16', Principale
8', Salicionale 8', Flauto 4', oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade. På forhøjning i skibets vestende; østvendt facade med
attrappiber af sølvbronzeret zink, spillebord
m o d nord.
Salmenummertavler, 1956, af eg, til ophængningstal. To ældre tavler er nu ude af brug. Den
ene, fra 1879, med buet topstykke og delt i seks
felter til indskudstal, den anden, fra 1907, 11 i
nyklassicistisk stil med topstykke som stolegavlene, med fire felter beregnet til indskudstal. Begge hvidmalede, tallene sorte. På våbenhusloftet. - 1862 havde kirken fem †tavler. 11
Præsterækketavle, 1940, rektangulær, i profileret ramme; sortmalet baggrund for gylden
indskrift. På skibets sydvæg.
Kirkestævnetavle, nyere, rektangulær, sortmalet; afbrækket forneden. På våbenhusets
østvæg.
Tre ens lysekroner, med 2 x 8 lysearme, den
ene »Givet til Framlev Kirke Aar 1913 af Anders Madsen Brandtbjerg, Framlev Mark«, de
to andre fra 1925, udført af »Erstad«. Ophængt
i skibet.
Tårnur (fig. 31), formodentlig identisk med
det, der omtales allerede 1661 (jfr. nedenfor).
Det interessante ur består af døgnværk med hagegang samt timeslagværk, 5 9 anbragt i hinandens forlængelse, således at akslerne - gangværkets er længere end slagværkets - har fælles
taphulsstiver midt i værket, hvis smedejernsstel
(højde 88 cm, længde 97 cm, bredde 57 cm)
sammenholdes af kiler. De fire hjørnestivere
fortsætter nedefter som udadbøjede ben, mens
de foroven afsluttes som ligeledes udadbøjede
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pyntespir endende i en knop. I gangværket er
kun to aksler, i slagværket tre. Stokkedrev i
hele værket. Der er snorevalser af træ med fire
optrækshåndtag på hver, samt hesteskoformede spærhager. Slagværksudløsningsstift med
rulle på valsehjulets eger. Ganghjulet, hvis diameter er 42 cm, har snoede egre, dets aksel har
leje i ganghjulsbøjle på midtstiveren, som endvidere har spor af den oprindelige gangs nedre
spindelleje. Seks hammerløftestifter med ruller
og blindfælg på valsehjul. Konventionelt tosidig udløsningsmekanisme. Lodder og pendul
mangler, i øvrigt er uret stærkt forrustet efter
længe at have været ude af brug.
Et sej erværk omtales tidligst i herredsbogen
1661, 14 da der af kirkens korn årligt var bevilget
½ ørtug rug og ½ ørtug byg for at stille det.
1739 benævntes det drejerværk. 1740 repareredes det af urmager Hans Erichsen, 1761 af degnen S. Holst i Framlev. 1 5 Sidst omtalt 1804 som
ubrugeligt. 2 8 Nu i tårnets mellemstokværk.
Klokke, »1858 støbt i Aarhus«, i S. Frichs
jernstøberi; 6 0 90 cm i tvm. Indskrift med reliefversaler mellem profillinier på halsen. O p hængt 1936. En gammel klokkebom af eg ligger i tårnrummet.
†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528 61 afgav kirken en »hel« klokke, der vejede 1½

Fig. 31. Tårnur, tidligst omtalt 1661 (s. 2055). Hans
Stiesdal fot. 1971. - Tower clock, first mentioned 1661.
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skippund, samt en »brøden«, hvoraf et stort
stykke vejede 2 skippund og 5 lispund; resten af
klokken blev lagt sammen med andre stykker.
»Jernfanget« fulgte med klokkerne, og den del
af det, der var forarbejdet, blev taget med til
Gottorp. Vægten var i alt 16 skippund og 16½
lispund.
3) 1472. Ifølge Resen (s. 120f.) havde klokken en indskrift: »Anno d(omi)ni M C D L X X I I
est in honore piæ campanula fusa Mariæ«, (i
Herrens år 1472 er denne lille klokke støbt til
ære for den f r o m m e Maria).
Klokkestol af eg, suppleret med fyr, med
skråstivere til hver side; beregnet til én klokke.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 32). Romansk, fra o. 11501200, over Karl. »Svb : lapide : isto : req(u)iescit : corp(us) : caroli« (under denne sten hviler
Karls legeme). Grårød granit med mange sorte
indslag, 2 3 7 x 6 4 cm, indskriften bestående af
ca. 7-10 cm høje, fordybede bogstaver langs
kanten af de tre øvre sider, navnet anbragt øverst på stenens midtfelt. Dette har en indristet
fremstilling af to latinske kors over hinanden.
Det øvre, med to hjerteformede blade på tværarmen, symbol for livstræet og paradishåbet
(jfr. gravsten nr. 2), bæres af et Gudslam, der
med sit ene, bøjede ben støtter korsstammen.
Det højbenede dyr, hvis behåring er markeret
ved vinkel-indhugninger, har slank, k r u m hals,
hvorover muligvis en glorie(?). Fra dyrets
m u n d udgår en bølgeranke. 6 2 Det nedre kors,
med aftrappede korsarmsender, står på en lille
høj, hvorpå et liljeagtigt blad. På hver side af
korsstammen ses en dobbeltkontureret halvbue, hvorunder en plante.
Til den usædvanlige fremstilling af Gudslammet kendes på gravsten her i landet kun fa
paralleller; 63 fra Sverige kan nævnes nogle eksempler. 6 4 Derimod findes motivet på flere
portaler og metalkors, som måske kan have
tjent som forlæg.
Indskriften, der danner et hexameter, er ud-

formet med en blanding af versaler og enkelte
uncialer, undertiden med anvendelse af begge
former af samme bogstav (E, T) og med en
enkelt sammenskrivning af bogstaver, AR (i
Caroli).
Gravstenen, der første gang er omtalt 1607 i
Anne Krabbes antikviteter, 6 5 er i 1620'rne aftegnet til brug for runeforskeren Ole Worm af
en anonym person. 6 6 Stenen, der lå »Westers«,
dvs. vestligt på kirkegården, skulle ifølge samme være væltet af en ungkarl ved navn Niels
Michelsen fra Højslev (Hørslev) (hvis far var
kirkeværge), der havde begravet sin mor herunder. Ifølge sagnet skulle en røst have sagt, at
det derfor skulle gå ham ilde. Samme år blev
han uretmæssigt hængt i Framlev galge for hestetyveri, skønt han under pinsel intet ville indrømme. - 1898 blev stenen indsat i en cementr a m m e op ad våbenhusets vestvæg efter siden
1890 at have været anvendt som bænk for kirkegængerne foran korets nordside. 6 7
2) (Fig. 33). Romansk, fra o. 1150-1200, over
Magnus. »Dic, rogo, versicvlos, o lector, qvi
legis istos ..ni(?) pie, da Magno gaudia, xpe (D:
Christe), tuo« (sig, beder jeg, o læser, som læser disse småvers, sig(?) fromt: giv, Kristus,
din Magnus glæde). Verseformen er et distichon med indrim.
Gravstenen er af granit af samme farve og
struktur som nr. 1 og måler 237x67-63 cm.
Indskriften er indhugget med ca. 7-10 cm høje
bogstaver, dybere og bredere hugget end på
sten nr. 1, langs alle sider, begyndende foroven
ved heraldisk venstre langside og afsluttet på
stenens øvre del på hver side af det her indristede kors. Den lineære dekoration omfatter to
kors ligesom på sten nr. 1, men her adskilt af en
person, en af de forholdsvis fa menneskefremstillinger på romanske gravsten. Begge kors er
hammerkors med midtcirkel. Det øvre hviler
på hovedet af en stående mand, 6 8 formodentlig
den i indskriften omtalte Magnus, der i hænderne holder henholdsvis et kors og en (paradis)lilje, der symboliserer håbet om gennem
troen på Kristus at opnå den evige glæde i paradiset. 6 9 Det primitivt indristede hoved, med
langt, spidst skæg, har muligvis hårkrøller.
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Fig. 32 og 33. Romanske gravsten, nu opstillet i våbenhuset (s. 2056). 32. N r . 1, lagt over Karl.
EM fot. 1947. 33. N r . 2, lagt over Magnus. VM fot. 1947. - Romanesque tombstones, now in the
porch. No. 1 for Karl, no. 2 for Magnus.
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Fig. 34. Gravsten nr. 3, o. 1650, over Anders Rasmussen og to hustruer (s. 2058). NE fot. 1979. Tombstone no. 3, c. 1650 for Anders Rasmussen.

Fig. 35. Gravsten nr. 4, o. 1650, over Peder Povlsen
og hustru (s. 2059). NE fot. 1979. - Tombstone no. 4,
c. 1650, for Peder Povlsen and wife.

Han bærer kort kappe over trekvartlang, folderig kjortel.
Mens ornamentiken i karakter svarer til den
ovenfor omtalte sten, har indskriften, der er
indhugget efter udførelsen af billedfremstillingen, 70 varierende udformninger af både versaler og uncialer. Som et led i udsmykningen
indgår den lange, næsten S-formede forkortelsesstreg på korsstammen hørende til ordet
»Chris te«.
Ifølge runetegneren Jon Skonvig 71 lå gravstenen 1628 »på den søndre side af Framlev kirke
på kirkegården«. 1898 blev den flyttet ind i våbenhuset ligesom nr. 1 og anbragt på østvæggen.
3) (Fig. 34). O. 1650. Halvfigursten over An-

ders Rasmvsen, f. i Iondgy (o: Javngyde, Tulstrup sogn), 72 boede og døde i Framløf 1 6 • , •
år gl., med to hustruer, Kiesten Iensdaatter,
†1646, 56 år gl., og Helle Iensdaater, f. i Framløf, †16•, • år gl., »oc aflede di to vdi ecteskab
4 børn, 3 søner oc 1 døtter«. Grårødlig kalksten, 172x99 cm, med fordybet versalindskrift. Stenen, der antagelig er fra samme
værksted som nr. 4 ndf. samt bl.a. en sten, nr. 3
i Harlev (s. 2026), viser ægtemanden stående
lidt foran de to hustruer under et treleddet bueslag, støttet i siderne af småkonsoller. Mandens fuldskæg går ned over den pibede krave,
hustruerne har midtdelte, stive kraver. Under
skriftfeltet ses to profilstillede englehoveder,
hvorimellem tre symmetriske skjolde med de
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afdødes fordybede initialer, i midten ægtemandens »ARS«, hustruernes næsten nedslidte initialer »KID« og »HI[D]«, begge under det for
kvinder sædvanlige Jesumonogram. Kvinden
til heraldisk højre for manden har på kappen
faet indhugget et lille skib (fig. 37). 1876 fjernet
fra skibets midtgang i forbindelse med gulvets
omlægning og 1889 opsat i profileret cementr a m m e på våbenhusets sydvæg. 1 1
4) (Fig. 35). O. 1650. Halvfigursten over Peder Povelsen, f. i Framløf, boede og døde samme sted 1 6 • , • år gl., og hustru Maren
Rasmvsdaater, f. samme sted, † 1 6 • , • år
gl.;
de avlede tilsammen i ægteskab fire børn, to
sønner og to døtre, af hvilke den ene søn herunder hviler, Anders Pedersen, †2. marts, 13 år
og 5 måneder gl. Gråblå kalksten, 179x104
cm, med fordybet versalindskrift. Stenen, der
antagelig er fra samme værksted som nr. 3, har
en tilsvarende fremstilling af et ægtepar, med
den afdøde søn anbragt foran. Drengen, der
ligesom forældrene har hænderne sammenlagt i
bøn foran brystet, har langt, lokket hår, der
falder ned over den brede krave; kort trøje.
Ægteparret står under et dobbelt bueslag, der
som midtkonsol har et englehoved, hvorover
frugtbundt. Under skriftfeltet ses hjørnemedailloner med englehoveder ligesom i Harlev og
herimellem symmetriske skjolde på hver side af
profilstillet kranium; i skjoldene afdødes fordybede initialer, hans »PPS«, hendes »MR[D]«
under Jesumonogram. En (stenhugger?) signatur, EBHV(?) (fig. 36), ses nederst på kvindens
kappe, måske yngre. 1889 anbragt som nr. 3.
5) O. 1799. Jens Nielssen Leth, f. i Schiby
9. marts 1721, død her i Framlev 26. jan. 1795,
og hustru Dorthe Peders Datter, f. i Aarslev
8. juli 1725, død her i Framlev 25. dec. 1799.
Rødlig sandsten, 190x128 cm, 12,5 cm tyk.
Inden for en profileret kant står indskriften,
med fordybet kursiv, på stenens øvre halvdel.
Anbragt op ad våbenhusets vestmur.
Gravflise, 1700'rne, af grågrønlig kalksten,
42x45,5 cm, med et spinkelt Jesumonogram
indridset. I skibets nordøstre hjørne.
†Graufliser og -rammer. 1771 skriver Søren Abildgaard, at der på kirkegården ikke var andre
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sten med skrift end alene nogle »Fliis Stene«
indfattede i trærammer over bønder. Ifølge kirkens regnskaber 1748/49 betalte Jens Jensen i
Framlev 48 sk. for at lægge en flise i ramme på
sin salig hustrus lejersted. Samme beløb gav
Rasmus Willumsen af Bolen (Hørslevbol)
1750/51 for en ramme og Envold Jensens enke i
Labing året efter for nogle flisers pålæggelse på
mandens grav. 1753/54 betalte Maren Sørensdatter i Framlev 32 sk. for nogle fliser i en
ramme. 1 5
†Gravtræer omtales i regnskaberne under kirkens indtægter: 1743/44 betalte Jens Knudsen i
Hørslev 64 sk. for »at indlægge et ligtræ«, og
1752/53 gav Søren Muller i Snastrup (Snåstrup)
32 sk. for et ligtræ på sit barns grav og Rasmus
Sørensen i Hørslev det samme for et træ året
efter. 1755/56 noteres indtægten af tre træer å
40 sk., betalt af henholdsvis Søren Pedersen af
Snaptrup mølle, Niels Christensen af »Norslefgaard«, og Jens Nielsen af »Woergaard«. 15
Kirkegårdsmonumenter. 1) O. 1864. Erhardt
Mathiasen, f. i Framlev l . j a n . 1839, »Falden i
Kampen for Fædrelandet d. 18. April 1864 ved
Dybbølskandsen N o . 6. Paa din Familie Grav
sættes dig dette Minde. Fjernt herfra hviler dit
Støv! - Og hans Vaabenbroder Søren Peter
Laursen, f. i Hørslev, dødelig saaret i same
Kamp«. Grå sandsten, 8 0 x 5 4 cm, med indfældet, hvid marmorplade, hvorpå den fordybede
indskrift med kursiv. Herunder to korslagte,
nedadvendte fakler og foroven et sværd og e-

Fig. 36. (Billedhugger?)signatur på gravsten nr. 4
(jfr. fig. 35) (s. 2059). JJF fot. 1982. - Carver's signature on tombstone no. 4 (cf.fig. 35).
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Fig. 37. Skib, udhugget på gravsten nr. 3 (fig. 34)
(s. 2059). NE fot. 1979. - Ship on tombstone no. 3.

geblade. Øverst ses en skriftrulle med indskriften: Minde for Soldat af 20. Regiment. Foran
indgangen til våbenhuset.
2) O. 1944. Frihedskæmper Karl M. Laursen,
Lillering, dræbt under ildkamp ved Kollund
10. febr. 1944, 24 år gl. Rejst af menigheden.
Kampesten, ca. 97 cm høj, med indhugget,
sortmalet kursiv. I hjørnet mellem skib og våbenhus.
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istandsættelse og forevistes professor J. Magnus-Petersen, da denne kort efter undersøgte kirkens kalkmalerier, blev efter overenskomst med kirkeejeren,
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Fig. 40. D ø r i tårnets sydmur (s. 2041). Jens Vilhelmsen fot. 1977. - Door in south wall of tower.
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Fig. 41. *Stavplanke
nr. 1, genanvendt som
vinduesramme, 1:15 (sml.
fig. 8). Opmålt og tegnet
af J. Magnus-Petersen i
august 1890, efter at r a m men var udtaget af korets
nordvindue
(s. 2037).
N M . - *Plank no. 1, reused
as window frame, 1:15 (cf.
fig. 8). Measured and drawn
1890 when the frame was removed from north window of
chancel.

borg godsarkiv. Syn efter Mogens Friis 1675.
Murstensgulve er omtalt 1723 og 1803 (sml. note
13); 1862 var der tillige »gullandske« fliser (note 11),
som 1902 afløstes af sorte og hvide cementfliser.
36
Jfr. Nørlund-Lind: Kalkmalerier s. 289, nr. 58.
37
J. Magnus-Petersen indb.; j f r . korresp. i N M 2 .
38
Her fandtes ingen dekorationer.
39
Povl Jensen fandt intet relikviegemme, rimeligvis
fordi et murskifte var fjernet.
40
Kalker ved Povl Jensen 1934 i N M 2 . Det søndre
rammestykke havde desuden en enkel dekoration fra
o. 1800 malet hen over den oprindelige.
41
I begge gavlstykker er rundbuede gennembrydninger.
42
Intet spor af top- eller storvinger.
43
Jfr. indskrift på søndre predellabræts inderside:
»Altertavlen er istandsat under Nationalmuseet anno
1934. Povl Jensen og Georg N. Kristiansen malere,
R. Rasmussen tømrer og kirkev; - H. P. Christensen
sognepræst fra 1895 til 1934.« På tværbrættet:
»T.B. 1890«.
44
F. Uldall.
45
1803 (note 13) er tavlen omtalt som smukt malet.
46
Bøje 1982, II, 209, omtalt under Jens Madsen,
Randers.
47
LA Vib. Liber daticus for Harlev-Framlev 1808-52
(C 356.34).
48
O m t a l t i inventariet 1725 (note 13).
35

hvor de »sveder« på varme sommerdage.
I korgavlens spids er en lille, trekantet åbning,
4 0 x 6 0 cm, dækket af to tagstillede frådstensflager
og lukket i ydersiden af marksten.
26
Indtil for fa år siden stod hullerne åbne i korgavlens yderside.
26a
M. Mackeprangs omtale af et t y m p a n o n (Granitportaler s. 220) synes at bero på en misforståelse.
27
Buen repareredes 1890. Den nordre trediedel synes at være muret af kridt, resten af tegl.
28
LA Vib. Godsarkiver. Lyngbygård. Dok. vedr.
kirker og skoler 1720-1878 (G 313.30).
29
Korets overvægge er modsat skibets uden puds og
hvidtelag, som om de aldrig har stået fremme. Det
kan derfor ikke helt afvises, at det sengotiske hvælv
har afløst et ældre †hvælv.
30
Også tårnene i Sjelle, Skovby og Stjær har en dør i
sydmuren. En hængelås til tårndøren nævnes i inventariet 1661; sml. note 14.
31
DaAtl. IV, 1768, s. 212.
32
Til omstøbningen af blytaget skulle der hentes 16
vogne brænde i skoven.
33
Der var 1725 henholdsvis fem og 19 spærfag over
kor og skib; sml. note 13.
34
Der var endnu 1675 blytag overalt; sml. Frijsen25
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Fig. 42. *Stavplanke nr. 2, anvendt som vinduesramme (s. 2038). I købstadmuseet Den gamle By.
Skitse af Povl Jensen 1934, ca. 1:15. N M . - *Plank
no. 2, re-used as window frame.

49

Jfr. O t t o v. Falke und Erich Meyer: Bronzegeräte
des Mittelalters. I. Romanische Leuchter und Gefåsse. Giessgefåsse der Gotik. Berlin 1935, nr. 472 med
fig. 444.
50
Samme s. 75f.
51
Specielt akvamaniler i Bergen, i Nürnberg, Germanisches Museum, og i en svensk samling samt
løvefigurer fra døbefonten i Kiels Nicolaikirke (note
50 med fig. 441, 442, 445 samt 439). - Hertil må
føjes en akvamanile fra Kinna i Marks herred, Västergötland i Sverige, der 1911 blev tilbudt Kunstindustrimuseet i København, og som senere blev solgt
på auktion i London (korresp. i N M 2 ) .
52
Et firkantet, lukket hul i brystet og to runde i
ryggen har tjent til fjernelse af støbekernen.
53
Korresp. i N M 2 .
53a
LA Vib. Århus amts nrdr. provsti 1812-26. Synsprot. 1813-26, 1827-44 (C 291.2).
54
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Provstiets kirker 1845-1933 (C 30.64).
55
RA. Rtk. Rev. rgsk. 290. 1769. Synsforretn. og
summariske rgsk. m. beviser for jyske rytterdistriktskirker.
56
Thiset: Stamtavler VII, 296.
57
Af indskæringer kan nævnes: Simon Petri Alrodivs (Simon Petersen Alrø) 1594, 1598 og med varianten Simon Petræus Alrodius 1599, i symmetrisk
skjold. SRB [15]94, Severinvs Petri Montanvs (Søren Petersen Bjerg) [15]95, i skjold, Iohannes Christierni Roxingivs (Jens Christensen Rosing?) anno
1601, Georgi(vs) Petri Alrodi(us) (Jørgen Petersen
Alrø) og GPA 1601 (eller 7), ICR 1601, Lavrenvs
Ioannis (Lars Jensen) 1607, RI(I)S 1607, N P R Arhvs
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1608, NIS Skovby 1617, M H R 1624, Iohan Hej
1636, Nicol. Nicolai Fogius M (Niels Nielsen Fog)
samt andre initialer, bomærker og dele af årstal.
58
Zachariasen: Orgelfortegn.
59
Vedr. konstruktion og forklaring af et tårnur, se
D K . Holbæk s. 48, fig. 46-47, eller D K . Ribe s. 48,
fig. 46-47.
60
N y r o p : Kirkeklokker s. 295.
61
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over aflev.
klokker 1528-29. Reg. 108A.
62
Den ornamentalt behandlede tunge minder ifølge
Mackeprang: Døbefonte s.21, om Jelling-løvens.
63
Sdr. Vilstrup og Herslev (Vejle amt) og Øls (Ålborg amt); se J. B. Løffler: Danske Gravsten fra M i d delalderen, 1889, XI, 61 og X, 52.
64
Specielt Hälstad og Kinneved; Sølve Gardell:
G r a v m o n u m e n t från Sveriges Medeltid II, Stockh o l m 1946, pl. 12, 15 og 22.
65
RA. Genealogisk-heraldisk selskab. Generalia. 4°,
20. Skriften, der karakteriseredes som »runebogstaver« læstes: »Jegh Carolus som haffuer Regiertt iche
miere wdaff denne Wrett Werdenn begiert End thenne sted som i nu sier.« Jfr. note 66.
66
E. Moltke: Jon Skonvig og de andre runetegnere,
I, 1956, s. 43 og II, 1958, s. 45; j f r . J. B. Løffler: Danske Gravstene, 1889, s. 19f. og pl. IX.
67
Korresp. i N M 2 .
68
Jfr. gravsten i Sdr. Vilstrup, Vejle amt (Løffler
t. IX, 75).
69
Sml. gravsten i Lyngby, Randers amt (Løffler
t. IX, 75), og kirkedør i H ö g b y , Østergøtland (Aron
Andersson: Kyrklig konst från svensk medeltid,
Uppsala 1976, s. 6 og fig. 8.
70
Se g'ets placering i ordet legis.
71
E. Moltke I, 40f. og II. 44f., j f r . Løffler t. IX.
72
Se Stednavne i Århus og Skanderborg amter, ved
Anders Bjerrum, 1964, s. 127.
73
Mackeprang: Granitportaler s. 145 f.
74
Jfr. Erik Moltke og Louise Lillie i Den iconografiske post 1973, I, 24-30.

Fig.43. Landsbyplan 1:10000, målt 1783.- Map of
the village 1783.
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SUMMARY

This church, of some considerable size, consists of chancel and nave from the Romanesque
period with two Late Medieval additions: the
tower to the west and the porch to the south.
Parts of two planks, re-used as window-frames
in the Romanesque church, are in all probability the remains of a stave church which stood on
the site of the present church and was demolished when the latter was erected.
The walls are built of rough and split fieldstones, travertine and limestone being used
around openings and at corners. The walling of
the gable end of the chancel is interrupted by
three large, round-arched blind arcades. A
limestone ashlar bearing the figure of Christ
Crucified is set in the masonry of the gable
above a projecting animal head. In the southeast corner there is a weathered ashlar bearing
human and animal figures. There were originally three windows in the chancel as well as
three in the north side of the nave and four in
the south side. In the Late Middle Ages an octopartite vault was added to the chancel and
three cross vaults to the nave.
During the restoration of the church in the
1890's various wall-paintings were uncovered,
Mary and the Child from the period approach-

ing the middle of the 13th century, presumably
belonging to a side altar on the north part of the
rood screen, and an ornamental embellishment
in the north window of the chancel. Other remains of wall-painting have been rewhitewashed, for example a sketch from
c. 1200 of the Adoration of the Magi on the
north wall of the nave, and a rib decoration
from the close of the 15th century in the chancel and nave.
Much of the old furniture is still extant: an
*aquamanile from c. 1350, found in a niche in
the altar, now at the National Museum, while a
Romanesque baptismal font with lion figures is
still in use. From the Late Gothic period there
are a lectern and a parish clerk's seat. The panel
of the altar and the altarpiece were made in
1590, the altar candlesticks and brass baptismal
dish a few years earlier. 1602-04 the village carpenter Morten of Skovby made the pulpit and
canopy, and from later that century come the
chalice, from 1649, some of the pews, 1654, the
font canopy, 1663, and presumably the tower
clock, now no longer in use. The altar rail was
put up c. 1750 at the same time as the one in the
neighbouring church at Harlev. - Recently two
large, richly decorated Romanesque tombstones were set up in the porch with some
Baroque figured stones.

Fig. 1. Den romanske †kirke, nedbrudt 1890, set fra nordøst. Pennetegning af J. Magnus-Petersen juli 1888
(NM). - The demolished †church seen from north-east, 1888.
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FRAMLEV

I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen
modtog domprovsten i Århus afgifter af kirken mod
til gengæld at revidere regnskaberne og have kirken i
forsvar (om denne visitationsret se s. 1366f.). Ved et
mageskifte 15821 afstod domkapitlet disse rettigheder til kongen, som hermed fik fuld patronatsret.
15. december 1710 solgtes kirken på auktion til Bendix Lassen til Åkær (skøde 30. april 1712),2 som imidlertid straks overdrog den til Hans Seidelin, sognepræst i Ovsted og Tåning. Denne måtte 1. oktober 17203 afstå kirken til kongen, som gjorde brug af
sin reluitionsret (tilbagekøbsret) og indlemmede kirken i Skanderborg rytterdistrikt under kirkesessionens bestyrelse. Efter ryttergodsets nedlæggelse
købtes kirken i april 17674 på auktion af sognepræsten Anders Vinding (jfr. *epitaf nr.3), hvis enke ved endnu en auktion 27. november 17865 afhændede den til sognets beboere. Kirken overgik til selveje 1. januar 1911.
17566 bad man amtmanden fritage kirkeværgen for
tilsyn med det forestående tårnbyggeri, fordi denne
hverken kunne læse eller skrive og ofte ikke var »ved
sine fulde fem sanser, når han kom fra købstad«.
Den romanske kirke blev nedbrudt 1890, og sam-
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me år rejstes den nuværende, nygotiske bygning.
På egnen fortaltes sagn7 om kæmper, som kastede
sten efter kirketårne. En sten på Skovby mark skulle
være kastet efter spiret på Storring kirke af en kæmpe på Borum Eshøj, der prøvede kræfter med en
anden, som ville slå spiret af Kolt kirke. - Ifølge et
andet sagn var Storring kirke bygget af en kæmpe,
som kastede sten mod Mesing kirke, opført af en
anden kæmpe; men stenen nåede kun til Rummel ås i
Stjær sogn.
Kirken, der 1890 afløste en beskeden, middelalderlig b y g n i n g , ligger på en h ø j n i n g i landskabet m e d stærkt fald m o d syd.
Kirkegården, s o m hegnes af brede m a r k s t e n s diger, har bevaret sine gamle skel, u n d t a g e n i
syd, h v o r den er udvidet i flere o m g a n g e :
1856, 8 1922 9 og sidst 1972. H o v e d i n d g a n g e n i
n o r d er en k ø r e p o r t m e d jerngitterfløje, o p h æ n g t m e l l e m tre meter høje, m u r e d e piller,
aftrappede og cementafdækkede. En i n d g a n g i
vest er indrettet 1971 i forbindelse m e d o p f ø r e l -
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Fig. 2. Plan 1:300 af den romanske †kirke. Rekonstruktionsforslag ved NJP, tegnet af Marianne
Nielsen 1982. - Plan of church demolished 1890.

Fig. 3. †Granitportal i den romanske kirkes sydmur
(s. 2067). O p m å l t og tegnet af J. Magnus-Petersen
1888 (NM). - Granite †portal in south wall of demolished church.

sen af et lavt ligkapel af røde sten og med skifertag (arkitekt Bent Meyer). Det afløste et †kapel}
bygget 1939/40 af Jens J. Sørensen, S. Galten,
som i stilen efterlignede kirkens gotiserende
former. 1 0
Kampestensdiget
omtales
første
gang
1613/14, 11 da det blev udbedret af en stenpikker
fra Hammel. Indgangen bestod i 16-1700'rne af
en afdækket †port 12 af træ samt to låger, den
ene anbragt i vest. 161911 fældede fire karle i tre
dage tre egetræer på kirkegården, og heraf huggede fire tømmermænd ny port og låger.
D E N N U V Æ R E N D E KIRKE er rejst på den gamle kirkes plads 1890 efter tegning af arkitekt Vilhelm
Puck, Århus, 13 der 1884 havde opført kirken i
S. Galten (s. 2104) og 1874 valgmenighedskirken i Bering (Kolt sogn, Ning hrd.). Den består af tresidet afsluttet kor samt skib og et højt
tårn i vest, hvis underetage tjener som våbenhus; til korpartiet slutter sig to små udbygninger i syd og nord med sakristi og varmeanlæg. 14
Kirken, som samtiden opfattede som en »ny
gotisk bygning« (fig. 6 og 7), 15 indeholder både
gotiske og romanske stilelementer i en stram
og tør komposition. Materialerne er røde, til
dels glaserede teglsten over en høj granitsokkel, hvori der indgår kvadre fra den nedbrudte
kirke. Facaderne fagdeles af aftrappede piller og
afsluttes med rundbuefrise og tandsnitgesims.
Vinduerne, som har farvet »katedralglas«, 9 sidder i store, spidsbuede spejl med roset i toppen.
De højryggede tage og det himmelstræbende
spir er skiferdækket. Indgangsportalen i tårnets
vestside indeholder tympanet fra den gamle
kirkes syddør (se denne).
I det indre er væggene af gulbrændte mursten med bælter og indramninger af røde sten.
Korbuen er høj og spids, mens en rundbuet
arkade forbinder skibet med tårnets mellemetage, hvor orglet er anbragt. Koret har fladt bjælkeloft, hvilende på otte små søjler. I gulvet ligger gule, sorte og røde fliser. - Bygningen, der
alt i alt er et velbevaret eksempel på nygotisk
arkitektur i Danmark fra en tidsalder med høj
håndværksmæssig kvalitet, gennemgik 1974 en
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Fig. 4. Den romanske †kirke, nedbrudt 1890, set fra sydvest (s. 2067f.). J. Magnus-Petersen fot. 1888 (NM). The demolished †church seen from south-west, 1888.

nænsom istandsættelse ved arkitekt Edvard
Thomsen, Randers. 1 6
Kalkmalerier 1890. I korvæggene er der lige
under murkronen 14 spidsbuede blændinger,
udsmykket med ti apostle samt de fire evangelistsymboler, malet efter udkast af arkitekt
Puck. 1 7 De kalkmalede trekvartfigurer med
skriftbånd over hovedet er 1974 delvis rekonstrueret af kunstmaler Holmer Trier. 1 6
D E N R O M A N S K E †KIRKE

bestod ved nedbrydningen 1890 af kor og skib, hvortil der var føjet et
tårn i vest, fornyet 1756, og et lille bindingsværksvåbenhus i syd. 1 8
De oprindelige afsnit, kor og skib, var opført
af granitkvadre på skråkantsokkel; indvendig var

væggene af marksten. Skibet var udvendig
dobbelt så langt som koret, hvis mure, der
flugtede med skibets indervægge, var gjort
tyndere i forbindelse med en ommuring 1878.
Skibets syddør, en granitportal med rundstavshalvsøjler, kendes fra J. Magnus-Petersens
opmåling 1888 (fig. 3). De ret svære halvsøjler,
ca. 20 cm i diameter, var hugget i ét med karmstenene og rejst over fremspringende fodstykker med profileret base (med hjørneknop), indsat over bygningens skråkantsokkel. Terningkapitæler med fordybede skjolde dannede vederlag for dækstenen med glat tympanonfelt,
indrammet af vulst. Tympanet er som den eneste del af portalen bevaret over den nuværende
kirkes indgang. - Den vandretafdækkede nord-
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Fig. 5. Interiør af den romanske †kirke, nedbrudt 1890, set mod øst. J.Magnus-Petersen fot. 1888 (NM).
Interior of the demolished †church, looking east, 1888.

dør var tilmuret i den yde flugt, hvor der var
indsat et firkantet vindue. - I skibets n o r d m u r
var bevaret et oprindeligt, rundbuet og smiget
vindue med monolit overligger, 37 cm bred i
lysningen, mens et vindue i korgavlen var noget omdannet. To romanske *vindues overliggere
(31 cm brede i lysningen) befinder sig siden
1952 i købstadmuseet Den gamle By i Århus 1 9
og stammer formodentlig fra koret.
I det indre stod de hvidkalkede r u m med flade
bjælkelofter. I den rundbuede korbue, der synes at have bevaret sit oprindelige udseende,
sad vestomløbende, ens profilerede kragbånd
(sml. fig. 5).
Tilføjelser og ændringer. Våbenhus og tårn
omtales første gang i kirkens regnskaber 161420, 1 1 men var muligvis tilføjet i 1500'rne. Tårnet blev 1756 genopført af nyt.
Det lille våbenhus (fig. 4) ved skibets syddør
var rejst af bindingsværk og tækket med tegl.
Det målte kun 3 x 3 , 3 m og var så lavt, at bjælkeloftet skjulte det øverste af døren. Der var

indgang i syd og et lille vindue i øst. Et pikstensgulv ønskedes 18508 afløst af mursten.
Huset »forbedredes« 1727 20 med gammelt t ø m mer, som før havde været brugt andre steder,
og blev 1756 opsat af nyt egetømmer i forbindelse med tårnbyggeriet. 2 1
Tårne. 1) Tårnet (fig. 1 og 4), der 1756 havde
afløst et ældre, var opført af murermester C o r nelius Hansen, Fredericia, 12 som samme år udførte den barokke våbenhusfacade i Harlev (se
s. 2012f. med note 22). Det smalle tårn målte
14,5 m til tagspidsen og var muret af små
»dobbelte flensborgsten«; 22 i de nederste 2,7 m
var der brugt granitkvadre fra det gamle tårn,
der kan være ført hertil fra kirken i Høver, nedbrudt på reformationstiden (jfr. s. 2086). Østmuren hvilede på skibets vestgavl. T å r n r u m met, hvortil der var adgang gennem en rundbuet dør i nord, var - ligesom i B o r u m
(s. 1990) - uden forbindelse med kirken og
uden etageadskillelser. Øverst var der tre rundbuede og falsede glamhuller og herover en
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Fig. 6. Den nuværende kirke fra 1890, set fra syd.
NE fot. 1978. - The present church, 1890, seen
from
south.

kraftig, barok falsgesims. Det teglhængte pyramidespir afsluttedes med en vejrfløj, der 18598
havde afløst en nedblæst »fløjstang«.
2) Det ældre tårn, nedbrudt på grund af
brøstfældighed 1756, 21 var af lignende størrelse, men dækkedes af et sadeltag. Hans m u r mand af Horsens murede 1615/16 nye (kamtakkede) gavle, 23 og Søren tømmermand fra
Skanderborg huggede nyt tagværk (»øveret«).
Ved nedrivningen 1890 var kirkens svejfede
tage overalt tækket med tegl; tårn og våbenhus
var hvidkalket, mens skibets kvadre stod med
hvide fuger. Den hvidtede falsgesims var formentlig k o m m e t til 1756, da også skibets vestgavl blev ommuret. 1878 9 var der indsat et
stort, spidsbuet støbejernsvindue i korets sydside, mens skibet i syd havde to mindre vinduer med retkantede karme af træ. Et lille vindue vestligst i skibets nordmur gav lys til pulpituret.
Efter at koret var ommuret 1878, 9 besluttede
man 1883 - fremfor at fortsætte restaureringen
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Fig. 7. Indre af kirken fra 1890, set m o d øst. NE fot.
1978. - Interior of church 1890, looking east.

af den brøstfældige kirke - at opføre nyt skib
og tårn. 2 4 Arbejdet udsattes dog foreløbig på
grund af opførelsen af en ny kirke i S. Galten,
og i mellemtiden ændredes planerne: 1. marts
1888 godkendte Kultusministeriet, efter anbefaling af kgl. bygningsinspektør Walther, Vilhelm Pucks tegninger til en total fornyelse af
kirken i stil med den nye kirke i Galten. Den
middelalderlige kirke blev nedbrudt til grunden i det tidlige forår 1890, og 27. november
samme år stod den nye kirke færdig. 2 5

INVENTAR
Oversigt. I forbindelse med overflytningen til den
nye kirke 1890 gennemgik inventaret en del ændringer efter forslag fra kirkens arkitekt, Vilhelm Puck.
En altertavle fremstilledes af et renæssanceepitaf og
et tidligere altermaleri fra 1876, og en ny salmenummertavle og præsterækketavle blev tildannet af ældre
epitafiedele; resten af epitafierne overflyttedes til
Museet på Koldinghus. Stoleværket fornyedes. Fra
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Fig. 8. Altertavle, 1890 sammenstykket af et epitaf
fra o. 1635 og maleri af A. Fritz 1876, stammende fra
en tidligere †altertavle (s. 2070). NE fot. 1978. - Altarpiece, 1890, made up of a sepulchral tablet from c. 1635
and a painting by A. Fritz, 1876, this originating from an
earlier altarpiece.

den gamle kirke overførtes bl.a. den romanske løvefont og prædikestolen fra 1638, udført af samme
billedskærer som (epitafie)altertavlen. Af de »ornamenter ... der var forskaffet ved Guds børns gavmildhed«, 20 er bevaret alterkalk og disk, 1721, oblatæske, 1724, og messing-dåbsfadet, et sydtysk arbejde fra 1550-75. Alterstagerne var skænket allerede
1693.

Alterbord, 1890, 26 af eg, forsidens storfylding
flankeret af plumpe søjler. Rammeværk og lister malet gråblå og rødbrune, fyldingen står
med egetræets farve.
†Alterklæde, anskaffet kort før 1729, 20
1739/40 12 beskrevet som værende »af rødt,
blommet plys med hvide fabler« (dvs. garneringer) .
Altertavlen (fig. 8) er 1890 26 sammenstykket
af et epitaf fra o. 1635, ifølge signatur af samme

mester som prædikestolen, og af et maleri af
A. Fritz 1876, stammende fra den tidligere altertavle (jfr. nedenfor).
Storfeltet, 27 der nu danner ramme om maleriet, flankeres af pilastre med skårne, skællagte
spidsblade og med foranstående søjler, hvis
prydbælter består af fladsnitsdekorationer: vase
med blomster. Søjlerne står på kraftige postamentfremspring med løvemaske på forsiden og
bosser på siderne; på nordre fremspring ses en
indskåret signatur (fig. 9), formodentlig billedskærerens. 2 8 Den ændrede frise og gesims har
bevaret de oprindelige fremspring med bosseprydet beslagværk under knægte med skårne
englehoveder. De smalle storvinger, med rovfuglehoved foroven og -kløer forneden, er prydet med fladsnitsblomster omkring påsat englehoved (fig. 10). Det kartoucheformede topstykke er til dels nyskåret med genanvendelse
af enkelte dele, bl.a. de tre topspir. Midtfeltets
oprindelige rektangulære æggestavsramme har
måttet vige for en rundbuet ramme om det
1890 indsatte maleri, hvis højde har været bestemmende for sokkelpartiets udformning med
forhøjede,
knægtprydede
postamentfremspring og karnisformet plint.
Maleriet, olie på lærred, af Kristus på korset,
er udført af A. Fritz 1876. 29 Den Korsfæstede
har bleg karnation, brunt hår og hvidt lændeklæde; gråblå baggrund der lysner over Kristi
hoved. Frisens hvide versalindskrift refererer til
maleriet: »Det er fuldbragt«. - Tavlens enkle
staffering fra 1973 domineres af en rødbrun
baggrund for mellemblåt på kartoucheværket.
Fladsnitsornamenter og vingernes skårne detaljer står i træets farve, enkelte profillister er
hvidmalede. 1888 30 havde epitafiet endnu bevaret rester af »pragtfulde« farver og forgyldning
samt metallazur.
Den tidligere altertavle (jfr. fig. 5) bestod af
en nygotisk egetræsramme om det ovenfor
omtalte maleri fra 1876. Slanke søjler bar en
trekantgavl, hvori et indskåret Jesumonogram.
I postamentfeltet var med hvide versaler malet
samme indskrift som den nuværende; rammen
i øvrigt umalet, men ferniseret. Nu på skibets
loft.
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†Altertavle, ifølge Magnus-Petersen 3 0 fra
slutningen af 1500'rne. Endnu 1888 opbevaredes de sønderbrudte rester af den enkle tavle,
der var »uden ornamenter«. Det tredelte storstykke bestod af et bredere midtfelt og to smalle sidefelter, adskilt af lisener. Den lave frise
havde tilsyneladende været kronet af en trekantgavl. 9 I felterne skimtede Magnus-Petersen
skriftsprog, men synsprotokollen 1862 9 nævner, at tavlen havde malerier, i midtfeltet Korsfæstelsen, i sidefelterne Peter og Johannes,
sandsynligvis de »aldeles værdiløse« malerier
på lærred, som 1886 31 fandtes på kirkeloftet, og
som formentlig i 1800'rne har dækket den oprindelige staffering og indskrift. Kasseret efter
1891.
Altersølv. Alterkalk (fig. 11), skænket 1721,
17 cm høj. På bægeret er graveret giverindskriften, med kursiv og store skønskriftsbogstaver i navnene: »Gud til ære haver Kongl.
Majst. Bierche d o m m e r Iahannes Snell i Høver
og Hans Elschelige Hustrue Chatrine Elisabeht(!) Wraae Gifvet denne Kalch og disk Til
Storing Kierche 1721« (jfr. *epitaf nr. 2). Den
Fig. 9. Postament, med løvemaske og billedskærersignatur, fra et epitaf o. 1635, genanvendt i altertavlen (jfr. fig. 8) (s. 2070). NE fot. 1978. - Pedestal with
lion mask and signature of carver from a sepulchral tablet
c. 1635, re-used in the altarpiece (cf. fig. 8).
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Fig. 10. Udsnit af epitafiestorvinge, o. 1635, genanvendt i altertavlen (jfr. fig. 8) (s. 2070). NE fot. 1978.
- Section of main wing of a sepulchral tablet, c. 1635, reused in altarpiece (cf. fig. 8).
sekstungede fod, af almindelig barokform, har
fodtunger, der m o d skaftet afgrænses af et lille,
sekskantet profilled. Højt på det cylinderformede skaft, der muligvis er ændret i forbindelse med bægerets reparation i 1850'erne, 32 sidder
knoppen, af sengotisk form, med rudebosser
og mellemfaldende, spidse blade. På bosserne
står med graverede versaler: »Ihesus«. Under
en af fodpladetungerne to ens mestermærker
for Mikkel Gregersen, Århus (Bøje II, 1982,
variant af nr. 5887). Den tilhørerende disk, 14
cm i tvm., er ret flad og glat, på randen er med
dobbeltlinier graveret et buet kryds.
En †sølvkalk med disk, nævnt i inventariet
1661, 33 er inden 1681/82 34 blevet erstattet af et
†sæt af tin, der anvendtes indtil anskaffelsen af
ovennævnte kalk (jfr. †kirkekiste). - En †tinflaske på 1 pot er omtalt 1739 12 og 1767. 35
Oblatæske (fig. 12), skænket 1724, udført af
Mikkel Gregersen, Århus. Den kun 4,5 cm
høje æske, 10,4 cm i tvm., har bølgeriflet fodplade og lågkant. På låget en dreven bort af
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Fig. 11. Alterkalk, skænket 1721 af birkedommer
Johannes Snel og hans første hustru, Cathrine Elisabeth Vraa, og udført af Mikkel Gregersen, Århus
(s. 2071). NE fot. 1978. - Chalice donated 1721 by the
judge Johannes Snel and his wife Cathrine Elisabeth
Vraa, made by Mikkel Gregersen, Århus.

Fig. 12. Oblatæske, skænket 1724 af birkedommer
Johannes Snel og hans anden hustru, Ellen Maria
Sommer, og udført af Mikkel Gregersen, Århus
(s. 2071). NE fot. 1978. - Wafer box donated 1724 by
the judge Johannes Snel and his second wife Ellen Maria
Sommer. Made by Mikkel Gregersen, Århus.

skråtløbende, radiale rifler (»kvadronering«).
Den flade overside har en graveret kursivindskrift: »Gud Til Ære Hauer Kongl. Maysts.
Bierche Domer(!) Iohannis Snell af Høver Hans
Kierisk(!) Ellen Maria Sommer Givet Denne
Abelat Esche Til Storing Kierche Anno 1724«
(jfr. alterkalk og *epitaf nr. 2). Under bunden
det lidt udpudsede mesterstempel, svarende til
kalkens.
Alterkande, 1859, 33 leveret af Den kgl. Porcelænsfabrik, sort, med guldkors og -kanter; ude
af brug.
Sygekalk, o. 1850, 9,6 cm høj, på rund, let
hvælvet fod, der ved små kantindsnit er delt i
otte tunger. Skaftet består af et højt konisk led
på hver side af den glatte knop, med spidsovalt
tværsnit. Under det glatte, halvkugleformede
bæger, med profileret mundingsrand, sidder en
nedadvendt bladkrave, dekoreret med trambulerstik. Disk, 5 cm i tvm., glat, med smal rand.
Sygesættet er anbragt i en rektangulær, læderbetrukket trææske, lukket med messingspænder og på oversiden dekoreret med bladornamenter. Anvendtes også af annekskirkerne
Stjær og S. Galten. 9 Et †sygesæt af tin var 1734
foræret af Jørgen Ledemarch; opbevaredes hos
sognepræsten. 3 5
Alterstager (fig. 13), skænket 1693, af malm,
40 cm høje. På den brede, fladt profilerede fod,
med flere graverede linier ved profilovergangene, står på begge stager en graveret indskrift
med versaler samt store skønskriftsbogstaver i
initialerne: »Hr. Niels Madtzøn Fog. Inger Anders Dater Vinding Ano 1693«. Skaftet med de
to forskelligt formede balustre og den store,
fladt riflede lyseskål svarer til stagerne i Lisbjerg (s.1413). 3 6 Messinglysepig. - Kirkens
forrige †alterstager var af træ, tidligst omtalt
1661. 33
Syvarmet lysestage, nyere, såkaldt »Grundtvigsstage« 9 (jfr. Vartov, DK. Kbh. by, s. 46).
Opstillet ved fonten.
†Messehagler. 1661 33 var haglen af rødt,
»prentet« fløjl, 1739/40 12 af rødt fløjl med sølvgaloner. Også 1862 9 var haglen af samme materiale og farve, men med guldgaloner.
Et †»ildkar« er omtalt 1661 33 -1704. 37
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mellem dem. To tilsvarende hoveder (5-6 cm i
relief), alle med kraftige »hårvalke«, sidder
mellem dyrenes haleduske; i t o m r u m m e t over
deres kroppe ses tre- eller firblade. Spor af rød
farve findes i konturlinierne ved blomster, haleduske etc., formodentlig rester af den oliemaling »og anden urenlighed« man 1872 ønskede
fjernet. 9 Opstillet i korets nordvestre hjørne.
Dåbsfad (fig. 14), 1550-75, sydtysk arbejde,
41 cm i tvm. I bunden en dreven bebudelsesscene omgivet af næsten udpudset minuskelring. På den glatte rand er stemplede ornamenter, stjerner og kroner. Endnu 1715 havde kirken intet bækken, men måtte bruge »gemene
kar til dåbsforretningen«. 1729 var det ovenfor
omtalte fad skænket kirken. 2 0

Fig. 13. Alterstage, skænket 1693 af sognepræst
Niels Madsen Fog og hustru, Inger Andersdatter
Vinding (s. 2072). NE fot. 1978. - Altar candlestick
donated 1693 by the minister Niels Madsen and his wife
Inger Andersdatter Vinding.
Alterskranke, o. 1880, 9 halvrund, bestående af
drejede træsøjler med profileret håndliste. En
†skranke bestod af »lige trætralværk«. 9
Døbefont (fig. 15), romansk, af granit, k u m men grovkornet, lysrød, foden finkornet og
blegrød med gråsorte årer. Ifølge Mackeprang
(Døbefonte s. 253) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type, herunder en variant af
»Galtengruppen«. Foden er gruppens vanlige
(jfr. S. Galten s. 2110), men med mere ubehjælpsomt udførte menneskehoveder på hjørnerne og relieffer på siderne: fra øst 1) tredelt
plante, 2) fugl med vifteformet hale, 3) ubestemmeligt dyr med smal krop og bagudbøjet
hals med rundt hoved, og 4) dyr med lang,
bøjet hals. Den store kumme, 83 cm i tvm. og
26 cm dyb, har lave relieffer af fire tilsyneladende mankeløse løver, opstillet parvis over
for hinanden, med hver sit hoved, hvis tunge
»slikker« det menneskehoved, der rager frem

Danmarks Kirker, Århus amt

Dåbskande, 1941, af messing, 32 cm høj,
svarende til Skovbys (s. 1978).
†Fontelåg af træ, omtalt 1719 38 og i brug
endnu 1803. 20
Prædikestol og himmel (fig. 16-18), skænket
1638 af sognepræsten og hans hustru og ifølge
signatur udført af samme billedskærer som den
nuværende altertavle (tidligere epitaf). Stolen
består af fire fag samt to brædder (med gesims
og postament som stolens), der slutter denne til
triumfvæggen, hvorigennem opgangen er.
Storfelterne flankeres af hjørnebøjede, riflede
pilastre med profilkapitæler. Ind mod felterne
er på de tre øvre sider en kraftig liste med store
Fig. 14. Dåbsfad o. 1550-75, af messing, sydtysk arbejde (s. 2073). NE fot. 1978. - Brass baptismal dish
c. 1550-75 from South Germany.
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bosser. I fyldingerne er arkader prydet med
slyngbånd og i sviklerne fladsnit, fantasifuglehoved med bladværk. Gesimsens omløbende
lister har henholdsvis kraftig-profileret tandsnit, æggestav og tandsnit over glat frise, hvis
profilliste nederst har spinkel perlestav. Den
kvartrunde postamentbjælke er dekoreret med
fladsnit; i frisen er skåret billedskærersignaturen og herefter giverindskriften, med versaler:
»Anno 1638 hafver lens Ienssøn Snepdrvp praest til Storring kierck oc hindis annexer med sin
kiere hvstrve Maren Niels d: (dvs. datter) Fog
denne prædicke stoel oc himel bekost oc den I
Iesv navn til Storring kierck for aerit. Gvd til
ære kiercken til beprydelse oc mening mand til
nyt oc gafven.« Under stolens hjørner barneenglehoveder hvorimellem beslagværkshængestykker med fladsnit (fig. 18). Sekssidet underbaldakin, formodentlig på nyere, sekssidet egebaluster over granitkonsol.
Samtidig, femsidet himmel (fig. 16) med ge-

Fig. 15. Romansk døbefont med løvefigurer og
fremspringende menneskehoveder (s. 2073). NE fot.
1978. - Romanesque baptismal font with lion figures and
projecting heads of humans.

sims og englehoveder under hjørnerne svarende til stolen, dog har frisen hjørnefremspring
med triglyffer. De gennembrudte hængestykker har beslagværksbøjler og midtroset. Topstykkerne er kartoucheformede med slyngbånd
om midtcirklen, på hjørnerne topspir med fladsnitsblomster. Undersiden er listedelt i seks felter omkring midtroset med lille vindrueklase
og herunder stor hængedue.
Den enkle stol med de velforarbejdede ornamenter i senrenæssance - i øvrigt svarende til
prædikestole i Nølev og Halling i Hads herred
— har stilistiske træk, der minder om billedskæreren Peder Jensen Koldings tidlige arbejder. 3 9
Den så iøjnefaldende placerede signatur både på
altertavle og prædikestol tyder dog på en selvstændigt arbejdende mester eller en (tidligere)
svend fra det produktive værksted.
Prædikestolen, der 1885 15 karakteriseredes
som »meget defekt«, og som ønskedes restaureret og bemalet, står nu med en beskeden
staffering fra 1973 svarende til altertavlens,
med rødbrunt, lysblåt og hvidt.
Stoleværk, o. 1890, antagelig tegnet af arkitekt Puck; de glatte gavlstykker, støttet af kolonnet, har foroven udskåret Georgskors i cirkel. Gråmalet i to nuancer, tidligere egetræsmalet.
Den øvre del af en stolegavl (fig. 30), med
reliefskåret årstal »1674« under halvroset, malet gulbrun over rester af blå farve, er nu opsat
bag altertavlen. †Stoleværket i den nedbrudte
kirke (jfr. fig. 5) var rimeligvis fra 1700'rne og
bestod af glatte gavle med svejfet udsavede
topstykker og enkle fyldingsdøre. 1862 9 var der
25 oliemalede stolestader; endnu 1803 20 stod de
uden maling, bortset fra den øverste fruentimmerstol og en »indelukket stol« nederst.
†Præste- eller skriftestol. 1739/40 12 fandtes i
skriftestolen en ny skammel at sidde på og
udenfor en lav og lang at knæle på. 1803 20 bemærkes, at præstens stol, »som også er skriftestol«, er forsvarlig og malet. Dens placering
var som vanligt 1862 nord for alteret, †degnestolen sydfor. Begge stole fjernedes ved k o r o m bygningen 1878. 9 Bord og stol fra o. 1890 er
anbragt i præsteværelset.
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†Kirkekiste. 1681/82 omtales »en beslagen kiste med lås, til messeklæderne.« 3 4 1739/40 12 tilføjet inventarielisten, at man i egekisten havde
anbragt den tidligere anvendte tinkalk og disk
(se ovenfor). 1874 fjernet fra koret, da den ikke
fandt nogen anvendelse og var »uden kunstnerisk værdi«. 9
Nyere pengebøsse »For Fattige«, opsat vestligst på nordre stolerække. †Klingpung. 1704 37
havde »tavlen« en sølvklokke ved; 1750/51 12
blev anskaffet en ny tavlepung af rødt plys med
sølvgaloner.
†(?)Dørfløj. I den tidligere kirkes sydportal
fandtes indtil nedrivningen en »bred, enkelt
egetræsdør med arkitektonisk forsiring i renæssancestil ud m o d våbenhuset« 15 ; af Erik Schiødte blev den beskrevet som rigt orneret og kun
manglende rene ubetydeligheder, hvorfor den
burde bevares i kirken eller på et museum.
I købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 415)
findes en »kirkedør« 40 (fig. 19), fra o. 1625, der
måske er identisk med ovenfor beskrevne dørfløj. Den er af eg og måler 233x137 cm. Ved
beregning af 10 cm i hver side til karmafslag
passer fløjen godt til lysningsmålene, ca.
227x117 cm, for sydportalen i den nedrevne
kirke (jfr. ovenfor). Også nøglehullets placering et stykke fra yderkanten, forekommer rimelig. Døren er samlet af fem egeplanker med
fjer og not, og på bagsiden styrket ved fire indfældede jernbånd, hvoraf de to fungerer som
gangjern. Dørfløjens rammer er dekoreret med
kassetteværk i fladsnit. Af de fire smalle »fyldinger« har de nedre profillister, mens de øvre
har spor efter bueslag med profilkapitæler på
pilastre med skællagte skiver. På tværrammen
en dørring af smedejern og om nøglehullet et
fliget beslag. På bagsiden en stor boltlås af træ.
Fløjen er afrenset for farver, men spor af blå
farve ses; den udekorerede side hvidmalet. Der
findes ingen oplysninger om dens proveniens,
men det er dog sandsynligt, at den stammer fra
Århusegnen.
†Vestpulpitur, i den gamle kirke, tidligst o m talt 1640, 41 udvidet 1734. 42 1862 9 nævnes, at det
havde »trætralværk«.
Orgel, bygget 1975 af Jydsk Orgelbyggeri,
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Fig. 16. Prædikestolens lydhimmel, skænket 1638
(jfr. fig. 17) (s. 2074). NE fot. 1978. - The pulpit's
sounding board, donated 1638.

Århus. Fem stemmer, ét manual og pedal;
yderligere to manualstemmer er forberedt. Facade tegnet af Edv. Thomsen. På pulpitur i
vest, delvis indbygget i tårnrummet. †Orgel af
udenlandsk fabrikat, formentlig importeret og
opstillet af Joh. P.Andresen & Co., Ringkøbing. Disposition (fire stemmer): Bordun 16',

Fig. 17. Prædikestol, skænket 1638 af sognepræst
Jens Jensen Snepdrup og hustru (s. 2073). NE fot.
1978. - Pulpit, donated 1638 by the minister Jens Jensen
Snepdrup and his wife.
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Fig. 18. Udsnit af prædikestol med giverindskrift
1638 og billedskærersignatur (jfr. fig. 17) (s. 2074).
NE fot. 1978. - Part of pulpit donor's inscription 1638
and signature of carver ( c f . fig. 17).

Fig. 19. *Dørfløj, o. 1625, nu i Den gamle By, måske stammende fra den nedrevne kirkes sydportal
(s. 2075). Flemming Schmidt fot. 1982. - Door leaf
c. 1625, in Den Gamle By museum. Possibly from the
demolished †church.

Principal 8', Gedakt 8', Octav 4', oktavkoppel.
Pneumatisk aktion. 4 3 På pulpitur i tårnrummet.
Salmenummertavler. 1) (Fig. 21), o. 1890 sammenstykket af dele fra forskellige epitafier, der
efter den gamle kirkes nedrivning blev opbevaret i sprøjtehuset. Efter at kirkeværgerne på
præstens anmodning havde sammenstillet tilsyneladende samhørende stykker, hvorved »en
stor mængde lister« blev tilovers, havde arkitekt Puck deraf »dannet en meget smuk og stilfuld nummertavle, på hvis frontespice står
1632«. 26
Storstykket, der incl. den nye gesims og postament måler 88 cm i højden, flankeres af reliefskårne renæssancehermer, fra 1600'rnes første fjerdedel, måske stammende fra †epitaf. De
nøgne kvindefigurer har korslagte arme samt
langt hår, der som et slag breder sig ud over
skulderpartiet. De beslagværksprydede skafter
har draperiophæng med frugtbundter og nederst kløftede »tunger«. Det kartoucheformede
topstykke, med midtcirkel omkring et reliefskåret årstal »1632«, har muligvis hørt til
epitaf nr. 1. 31 Hængestykket er formodentlig
nyskåret, muligvis dog med genanvendelse af
rovfuglehoveder. I frise og midtbræt nyskårne
indskrifter. Sorte skydebrikker med hvidmalede tal; tavlen i øvrigt afrenset for farver, men
med lidt forgyldning. På triumfvæggen, m o d
nord.
2-3) To rektangulære tavler i brunlakeret fyrretræ, o. 1860, beregnet til indskudsbrikker
med påmalede tal, ligger nu på loftet.
Præsterækketavler. 1) O. 1890 tildannet af dele
fra et tidligere epitaf, fra o. 1625. Fra dette er
anvendt storfeltets spinkle profilerede ramme
med nedre æggestavsliste, de fritstående storsøjler, hvis prydbælter har små, hulkantprofilerede kvadre med midthuller og muligvis de to
drejede topkugler. Alt det øvrige er tilføjelser
fra o. 1890: 26 postamentet med volutknægte
som altertavlens og gesimsen med de gennembrudte knægte som nummertavlens. Egetræstavlen står nu mørkferniseret, med gyldne versaler i frisen: »Sognepræsterne i Storring, Stiær
og Galten«, samt i midtfeltet præsternes navne
og data. Ophængt på skibets vestvæg, syd for
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døren. 2) 1981, trætavle med fortsættelse af
præsterækken; nord for døren.
*3) O. 1800. Rektangulær tavle i profileret,
blågrønmalet fyrretræsramme. Hvid skriveskrift på rødbrun bund, der dækker over en
tilsvarende, ældre fortegnelse. På museet på
Koldinghus (inv. nr. 13595).
Maleri, Opstandelsen (fig. 29), fra 1600'rne,
stammende fra topfeltet til †altertavle eller †epitaf. På en egetræsplade, 51x38 cm, er i olie på
tynd kridtgrund malet den opstandne og velsignende Kristus med korsfanen, stående som
sejrherre over død og djævel, benrad og slange.
Et stærkt gult lys udgår fra Kristusskikkelsen,
med hvidt lændeklæde og violet kappe. Den
brune benrad med sorte konturer sidder omgivet af orangerøde flammer. Fanen er fæstnet
med en snor, der synes at danne bogstaverne
CS eller CC (en signatur?). Maleriet, der ifølge
en moderne påskrift på bagsiden skulle stamme
fra kirken, blev (gen)erhvervet på auktion
1982. 44
Lysekroner. 1) (Fig. 20), fra 1600'rnes 1.fjerdedel, men ændret ved reparationer 185933 og
1908. 9 Stammen, der krones af en flakt ørn,
består af et ovalled mellem skiver samt fladtrykt kugleled over den midtdelte hængekugle,
med profileret knop. De 2 x 6 lysearme er ændrede, de nedre arme ender i spiral, de øvre
arme, med graverede akantusblade og treblad,
har faet tilsat et led under de tallerkenformede
dråbeskåle. Foroven sidder seks flade pyntearme endende i fantasihoved. Lysekronen er tidligere blevet forsynet med lys, bekostet for renterne af et legat på 250 kr., stiftet 25. nov. 1760
af Ellen Marie Sommer, enke efter birkedommer Johannes Snel 15 (jfr. *epitaf nr. 2). Kronen,
der i den tidligere kirke hang østligst i skibet, er
nu ophængt i våbenhuset. - 2-3) To ens lysekroner, anskaffet efter 1925,9 er ophængt i
skibet.
Klokke, »Støbt aar 1887 hos Chr. Christensens enke, Aarhus«. Indskrift med reliefversaler over slagkanten; 66 cm i tvm. †Klokker.
1528 afgav kirken ved klokkeskatten en klokke, der vejede 1 skippund og 7½ lispund; 45 »ingen jernfang«, dvs. tilbehør. 2) 1809, støbt af
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Fig. 20. Lysekrone fra 1600'rnes l.fjerdedel, ændret
1908 (s. 2077). NE fot. 1978. - Chandelier made in the
first quarter of the 17th century, altered 1908.

Fig. 21. Salmenummertavle, 1890 sammenstykket af
dele fra forskellige epitafer, fra 1600'rne (s. 2076).
NE fot. 1978. - Hymn board, 1890, made from parts of
various sepulchral tablets from the 17th century.
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Daniel Henrich Reimer, Randers. 46 Ifølge Uldall havde den lille klokke en versalindskrift:
»Bekostet af Storring sognemænd 1809«. Længere nede stod: »Støbt af Reimer i Randers.
No. 155.« Revnet 1885.15

GRAVMINDER
*Epitafier. 1) (Fig. 22-23). Opsat 1633 af enken
efter sognepræst Niels Pedersen Fog. Ifølge
indskriften »Huiler under den steen sønden for
Alteret« Niels Pedersøn Fog, f. i Fa..., fordum
præst til disse tre sogne og provst i Framløf
herred, †13. juli 1628, 58 år gl., og hustru Berithe Lauritzdaatter, f. i Stoerring præstegård,
levede i ægteskab i 28 år og fik seks sønner og
tre døtre, †16•, • år gl. Indskriften afsluttes
med hustruens initialer: »B.L.D. 1633«. (Jfr.
gravsten nr. 1).

Fig. 22. *Epitaf nr. 1, opsat 1633 af enken efter sognepræst og provst Niels Pedersen Fog, død 1628.
Nu i Museet på Koldinghus (s. 2078). LL fot. 1981. Sepulchral tablet no. 1, set up 1633 by the widow of the
minister Niels Pedersen Fog. Now in Koldinghus
museum.

Fig. 23. Englehoved som hængestykke fra *epitaf
nr. 1, opsat 1633 (jfr. fig. 22) (s. 2078). JJF fot. 1982.
- Angel's head from sepulchral tablet no. 1, set up 1633
(cf. fig.22).

Epitafiet fremtræder nu som et enkelt snitværksarbejde, i eg, ca. 230x235 cm, uden topstykke og storsøjler og med kun en lille rest af
det oprindelige storfeltsmaleri, men blev 188631
karakteriseret som velbevaret og i en fortræffelig renæssanceramme. Storfeltet er indrammet
af ægge- og perlestavslister og flankeret af glatte rammestykker med kantlister. Storvingerne,
der har fantasidyrehoved og ben med klo, er
prydet med beslagværk og frugter omkring
englehoved. På postamentfremspringenes forside ses kartoucheindfattede diamantbosser,
hvorunder englehoveder (fig. 23) som hængestykker, mens kun spor efter bosser er efterladt
både på siderne af postamentfremspringene og
på frisen. Den kvartrunde gesimsbjælke har
velskåret fladsnit: bølgeranke med vindrueklase og fantasidyrehoved på hver side af to symmetriske skjolde med reliefskårne versaler henvisende til ægteparret: »NP« over »H: NPF«
(Hr. Niels Pedersen Fog) og Jesumonogrammet »IHS« over »BLD« (Berithe Lauritzdaatter). På bøjleknægtene sidder diamemhoveder og herover store, drejede kugler på lavt
postament. Topstykket på salmenummertavle
nr. 1 stammer måske fra dette epitaf.
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Af det oprindelige maleri, 118x102 cm, udført i olie på træ, er kun bevaret et lille stykke af
venstre langside. Maleriet har omfattet portrætter af alle familiens medlemmer. 15 Nederst
har været malet et sort bånd med en hvid frakturindskrift i to linier, hvoraf nu kan læses
»Hu. / Den..«. På en brun jordbund herover
knæler fire af sognepræstens sønner, alle sortklædte med hænderne sammenlagt i bøn: en
brunhåret og -skægget yngre mand med pibekrave, ved hans side en halvvoksen dreng med
blød, hvid krave (fig. 24) og foran to lyshårede
smådrenge med runde kraver. Bagved ses en
brunlig skrænt med noget krat samt en lille del
af en by, Jerusalem. - Indskrifterne står med
sortmalet fraktur på tynd forgyldning, de personlige data i postamentfeltet, en versificeret,
religiøs indskrift i frisefeltet. Tavlens i øvrigt
dårligt bevarede staffering består af sort på
storvingerne som bund for rødt og hvidt be-

Fig. 25. *Epitaf nr. 2, over birkedommer Johannes
Hansen Snel, †1749, og to hustruer. Nu på Museet
på Koldinghus (s. 2079). LL fot. 1981. - Sepulchral
tablet no. 2, to the judge Johannes Hansen Snel, died
1149, and his two wives. Now in Koldinghus museum.

Fig. 24. Udsnit af maleri fra *epitaf nr. 1, over sognepræst Niels Pedersen Fog og familie (jfr. fig. 22)
(s. 2079). JJF fot. 1982. - Section of painting from sepulcral tablet no.1 ( c f . fig. 22).

slagværk og forskelligtfarvede frugter; fladsnittet er hvidmalet med lidt forgyldning, der
også er anvendt på topkuglerne. Englehovederne har »naturlige« farver.
1885 hang epitafiet på skibets sydvæg tæt inden for døren. 15 Siden 190126 ophængt på Museet på Koldinghus (inv. nr. 13567).
*2) (Fig. 25). O.1749. Iohannes Hansøn
Snel, fordum kgl. maj.s velforordnede birkedommer over det Schanderborgeske Rytter District, f. udi Fyen 12. okt. 1676, død i Høver
30. juni 1749, og hans første hustru Cathrine
Elisabeth Vraae, f. på Estruplund 15. maj 1689,
velsignet med én søn, død i Høver 5. dec. 1721,
så og hans anden ægtemage Ellen Marie Sommer, f. i Siælle præstegård 1. sept. 1697, død i
<Høver> (31. marts) 17<67>. I hængestykket
gravvers:
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»Æren hør til Gud alleene,
Ziir af Tavlen Kircken fand,
Graven er for vore beene,
Mindet for vor Eftermand.
Lyse-Kronen os paaminder
Om det Lius vi komme til,
Hvor vi Liusens Fader finder
Som selv for os lyse vil.«

Indskriften afsluttes med henvisning til
»Iac. 1,17. Es. 60,20.« (Jfr. lysekrone, alterkalk, disk og oblatæske).
Tavlen er et noget plumpt snitværksarbejde,
i eg, ca. 270x200 cm. Storfeltets kraftige, karnisformede ramme omslutter et bladkranset
ovalfelt med skårne fantasiblade i sviklerne.
Både storvinger, top- og hængestykke har reliefskårne bladranker med tykke stængler. I
topfeltet giver rankerne plads for en lille figur
af den opstandne Kristus med sejrsfanen (nu
uden fane); højre, knyttede hånd er oprakt, bag
hovedet en stråleglorie. - Indskriften står med
forgyldt fraktur, navnene med skønskriftsbogstaver, på sort bund, de tilføjede data med gult.
Tavlens ramme har skullet illudere som marmor og er derfor hvidmalet med blå årer. Blad-

kransen er hvid med gyldne kanter, bladstænglerne gråhvide med grønne og især gyldne blade, alt på blå baggrund. Kristusfiguren har naturlig karnation, hår og skæg samt lændeklæde,
stav og stråler gyldne.
I den tidligere kirke hang epitafiet på triumfvæggens nordre del; siden 1901 i Museet på
Koldinghus 26 (inv. nr. 13566).
*3) (Fig. 27). Opsat 1752 over Anders Christensøn Winding, forhen velfortjent sognepræst for Storing, Stier og Galten menigheder,
*14. nov. 1685 i Haasum præstegård i Salling,
†4. febr. 1752 i Storing præstegård i sit 67. år,
»efter at hand havde levet under sine Forældres
opsyn udi 12 aar, under Skole-Læreres haand i
6 aar, ved den høye Skole i 12 aar, som Præst
paa Staden paa 3de aar og som Siæle-sørger for
disse Meenigheder i 34 aar«. Tillige hans hustru, nu salig Kierstine Cathrine Liime, *6.
sept. 1687 i Fialtring præstegård i Riber stift, i
et kærligt ægteskab i 31 år velsignet med to
sønner og fire døtre, af hvilke den i sit alders 22
år hensovede datter Kierstine Birgitte Winding
»her hos Forælderne er nedsatt«. Herefter gravvers stilet til den efterladte om den hastigt svindende tid og med manende ord om bestandig at
have Frelseren for øje: »Saa skal du Cronen

Fig. 26. »Døden«, figur fra *epitaf nr. 3, opsat 1752 over sognepræst Anders Christensen Winding og hustru
Kirstine Catrine Liime (jfr. fig. 27) (s. 2081). LL fot. 1981. - »Death«, a figure from sepulchral tablet no. 3, set up
1752 to the minister Anders Christensen Winding and his wife (cf. fig. 21).
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faae; for him(m)el-Thronen staae / Blandt Englers tusind tal, I Evig Fryde-Sal«. Nederst en
latinsk indskrift, der indeholder et kryptogram, 4 7 nemlig et årstal: 1754, for epitafiets
staffering: Elapso bIennIo strVCtVra hæC statVaria pICta est qVaM ParentlbVs sVIs,
CVLtV et Veneratlone IVste obserVatls, ponl
CVrarVnt Liberi, Vt Ita VIsa VItæ breVItas sIt
nota PosterItatI.« (Efter to års forløb er denne
monument-opbygning blevet malet, den som
børnene, med tilbørlig iagttagelse af dyrkelse
og ærbødighed, besørgede opsat over deres
forældre, for at den således anskuede livets
korthed kan blive kendt for eftertiden).
I hængestykket er malet en indskrift over
(sønnen og efterfølgeren) Anders Christian
Winding, *27. sept. 1720 i Storing præstegård,
»kaldet Med-Tiener til disse Meenigheder« 28.
nov. 1749 og sognepræst 17. marts 1752,
†<11.apr.> 17<86> og hustru, salig Inger
Kierstine Cramer, *[19. aug.] 1724, 48 levede i
ægteskab i 33 år og velsignet med fem sønner
og otte døtre, †28. [juni] 1<801>. 49
Det store, senbarokke epitaf, 50 af eg, overdimensioneret i forhold til den oprindelige plads
på det nedbrudte skibs nordvæg, hvor det rakte
fra loftet til ned under stolestadehøjde (jfr.
fig. 5), er et figurrigt billedskærerarbejde, der
muligvis er inspireret af nogle epitafier i Århus
domkirke (nr. 36 og 37, s. 742ff.). I opbygning
er det beslægtet med epitafier bl.a. i Skanderup
(Skanderborg), Gjerrild (Randers amt) og
Hvorslev (Viborg amt) og er antagelig udført i
samme værksted som *epitaf (s. 2112) i nabokirken S. Galten. Valget af allegoriske figurer
supplerer indskriftens indhold (se ovenfor).
På et sarkofaglignende postament med kraftigt fremspringende forkrøppet midtparti, hviler en friskåren figur (fig. 26 og 28), den liggende Død, tillige symboliserende Tiden, med
spade og vinget timeglas og flankeret af brændende olielamper. Over postamentet er rejst en
portal med dødningehovedprydet baldakin,
hvorunder er ophængt et stort draperi båret af
englebørn. Foran draperiet en laurbærkranset
skrifttavle, hvorover svæver to engle, der holder (nu delvis) forsvundne blomsterstave. 51 På

2081

Fig. 27. *Epitaf nr. 3, opsat 1752 over sognepræst
Anders Christensen Winding og hustru, Kirstine
Catrine Liime. Nu på Museet på Koldinghus
(s. 2080). H u d e fot. 1908. - Sepulchral tablet no. 3, set
up 1752 to the minister Anders Christensen Winding and
his wife Kirstine Catrine Liime. Now in Koldinghus
museum.

topgavlens gesims sidder endnu to engle, den
ene med blomst i hånden, den anden har mistet
sin. Bag dem er fæstnet kraftige blomsterfestons, der falder ned på hver side af portalen.
På dennes »slutstenskonsol«, med flagrende
knækbånd, har været anbragt en figur af Kristus som verdensdommer, siddende med fødderne på verdenskuglen og med korskronet
rigsæble i den ene hånd og palmegren i den
anden. - På postamentets forside et hvælvet o-
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Fig. 28. »Dødens« hoved fra epitaf nr. 3 (jfr. fig. 27)
(s. 2081). LL fot. 1981. - The head of »Death« from
sepulchral tablet no. 3 (cf. fig. 21).

valfelt i kartoucheskjold med akantusblade på
siderne og øvre nedhængende klæde med
kvaster.
Stafferingen forekommer oprindelig. Postament og portal rødmarmoreret med enkelte blå
årer, gesims og postamentlister sortmalet med
gyldne kanter, draperiet blåt med gyldne frynser. Forgyldning ses ligeledes på skrifttavlens
knækbånd, på blade, blomster samt englefigurernes hår, vinger og klædninger og »dødens«
hår, skæg, øjne, lændeklæde og attributter,
mens alle figurkroppe er lysgrå. Laurbærkransen er grøn og brun. Topfiguren, Kristus, har
bleg, naturlig karnation, brunt hår og skæg,
rød kappe med gyldent foer, forgyldt verdenskugle og blåt æble. - Indskrifterne står med
gylden skrift på sort bund, i storfeltet med
fraktur, i hængestykket med skriveskrift, tilføjelserne med gul farve. - Siden 190126 ophængt
på Museet på Koldinghus (inv. nr. 13565).
†Epitaf Trætavle over sognepræst Laurits
Sørensen, †1602, og hustru. 188631 blev det da
tilsyneladende velbevarede epitaf beskrevet
som et meget enkelt, men smagfuldt og godt
arbejde med »dygtigt malede portrætter« på vin-

ger og underparti; i midtfeltet stod indskriften.
De to hermer på nummertavlen kan muligvis
stamme herfra.
Gravsten. 1) O. 1628. Halvfigursten over
provst Niels Pedersen Fog, †1628, og hustru
(jfr. *epitaf nr. 1). Lysgrå kalksten, 165x115
cm, nu i mange brudstykker og overfladen
stærkt ødelagt. På stenens øvre halvdel og inden for en ramme med slyngbånd ses et ægtepar, let vendt mod hinanden, under en profileret dobbeltarkade, der ved siderne støttes af
små volutkonsoller, midtpå af et stort englehoved. I sviklen mellem buerne herover er to tætstillede, rundbuede skjolde, henholdsvis med
mandens indhuggede initialer,
versalerne
»NP«, og hustruens Jesumonogram. Personernes ansigter er stærkt læderede, dog ses, at
manden, der bærer gejstlig baret over pibekrave, har svunget overskæg og spidst fuldskæg;
konens krave har inderst en tungebort. Stenens
nedre halvdel er nu glat, uden spor af den tidligere konstaterede indskrift med reliefversaler.
Ifølge epitafieindskriften lå den oprindelig
syd for alteret, men fjernedes herfra 1874.8
188631 var dens plads foran †våbenhuset og karakteriseredes da som en god renæssancesten,
der burde bevares ved indmuring i tårnrummet; resterne ligger nu under gruset øst for
koret.
2) O. 1794. Mad. Karen Karlebye, f. i Hammelef 1727, gift med hr. I. Harlef 1759, død i
Stoering 23. apr. 1794. Gravplade af støbejern,
169x93 cm, med smal profilkant og indskrift
med reliefversaler. Foroven et storvinget englehoved, nederst et primitivt formet menneskehoved over korslagte knogler; fra issen spirer
blomster. Pladen står op mod skibets nordmur.
3) O. 1826. Iens Carl Winther, †9. marts
18[26]. Lys, rødlig sandsten, 176x91 cm, med
profilkant. Indskriften over sognepræsten står
med næsten nedslidte, fordybede versaler på
stenens øvre halvdel, den nedre glat. På kirkegårdens nordre del, men måske identisk med
den over sognepræsten til Storring satte »mindetavle«, der 1866 i forfalden tilstand hang i
den tidligere kirkes kor, og som ønskedes enten restaureret eller bortskaffet. 8
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†Gravsten, fra 1700'rnes sidste halvdel, over
den agtbare og velfornemme sl. dannekone
Anne Cathrine Iørgens Datter, f. i Sveistrup
173?, boede og døde i Høver i hendes alders ?
år. På kirkegården. 5 2
En 'tåben begravelse,20 i koret foran alterbordet, formentlig for kirkens præst(er), tilhørte
1719 38 enken efter sognepræst Arent Arentsen.
Kirkegårdsmonument, o. 1868, rejst over G. F.
Brandt, sognepræst til Storring, Stiær, Galthen, *13. sept. 1814, †[3. jun.] 1868. Afrundet
sten af granit, kronet af kors og med indfældet
hvid marmorplade. Nygotisk jerngitter o m kring graven, østligt på kirkegården.
†Gravtræer. For perioden 1739-69 er i kirkens
regnskaber 1 2 noteret indtægter for anbringelse
af ligtræer: 1748/49 fra Niels Pedersen af Gammelgård for et ligtræ over hans salig hustru, 48
sk., fra Søren Jensen af Høver for to små ligtræer over to små børn, 32 sk. - 1750/51 for en
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Fig.30. Stolegavl 1674 fra †stoleværk (s. 2074). JJF
fot. 1982. - Pew end 1674.

(grav)ramme på skoleholderens kones grav, 32
sk. - 1752/53 fra Niels Sørensen i Høver for tre
ligtræer over fem lig, 2 rdl. - 1755/56 for tre
træer à 64 sk. fra henholdsvis Inger Andersdatter over hendes mand, skoleholderen over hans
sal. kone og »Mad. Schel« (Snel?, jfr. *epitaf
nr. 2) over en fattig.

Fig. 29. Maleri af Opstandelsen, fra 1600'rne, stammende fra †altertavle eller †epitaf (s. 2077). JJF fot.
1982. - Painting from the 17th century, formerly a part of
an altarpiece or a sepulchral tablet.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Kirkeregnskaber: Regnskabsbog for Storring
kirke 1841-1866 (C KRB - 421). - Præstearkiv: Kopibog 1751-1806 (C 357.35). - Ved embedet: Synsprotokol 1862-1967. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 3739 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
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3.1166-76).
21
N o t e 12 samt RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk.
290. 1754. Syn og rgsk. for j y . rytterdistriktskirker.
22
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englehoveder, med samme, indbrændte, signatur på
bagsiden, findes i N M 2 , inv. nr. D 8096. Stykket er
uden proveniens-oplysninger og har tidligere tilhørt
en privatsamler fra Randers.
29
Venligst oplyst af fhv. arkitekt S. Fritz, Århus.
30
Indb. ved Magnus-Petersen.
31
Indb. ved Erik Schiødte, j f r . korrespondance i
NM2.
32
1851 og 1859. LA Vib. Kirkergsk. for Storring
1841-1866.
33
LA Vib. Århus bispearkiv. 1661. Herredsbog for
Framlev hrd. (C. 3.1078).
34
RA. Rtk.Rev. rgsk. 261-266. 1680-84. Århus stifts
kirkergsk.
35
RA. Rtk. Rev.rgsk. 290. Synsforretn. og s u m m a riske rgsk. og lign. for jyske rytterdistrikskirker
1769.
36
Blandt andre, tilsvarende stager, kan nævnes Sottrups (DK. Sønderborg amt s. 2237), købt 1692.

STORRING KIRKE
37

2085

44

LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. o.l. vedr.
landsogne 1671-1712 og 1716-23 (C 3.2434, 2439).
38
LA Vib. Århus bispearkiv. 1713-24. Kirkerne på
ryttergodserne (C 3.1155).
39
C. A.Jensen: Snedkere, s. 87, note.
40
O m t a l t af C. A.Jensen, i ÅrbGlBy. 1938, s. 54.
41
LA Vib. Viborg landstings d o m b o g 1641 B, fol.
301 v. Venligst oplyst af afdøde lektor H. H. Fussing.
42
LA Vib. Kirkesessionerne for rytterdistrikterne.
1724-34. Synsprotokol for kirker i Skanderborg
m.fl. rytterdistrikter (X 156.4).
43
Meddelelse fra Jydsk Orgelbyggeri. Dispositionen
optegnet 1959 af orgelbygger Knud Smenge. 1909
forelå en »meget smuk og passende« facadetegning
til et orgel (note 9). Iflg. orgelkonsulent P. S. R u n g Kellers optegnelser var orglet bygget o. 1913 af
A. C. Zachariasen, Århus, men instrumentet forek o m m e r ikke i dette firmas fortegnelse over leverede
orgler.

Nelleman & Thomsen, Århus: Auktion nr. 531 i
Kunstsalonerne, s. 14, nr. 112.
45
RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528/29. 108 A.
46
Ifølge brev af 5. maj 1888 fra Uldall, i N M 2 .
47
Indskriftens »store« bogstaver svarer til romertal,
og s u m m e n af de enkelte tegn angiver årstallet. Venligst oversat af dr. phil. H. D. Schepelern.
48
Wibergs præstehistorie III, 199, der imidlertid har
årstallet 1729.
49
Det oprindelig malede årstal: 1 7 • , er senere rettet
til 1801.
50
Det måler ca. 375x255 cm uden topfiguren, der er
ca. 85 cm høj.
51
Flere af detaljerne, der ses på fig. 3, er nu forsvundet eller placeret andetsteds i museet, således Kristusfiguren.
52
JySaml. 4. rk. II, 184.

SUMMARY

with massive half-columns. Its lintel with a
plain tympanum is preserved above the entrance to the present church.
A number of items of furniture have been
preserved from the previous church: the
Romanesque lion font with its brass baptismal
dish from c. 1550-75, the pulpit from 1638
with the same woodcarver's signature as found
on the altarpiece, chalice, paten and wafer-box
from 1721-24, and the altar candlesticks donated 1693. The rest of the furniture was at the
architect's suggestion either made in 1890 or
adapted from earlier items. Thus the altarpiece
was re-constructed from the Renaissance
sepulchral tablet and a painting from 1876 from
an earlier altarpiece, the hymn board and the
chronological table of vicars pieced together
from parts of earlier sepulchral tablets.

The church, which in 1890 replaced a modest
Medieval building, was built by the architect
Vilhelm Puck, Århus, who in 1884 had been
responsible for the building of a new church in
Sønder Galten. Storring church was conceived
by people of the time as a Neo-Gothic building, but contains both Gothic and Romanesque
stylistic elements. The façades, of red brick, are
divided up by corbie-stepped columns and
crowned with a frieze of round arches.
The old church consisted of Romanesque
chancel and nave of granite ashlar when it was
demolished in 1890. It had a tower to the west,
which had been renewed in 1756, and a small
half-timbered porch to the south. The south
doorway of the nave was a portal of granite

2086

HØVER †KIRKE
FRAMLEV H E R R E D

Høver udgjorde i middelalderen et selvstændigt sogn med egen kirke. Ved landehjælpen
(skatten) 15241 betalte kirken på lige fod med
herredets øvrige kirker, og 1528 2 måtte menigheden aflevere en klokke (jfr. ndf.); 2 den gamle
afgift til de katolske biskopper, 1 kirkelam og
½ ørtug havre, opregnes endnu i Århusgård
lens jordebog 1544, 3 men omkring dette tidspunkt var kirken formodentlig nedbrudt og
sognet sammenlagt med Storring.

i haven ved et moderne hus i byens østre udkant 5 og stammer efter al sandsynlighed fra kirken. At d ø m m e efter de beskedne dimensioner
har kirken været en lille romansk bygning, formodentlig opført af granitkvadre, hvoraf nogle
kan have været genanvendt i Storring †kirkes
tårn (sml. s. 2068).
En †klokke blev 1528 afgivet til kronen; 2 den
vejede 1 skippund og 4 lispund og var uden
jernfang (tilbehør).

Bygningen, hvoraf nu intet er synligt, menes
at have ligget vestligt i landsbyen i den gamle
skolehave, nord for den tidligere annekspræstegård. 4 På matrikelkortet 1784 (fig. 2) anes endnu kirkegårdens omrids. En romansk *vinduesoverligger (fig. 1) af granit, vandret afsluttet og
23 cm bred i den rundbuede lysning, opbevares

Danske Magazin 4 rk. II, 42.
RA. Rgsk. før 1559. Fortegn, over afleverede klokker 1528-29 (Reg. 108A).
3
Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, udg. v.
Poul Rasmussen 1960, s. 32.
4
Oplyst af landsbyens beboere 1981.
5
1981 beboet af Per Vandborg.

Fig. 1. Romansk *vinduesoverligger, formodentlig
fra den nedbrudte †kirke (s. 2086). NJP fot. 1981. Romanesque lintel, supposedly from the demolished
†church.

Fig. 2. Landsbyplan af Høver by 1:10000, 1782. X
angiver den nedbrudte †kirkes formodede beliggenhed. - Map of Høver village 1782. X marks the supposed
site of the demolished †church.

1

2

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1979. - The church seen from south-east.

STJÆR KIRKE
FRAMLEV

I senmiddelalderen og i tiden efter reformationen besad domprovsten i Århus den såkaldte visitationsret
over Stjær og alle herredets øvrige kirker (sml.
s. 1367).1 Denne rettighed blev ved et mageskifte
6. marts 15822 afstået til kongen, som hermed fik
fuld patronatsret. 1719 indlemmedes kirken ligesom
byens gårde i det skanderborgske rytterdistrikt. 3 Efter ryttergodsets nedlæggelse blev kirken i april
17674 solgt på auktion til advokat Bruun; inden
17765 var den erhvervet af sognemændene. Kirken
overgik til selveje 1. januar 1909.
Sognet havde 13266 egen præst, Anders; men in-

HERRED

den reformationen var kirken annekteret Storring.
Ifølge herredsbogen 16617 led kirken under svenskekrigene 1657-60 stor overlast »af det polske
folk«.
K i r k e n ligger på en b a n k e i l a n d s b y e n , den e n e ste b e b y g g e l s e i det lille sogn. H e r f r a er der en
storslået u d s i g t m o d øst og n o r d , bl.a. til S t o r r i n g kirke.
D e n tidligere o m t r e n t k v a d r a t i s k e kirkegård
h a r b e v a r e t sine g a m l e skel u n d t a g e n i vest og
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Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. - The church seen from north-east.

nordvest, hvor digerne har måttet vige ved anlæggelsen af en parkeringsplads og en udvidelse
af kirkegården. Markstensdigerne i syd og øst
indgik 1958 i en cementeret kampestensmur,
der fastholder det faldende terræn. Hovedindgangen i øst er en køreport med jerngitterfløje
mellem hvidtede, murede piller; i syd findes en
tofløjet låge. - Det gamle stendige måltes 18628
til 326 alen, og det var da bevokset med 40
asketræer, hvoraf en del endnu var i behold
1920. Digerne måtte lægges op med fa års mellemrum; 1615 9 brugte således to stenpikkere og
to karle otte dage på at oplægge det sammensunkne norddige. I 16-1700'rne fandtes der en
†træport, tækket med træfjæl, og to låger. 1 0
Et ligkapel i kirkegårdens nordøstre hjørne
med toiletter og f y r r u m er opført 1970 af arkitekterne Aage Kristensen og Bent Meyer. 1 1 Det
afløste et mindre, nyere †kapel.
Den beskedne kirke består af romansk kor og
skib samt et senmiddelalderligt tårn, hvis underetage tjener som forhal. Et våbenhus ved

syddøren, som 1873 havde afløst et ældre af
bindingsværk, blev nedrevet 1971 ved frilægningen af kirkens fornemme granitportal. O r i enteringen har en lille afvigelse m o d syd.
De oprindelige afsnit, kor og skib, er opført
af veltildannede granitkvadre over en sokkel
med skråkant. Sokkelstenene er usædvanlig
lange; i skibets sydside sidder der således kun
fem sten (medregnet portalens tærskel), hvoraf
den længste måler 302 cm. Murene er omsat
ved en stor istandsættelse 1878;8 herunder blev
hele bygningens sydøstre afsnit ombygget, og
skibets sydmur fik en mindre tykkelse. De oprindelige, nu glatpudsede vægge er af marksten, de nye af mursten. De omsatte facader har
gennemløbende skifter med højryggede cementfuger; der er ikke forbandt mellem kor og
skib. Korgavlen består af granit helt til spidsen;
skibets østgavl er ommuret i tegl, og vestgavlen er nedbrudt i forbindelse med tårnets opførelse.
Af oprindelige enkeltheder har omsætningen
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1878 kun levnet skibets sydportal og et tilmuret
vindue i korets nordside. Vinduet måler indvendig 136x66 cm, har svagt smigede sider og
dækkes af monolite overliggere i næstøverste
skifte. Under restaureringen 1970 fandt man
rester af den oprindelige, falsede (†)vinduesramme, af ét stykke egetræ og 34 cm bred i lysningen. 1 2 Smigede vindueskvadre fra lignende
†vinduer ligger på kirkegårdens nye afsnit. Skibets retkantede †norddør kendes fra L. Winstrups opmåling 1870. Den tilmurede åbning,
245x120 cm, havde kvadersatte karme og
tærsklen var udhugget i bygningens skråkantsokkel; dækstenen er formodentlig den lange
kvader, der nu sidder i murens tredie skifte.
Kirkens pryd er den rigt udsmykkede granitportal (fig. 6-9) i skibets sydmur, der regnes
blandt den jyske granits hovedværker. 1 3 Portalen, som hører til gruppen med »rundstavshalvsøjler«, måler i lysningen 226x120 cm.
Den er dannet af tre store sten, kløvet af samme
blok, samt to indskudte terningkapitæler. De
spinkle rundstave er udført i de rejste karmsten, mens den 85 cm høje overligger indeholder et halvrundt, forsænket tympanonfelt, hvor
halvsøjlerne videreføres som en vulst, omgivet
af en tyndere stav; tærkslen med retkantet trin
og attisk profilerede søjlebaser (med skarprygget hjørneblad) er udhugget i bygningens skråkantsokkel. Konstruktionen er således den
samme som i bl.a. Sjelle kirkes nordportal
(s. 1905) og sydportalen i Tranbjerg (Ning
hrd.).
Reliefferne på karme og dæksten er hugget i
to planer (2-2,5 cm dybe). Det centrale motiv
er tympanets Korsfæstelsesscene (fig. 6) med fire
sidefigurer. Kristus står på en lille fodplade foran korset, der har udsvejfede arme. Han har
svagt bøjede, udbredte arme og udstrakte fingre; øjnene er åbne og på det løftede hoved har
Fig. 3 og 4. Plan 1:300 og tværsnit gennem skib
1:150. Målt af Jens Hougård og Jørgen Viemose
1970, tegnet af Marianne Nielsen 1982. - Groundplan 1:300 and cross-section of the nave 1:150.
Fig. 5. Tårnets østre glamhul (s. 2092), 1:50. Målt af
J. Hougård og J. Viemose 1970, tegnet af Marianne
Nielsen 1982. - East belfry light of the tower.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 6. Portalens tympanonfelt med Korsfæstelsen (s. 2089). NE fot. 1979. - The portal's tympanum with the
Crucifixion.

han en slags hue i stedet for krone. I det knælange lændeklæde ses de samme vinkelformede
folder som på karmstenenes figurer. Under
korset retter to små skikkelser deres spyd op
m o d Frelserens bryst: i øst Longinus, der giver
Kristus sidesåret og bliver seende ved et blodstænk (han gnider øjet med højre hånd), og i
vest Stephaton, som rækker eddikesvampen. De større sidefigurer må opfattes som Johannes
(øst) og Maria (vest), han gestikulerende, hun
stor og kluntet med hånd under kind. De fire
figurer er alle iført lange klæder og vender krop
og hoved m o d beskueren, mens de adskilte
fødder ses fra siden.
Den frontalt fremstillede korsfæstelsesscene
flankeres på overliggeren og på karmene af fire
store, elegant tegnede dyr, vist i profil; de to
øverste, begge vingede og med bøger, er evangelistsymboler: i øst oksen (Lukas) og i vest
løven (Markus), hvis hale, som stikker op mellem benene, slutter i en stor dusk.
På den vestre karmsten (fig. 8) ses Samson i
kamp med løven. Begge figurer er på grund af
den knebne plads langstrakte og forvredne; lø-

ven er oprejst uden dog at stå på benene. Den
spinkle Samson bærer på det bøjede hoved en
spids hjelm; ned ad nakken hænger hans lange
hår, bundet i en fletning. Han rider på nakken
af dyret, mens han med de tynde arme vrider
kæberne fra hinanden. 1 4 Løven har lokket manke; halen ender i et vifteformet akantusblad,
som udfylder r u m m e t mellem rytter og dyr.
Forneden fyldes pladsen af en lille, liggende løve med læderet hoved.
På den østre, lidt bredere karmsten (fig. 9)
ses en siddende løve og en svævende engel,
hvis indbyrdes forhold ikke umiddelbart lader
sig tolke. 1 5 Dyret har åben flab med langt udhængende tunge; den vældige manke er opdelt i
rækker, halen afsluttes i et akantusblad. Englen
med rundt hoved og udbredte vinger er iført
knælangt »skørt«.
Øverst i den vestre karmsten er der i den
grovkornede granit hugget en omløbende latinsk indskrift, hvis uregelmæssige majuskelformer og fejl viser, at stenhuggeren næppe selv
har kunnet læse. Over Samsons fletning har
Mackeprang ment at kunne tyde mandsnavnet
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Fig. 7. Granitportal i skibets sydmur (s. 2089). JJF fot. 1979. - Granite portal in south wall of nave.

»hESGE« 1 6 (en sjælden f o r m af Esge) og i slutningen ordet fecalitas, en fejlhugning for felicitas (lykke, lyksalighed). - Også sydportalen i
Tranbjerg er forsynet med en forkludret indskrift.
På grundlag af fælles træk i komposition og
motivvalg (Korsfæstelsen og Korsnedtagelsen), samme idemæssige indhold og ligheder i
figurernes udførelse (klædedragtens vinkelformede folder, de svævende engle) har Mackeprang 1 7 henført andre seks portaler i Århus stift

til Stjærportalens mester, som han efter indskriften giver navnet Esge: nemlig de to portaler i Tranbjerg, de to i Tulstrup (Gjern hrd.)
samt sydportalen i Todbjerg (Randers amt) og
kordøren i Gosmer (Hads hrd.).
Portalen, 1716 18 kaldet »den store kirkedør«,
omtales i Resens atlas (1667), 19 hvor løven opfattes som en drage og indskriften som runer.
Den rensedes for hvidtekalk 18668 og istandsattes af Vitus Nielsen ved frilægningen 1971.
Indre. Den runde, brede triumfbue må være

133*

2092

FRAMLEV HERRED

o m m u r e t og udvidet 1878. 1886 20 sad der endnu nederst i nordre vange en kvader med skråkant. K r u m h u g n e kilesten på kirkegården
stammer sandsynligvis fra den gamle, runde
bue. En gemmeniche i korets nordvæg måler
3 0 x 3 4 og er 40 cm dyb.
Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen afløstes korets træloft af et muret hvælv, og der
opførtes et lille tårn ved skibets vestgavl. Et
bindingsværksvåbenhus
foran
sydportalen
nævnes første gang 1715. - Korets krydshvælv
hviler på falsede hjørnepiller med rundet kragled og på helstens, spidse skjoldbuer.
Tårnet er nederst opført af kvadre fra skibets
nedrevne vestgavl, herover af munkesten i
munkeskifte; bagmurene er af rå kampesten,
østmuren dog helt af tegl. De øverste 9-10 m af
syd- og vestsiden er ommuret 1863 (indskrifttavle i tagrummet). Det middelalderlige murværk ses bedst fra skibets loft, hvortil der fra
mellemstokværket er adgang gennem en fladbuet dør med hul til skydebom.
T å r n r u m m e t stod oprindelig i forbindelse
med skibet; men den spidse tårnbue må dog
allerede tidlig være blevet lukket med en kampestensmur, og samtidig er der skabt adgang
udefra gennem en lille, fladbuet og falset dør i
tårnets sydmur. Ved tårnrummets omdannelse
til forhal 1971 erstattedes kampestensmuren af
en tynd skillevæg med dør og to små glugger
ind m o d kirken. Et fladbuet, indadtil smiget
vindue i tårnrummets vestmur kan være tilmuret allerede i forbindelse med aflukningen.
R u m m e t dækkes af et højtliggende træloft, og
uregelmæssige ansatser i væggene viser, at der
oprindelig har været et †hvælv. En oprindelig
†fritrappe i nord, der gennem en fladbuet overdør førte til mellemstokværket, er afløst af en
indvendig trappe. Mellemstokværket belyses af
et fladbuet, falset vindue i vest.
I klokkestokværket er der til hvert verdenshjørne et tvillingdelt, rundbuet og falset glamhul (fig. 5) med halvrund midtsøjle. Kun det
østre og nordre er oprindelig, de to øvrige er
o m m u r e t 1863. De særprægede åbninger minder stærkt om glamhullerne i Søften (s. 1694f.),
Folby (s. 1831f.) og Torrild (Hads hrd.), der

ligesom de beslægtede lydhuller i Vejlby og
Skovby kan være inspireret af domkirkens store tårn (s. 237), bygget i biskop Jens Iversen
Langes tid (1449-82). - Den bevarede østgavl,
der indtil 1758 21 var prydet med »kamme«
(kamtakker), har fem høj blændinger, den midterste vandret afsluttet, de andre fladbuede.
Den vestre taggavl, fra 1863, er trukket lidt
tilbage fra murplanet i et forsøg på at begrænse
tårnets hældning mod vest.
†Våbenhuse. 1) O p f ø r t 1873 8 og nedrevet
1971, 11 da indgangen henlagdes til tårnet. Den
enkle bygning, af gule sten, var formet under
hensyn til sydportalen. Døren i syd sad mellem
to korsblændinger.
2) Af bindingsværk, omtalt første gang
1715, 10 da der manglede tagsten, og nedbrudt
1873. Det lille hus målte udvendig 3,60x3,05
m og var knap 2 m højt. Bræddeloftet skjulte
portalens overligger; et pikstensgulv var
o. 1850 afløst af mursten, og samtidig var der
indsat et lille vindue i øst. 2 2 Murermester Anders Nielsen ommurede 1751 21 de nederste tavl,
efter at fodtømmeret var fornyet.
Vedligeholdelse og reparationer. Kirkens regnskaber viser, at kvaderstensmurværket fra tid
til anden blev omsat. År 1700 10 var skibets
n o r d m u r »faldet ud« og måtte bindes med
bjælker. 1717-18 23 modtog Niels Tenderup,
murermester i Århus, 48 slette daler for at »berede« mellem kampestenene, lægge tagsten på
skibet og spække, pudse og kalke indvendig;
samtidig reparerede han tårnets »tindinger« og
omlagde kirkens optrådte lergulv. 1758 24 o m muredes korgavlen under tilsyn af Fredericiamurermestrene Cornelius Hansen og Christian
Thomsen (sml. Harlev s. 2013 med note 22); til
arbejdet indkøbtes 11.200 små »dobbelte flensborgsten«. Fra denne ommuring stammer formentlig den profilerede gesims over korets
nordside, den søndre er ændret 1878. 1800 25 fik
beboerne kancelliets tilladelse til at udskifte korets »tynde og utætte« blytag med tagsten; siden har tagene overalt været tækket med vingetegl. Indtægterne ved salget af bly brugtes til
indendørs istandsættelser (sml. inventar).
Ved den allerede omtalte, hårdhændede o m -
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Fig. 8 og 9. Portalens karmsten (s. 2090). JJF fot. 1978. 8. Vestre karmsten, Samsons kamp med løven. 9.
Østre karmsten, siddende løve og svævende engel. - The portal's casing stones. West casing stone, Samson's fight
with lion. East casing stone, seated lion and hovering angel.

bygning 1878,8 der gav kirken dens nuværende
præg, indsattes tre spidsbuede støbejernsvinduer i syd i cementerede murkarme; nordsidens to
tilsvarende vinduer var indsat 1874. Vinduerne
afløste retkantede trækarme, tre større i syd og
en lille, 86x38 cm, i skibets nordmur, der må

have siddet i en romansk åbning. I den tilmurede norddør var der et lille vindue med blyindfattede ruder (sml. Storring †kirke, s. 2068).
Ombygningen 1878 fulgtes af en indendørs
istandsættelse 189426 (arkitekt R.Frimodt
Clausen), hvorved rummet fik det udseende, vi
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Fig. 10. Indre, set mod
vest. NE fot. 1979. Interior looking west.

Fig. 11. Indre, set mod
øst. NE fot. 1979. Interior looking east.

kender i dag. Skibets bjælkeloft blev fornyet, i
gulvet lagdes sorte og hvide cementfliser og
træfjæl under de nyanskaffede bænke. En lempelig restaurering 1970-71 11 (ark. Aage Kristensen og Bent Meyer) har fastholdt præget fra
forrige århundrede, idet dog sydportalen blev
frilagt og tårnrummet indrettet til forhal.
Varme. En kakkelovn, opstillet 1895 22 i skibets nordøstre hjørne, afløstes i mellemkrigstiden af en kalorifer samme sted. 1970 er der
installeret luftvarme med oliefyr i kapelbygningen og aggregater i den tidligere kalorifergrav.
Kirken står i dag med tage af vingetegl, skibet stadig med sugfjæl. Tårnet og det indvendige er hvidkalket; kvaderstenene blev renset for
kalk i 1880'erne. 8
†Kalkmalerier (fig. 18). Under hovedrestaureringen 1970 f r e m k o m i korhvælvet rester af
kalkmalede dekorationer, der bar præg af sene-

re overmalinger; alt blev igen overkalket.
Hvælvdekorationen, fra 1400'rnes sidste
halvdel, er af samme enkle type og med samme
farver, rødbrunt og gråsort, som egnens øvrige: sparrer på ribberne, bølgeranker på skjoldbuerne, ledsaget af det vanlige ornament med
krydsende halvbuer og tre prikker. O m k r i n g
spygatterne er geometriske rammemønstre,
enten kronet af kors eller af pilespidser, ganske
som i domkirkens midtfag (s. 432).

INVENTAR
Oversigt. Kirkens indre præges helt af hovedrestaureringen 1895-96 ledet af arkitekt R. Frimodt Clausen,
der har givet tegning til det ensartede inventar i nyromansk stil, udført i eg. Af ældre genstande er blot
overleveret altersølvet samt den store, billedrige døbefont fra romansk tid og det nederlandske dåbsfad
fra 1600'rnes begyndelse.
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Alterbord (fig. 15), 1895, bordpladen støttet af
ottekantede hjørnesøjler; forsidens fylding har
midtpå indskåret Kristi m o n o g r a m mellem A
og Ω. På hjørnerne snostave der går igen på det
øvrige inventar. Brunferniseret, med forgyldte
lister og lidt sort. †Alterbord var 18628 muret og
dækket af en oliemalet bræddebeklædning.
†Alterklæder. 1747/48 21 blev for 21 rdl. anskaffet et rødt alterklæde af plys med sølvgaloner samt kongens navn (Frederik V) og krone
broderet midtpå. Året efter solgtes det gamle
alterklæde. 1859 22 ønskedes et nyt af rødt fløjl
med frynser og guldgaloner.
Altertavlen (fig. 15), fra 1895-96 22 er et maleri
af Kristus: K o m m e r hid til mig, i en portalformet egetræsramme 2 7 i nyromansk stil, begge
dele udført efter skitse af maleren Christen
Nielsen Overgaard (1851-1929), der var født i
Stjær. Oliemaleriet, på træ, viser den hvid-
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klædte Kristus, med gylden korsglorie i stuk,
stående mellem to mænd og to kvinder; foran,
med ryggen til beskueren, knæler en gråklædt
kvinde. Baggrunden er gylden, blomstermønstret. I hjørnet malerens signatur og årstallet
»1896«. Den ferniserede ramme har gyldne og »
sorte detaljer. I fodfeltet den til maleriet hørende tekst fra Matt. 11,28 med gylden fraktur på
sort bund.
†Altertavle, i renæssancestil, 28 ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862:8 maleri af Korsfæstelsen i storfeltet samt »4 små oliemalede
overfelter og spids«, tilsyneladende tilhørende
en gruppe altertavler fra o. 1600, repræsenteret
bl.a. i Sjelle (s. 1909). Istandsat i året 1800 25
som modydelse for tilladelse til udskiftning af
kirkens blytag med tegl (jfr. ovenfor).
Altersølv. Alterkalken (fig. 12), 16,4 cm høj,
består af dele fra forskellig tid. Ældst, fra
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Fig. 12. Alterkalk, »forbedret« 1634; nyt bæger 1862
(s. 2095). NE fot. 1979. - Chalice, »improved« 1634,
new cup 1862.

o. 1550, er den sekskantede fod (nu uden fodplade), hvis standkant har gennembrudte tværrifler. På oversiden en omløbende randskrift
med graverede versaler: »Stiærd kalck paa ny
forbedret anno 1634 efter h. Madtz Iacobsøns r.
(c: Riber) begæring sogneprestis ibid (o: ibidem, dvs. samme sted). R. M. S. N. I. S.
kierckeverger. « 29 Fra forbedringen stammer
muligvis det cylinderformede skaft og den
svagt tungede knop. Denne er måske ændret
ved en »restaurering« 1862, 8 da kalken fik et
stort, glat bæger i stedet for det tidligere, der
allerede 1803 10 havde forekommet provsten
»vel lidet«. Disk, 12,7 cm i tvm., ret tynd i
godset, flad og glat; på den 2 cm brede rand et
graveret cirkelkors (Georgskors); en nyere øsken er tilføjet.
Vinskummeske, 1904, med stempel for en københavnerguldsmed 3 0 samt Københavns bymærke (19)04 og guardeinens, Simon Groths.
Oblatæske, skål og vinkande (fig. 16), anskaffet 1862 8 fra Bing & Grøndahls porcelænsfabrik, sorte, med guldkors og -kanter. Skål og
kande nu ude af brug.

Sygesæt, fælles med Storring og S. Galten.
Alterstager, 1882, 22 af lyst messing, 37 cm høje, renæssancekopier. Lysetornens bundplade
bærer stemplet: »F. S. Larsen, Aarhus«. Nyere,
syvarmet lysestage, såkaldt Grundtvigsstage (jfr.
Storring, s. 2072).
†Alterstager. 1681/82 31 omtales et par alterstager af træ, der imidlertid inden 1703 32 var udskiftet med et par af messing.
Messehagel, nyere, af rødviolet silkefløjl kantet af guldgaloner og med et bredt rygkors.
†Messehagler. 1747/48 21 blev der forfærdiget en
ny hagel af rødt fløjl for 23 rdl., hvorefter den
gamle solgtes det følgende år. 1862 og ved de
følgende nyanskaffelser 8 var messehaglen af
rødt fløjl med guldgaloner.
†»Ildkar« nævnt i inventarierne 1661 7 -1703. 32
1767 omtales »en trækrone at sætte over en liden malmgryde at hente ild udi«. 3 3
Alterskranke, 1895, 8 halvrund, svarende til
Storrings, med ottekantede træsøjler og profileret håndliste; denne ferniseret, det øvrige malet lysbrunt. Den forrige †skranke, fra 1735, 34 et
oliemalet trætralværk, var opstillet tværs over
koret. 8
Døbefont (fig. 13), romansk, af granit, den
brede k u m m e , 83 cm i tvm. og 33 cm dyb, af
grovkornet, rødlig granit med sorte korn, foden af finkornet, lysgrå. Ifølge Mackeprang
(Døbefonte s. 262f.) tilhører den de østjyske
løvefontes klassiske type, med tilslutning til
»Galtengruppen« og med værkstedsparalleller i
Voer (Randers amt) og Serridslev, Nebel sogn,
(Voer hrd.). Under en fintprofileret mundingsrand har k u m m e n en udsmykning i fladt relief i
to planer. En slynget akantusbladranke danner
store cirkler, der indeslutter fire løvefigurer.
De to gående, med bagudvendt hoved, i profil,
med tungen slikkende en prægtig palmethale,
der er lagt op over ryggen. De to andre sidder
på bagbenene, med hovedet en face; mankerne
er rudetegnet. Foden er gruppens vanlige, med
relieffer af to fugle og to løver. Fuglene har
udbredte vinger og holder i næbbet et lille blad
eller en kvist, der på vestfiguren fortsætter under vingen og ender i sammenrullede blade. De
gående løver har lagvis oprullede manker, de-

STJÆR KIRKE

res tunger løber ud i ranke med liljeblad. På
hjørnerne er fremspringende mandshoveder
med tilbagestrøget hår; det ene hoved har overskæg. 1876 og 1881 ønskedes fonten renset for
kalk. 1862 stod den nordligt i koret, 1893 flyttedes den, muligvis til den nuværende plads
under korbuen, m o d nord, for at skaffe bedre
plads til altergæsterne. 8
Dåbsfade. 1) (Fig. 14), fra 1600'rnes 1. fjerdedel, af lyst messing; nederlandsk arbejde med
dreven og graveret udsmykning, 41 cm i tvm.
Købt til kirken 1718/19 18 for 2 sl. dl. i stedet for
de tidligere brugte »gemene kar«. I bundfeltet
en liggende løve, kroppen prikket, hovedet
med den viltre manke næsten udpudset. Den er
omgivet af konturprikkede bladranker. På randen, med kantforstærkning, en bølget bladranke med kraftigt opdrevne vindrueklaser samt
små drueklumper, 3 5 , der danner midtpunkt for
ranker og blade. Nyere reparationer bagpå og
ved randen. Fadet står oven på nr. 2. 2) »Stjær
Kirke 1906«, af lyst messing, 75,5 cm i tvm.,
glat, med bred rand, hvorpå indskriften er graveret.
Dåbskande, 1901-02, 8 af messing, 34 cm høj,
svarende til Harlevs.

Fig. 13. Romansk døbefont (s. 2096). NE fot. 1979.
- Romanesque baptismal font.
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Fig. 14. Dåbsfad nr. 1, af messing, nederlandsk arbejde fra 1600'rnes 1.fjerdedel; købt til kirken 1718
(s. 2097). NE fot. 1979. - Baptismal dish no 1, of
brass, produced in the Netherlands during the first quarter
of the 17th century. Acquired 1718.
†Fontelåg, af træ og malet, tidligst omtalt
1750. 21
Prædikestol, 1895, 8 af eg, med samme stilpræg og detaljer som alterbord og -tavle. Den
har fire fag med rundbuede arkader samt m o d
sydvæggen et tilslutningsbræt. Trappe med opgangspanel langs triumfvæggen. Ferniseret og
malet som altertavlen, opgangspanelet lysbrunt.
†Prædikestol, 1601. Ifølge synsprotokollen
1862 8 havde den fire felter med de fire evangelister, »noget snitværk« og himmel, ligeledes
»med noget snitværk«. Den bar følgende indskrift: » H . N . P . F . R . M . ar 1601 her Niels Laversen hasprost«, 3 6 der muligvis kan tolkes således, at stolen er udført år 1601, da hr. Niels
Pedersen Fog var residerende medtjener (dvs.
kapellan) og hr. Niels Lavritsen Has (Haas)
provst. Tilstedeværelsen af provstens navn
samt den ubehjælpsomme bogstavering tyder
på, at prædikestolen er udført af Morten snedker fra Skovby, der har leveret flere af egnens
prædikestole, bl.a. Harlevs (s. 2022) og Framlevs (s. 2051).
Stolestader, 1893, 8 svarende til Storrings, men
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Fig. 15. Alterbord og altertavle, 1895-96, med maleri af Christen Nielsen Overgaard (s. 2095). NE fot.
1979. - Altar and altarpiece, 1895-96, with painting by
Christen Nielsen Overgaard.

gavlene yderligere dekoreret med snosøjler
som på alterparti og prædikestol. Malet lysebrune. Samtidig, tilsvarende degnestol indrettet
ved prædikestolsopgangen. †Stoleværk, omtalt
1703, 32 blev efter kancelliets tilladelse 1800 25
(jfr. s. 2092) udskiftet med lukkede, malede
stole. 1862 8 var der 26 stole i kirken. †Præstestolen stod da nord for alteret, degnestolen
sydfor, men fjernedes 1893. En ny armstol til
præsten anskaffedes samme år; 8 opstillet under
korbuen, i syd.
†Kirkekiste, tidligst omtalt 1619, 9 af eg, jernbeslået og med lås, beregnet til messeklæderne. 3 3
Klingpung (fig. 17), 1880, 22 kaldet »tavle med
pung«; drejet træskaft og -skål, med messingbeslag. Sortmalet, med gult på profilled og

indvendig i skålen. Ophængt bag altertavlen.
En †tavlepung fik 1748 ny, rød plyssespung. 2 1
Pengebøsse af blik, o. 1900; på stolegavl i vest.
Pulpitur i vest, 1906, m o d midtgangen støttet
af to drejede søjler; forsidens fyldingspanel tredelt ved snosøjleprydede pilastre. Søjler og bærebjælke brunviolette, panelet hvidmalet.
Orgel, formentlig bygget o. 1900 af Joh. P.
Andresen & Co., Ringkøbing. Leveret brugt til
kirken 1928 af A. C. Zachariasen, Århus, der
samtidig udvidede stemmmetallet fra tre til fire. 3 7 O m b y g g e t 1951 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Mekanisk aktion, registerkancellade.
Facaden fra 1929 med attrappiber af sølvbronzeret zink. På vestpulpituret; spillebord i orgelhusets nordside. 3 8 †Orgel, fra missionshuset i
Århus, leveret brugt 1906 af A. C. Zachariasen,
Århus. Tre stemmer. 3 9
Salmenummertavler. 1) »En Gave til Stiær Kirke fra M. Rasmussen Peritshauge 1888«, sortmalet trætavle med svejfet gavl, hvorpå plade
med indskriften. Søm til ophængningsbrikker
med tal. På triumfvæggen mod nord. 2) N y e re, rektangulær, til talbrikker; ophængt på skibets sydvæg. 18628 fandtes tre tavler, antagelig
beregnet til kridttal. 4 0
Mindetavler. 1) 1843, lille, oval, let hvælvet
metalplade, der inden for en gulmalet rundstav
har en gul frakturindskrift i to spalter på sort
bund: »Til Minde om: Salig Jens Mads Andersen Juul, Danebrogsmand, af Peritshauge, som
før sin D ø d 1839 skænkede 100 Rbdl: til Stjær
Kirkes Vedligeholdelse, i Erkjendelse af at Gud
lagde sin Velsignelse i hans Gjerning som driftig Landmand. / Og Aftægtsgardmand Mads
Jensen af Stjær, som ligeledes til samme Tid og
Øiemed, skænkede 100 Rbdl: til Stjær Kirke, i
hvilken han i lang Række af Aar stadig har søgt
og fundet aandelig Opbyggelse, Bestyrkelse af
sand Christelig Tro, Haab og Kjærlighed. /
O p h æ n g t Aar 1843 af taknemlige Kirkeeiere.«
På skibets nordvæg, under pulpituret.
2) 1863, træplade med sortmalet indskrift:
»Aar 1863 Blev dette Taarns Søndre og Westre
JernSide Nedbrut 15 Alen samt indsat
bielker. Og dette Muurarbeide U d f ø r t af M u re(!) H. N. Petersberg fra Wrold, af samtlige
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Kjerketiendeeiere Bekostet.« Indsat i klokkestokværkets vestre gavlvæg.
Lysekroner. 1) Nyere, at lyst messing; otte
volutarme og stor hængekugle med knop. O p hængt østligst i skibet. 2) »Skænket til Stjær
kirke 1941 af Anton C.Jensen, ejer af Pebbelgaard i 57 aar. Gud til ære«. 2 x 8 volutarme og
stor hængekugle med den graverede giverindskrift. Vestligst i skibet. Moderne lampetter.
Klokke (jfr. fig. 19), »Stjær 1876«, 62 cm i
tvm. Glat, nederst over slagkanten indskriften.
Muligvis ligesom Storrings (s. 2077) støbt hos
Chr. Christensens enke, Århus. 4 1 Repareret og
forsynet med ny knebel 1975. En tidligere
*klokkeknebel af smedejern, med femkantet
bøjle foroven, skulle være udført 1832. 42 I Den
gamle By (inv. nr. 270:47).
†Klokke. 1528 måtte kirken i forbindelse med
klokkeskatten samme år aflevere en klokke, der
med »al jernfang« (tilbehør) vejede 1½ skippund og 2 lispund. 4 3 - I regnskaberne 1681 ff. 3 1
omtales kun én klokke i tårnet.
Klokkestol (fig. 19), middelalderlig og sandsynligvis samtidig med tårnet, af eg, beregnet
til to klokker. 4 4 Den nuværende klokke er ophængt mellem de to vestre af tre lodrette stolper, med svære, let krumhugne skråstivere i
nord-syd og korte i øst-vest (heri indgår genanvendt tømmer). På den østre stolpe indridset
initialerne »J.P.« og »L.N.«.

GRAVMINDER
†Kirkegårdsmonumenter. Gravtræer. I regnskaberne for perioden 1739-67 21 er noteret indtægter i forbindelse med anbringelse af ligtræer:
1740/41 Peder Poulsen 32 sk. for et ligtræ,
Niels Jensen 16 sk. for et over sit barn. 1742/43
betaltes 64 sk. for et træ lagt over Rasmus
Knudsen og samme beløb for et over Niels Jensen, 1745/46 indkom 1 rdl. 32 sk. for to ligtræer over Kiersten Nielsdatter og hendes søn.
1752/53 56 sk. for Peder Nielsen Søballe og 24
sk. for »et lidet«.
Ifølge synsprotokollen 1862 8 var der på kirkegården rejst et jernkors over Jens Madsen An-
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Fig. 16. Oblatæske, skål og vinkande, 1862, fra Bing
& Grøndahls porcelænsfabrik (s. 2096). NE fot.
1979. - Wafer box, bowl and ewer, 1862.
Fig. 17. Klingpung, 1880, af træ (s. 2098). NE fot.
1979. - Wooden collection box, 1880.

dersen Juul, †1839, og et træmonument over
Mads Jensen (jfr. mindetavle nr. 1).
Et skriftløst granitmonument i landlig empirestil, ca. 1,5 m højt, kronet af flad granitkugle
på smedejernsstang og på forsiden med forsænkede felter til forsvundne plader: oval over timeglas og lille portal; fandtes endnu 1920.
KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Storring kopibog 1751-1806
(C357.35). - Ved embedet: Synsprotokol for Stjær
kirke 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier
vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39
samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
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DiplDan. 2 rk. IX, nr. 328.
LA Vib. Århus bispearkiv. Framlev herredsbog
1661 (C 3.1078).
8
Synsprotokol 1862ff.
9
RA DaKanc. Seks års kirkergsk., indsendt 1620 (B
184e).
10
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-76) samt note 3 og 9.
11
MeddÅSt. 1971, s. 85-88.
12
Opmåling af KdeFL.
13
Sml. Mackeprang: Granitportaler s. 151-58, og
samme i Danmarks Billedhuggerkunst (red. af
V. Thorlacius-Ussing), 1950, s. 40, samt O t t o N o r n :
Jydsk Granit, 1968, s. 38f.
14
Om andre Samson-fremstillinger sml. Mackeprang: Granitportaler, s. 180-82.
15
N o r n (note 13) opfatter løven som et Kristussymbol.
16
M e d unicial h og omvendt G.
17
Mackeprang: Granitportaler s. 158.
7

Fig. 18. †Kalkmalede dekorationer, fra 1450-1500, i
korets nordvestre hjørne (s. 2094). Erik Skov fot.
1970. - †Wall-painting from 1450-1500, in north-west
corner of chancel.

landsbykirker, III, 1886, s. 362-66. - Indberetninger:
Ved Chr. Axel Jensen 1920 (bygning, inventar og
†granitmonument, med skitse), Kjeld de Fine Licht
1970 (romansk vinduesramme), Olaf Hellvik 1970
(†kalkmalerier), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen
Frimand 1978 (sydportalens indskrift og kirkens inventar). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse
ved Niels Jørgen Poulsen, kalkmalerier og inventar
ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1982.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Opmålinger af
n o r d - og sydportalen 1870 ved L. Winstrup. - Plan
og snit af kirken ved Jens Hougaard og Jørgen
Viemose 1970.
Litteratur: MeddÅSt. 1971, s. 85-88.
1
Århus Domkapitels Jordebog II, 15 og 47. - Der
svaredes kirkelam og -havre til de samme embeder
og personer som for Sjelle kirkes v e d k o m m e n d e (se
Sjelle s. 1903).
2
KancBrevb. 16. sept. 1581 og Kronens Skøder I,
251.
3
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkerne på ryttergodset 1713-24 (C3.1155). Syn 7. sept. 1719.
4
LA Vib. Skanderborg rytterdistrikts godsarkiv.
Jordebogsekstrakter m . m . 1719-69 (GRyt 8.9).
Auktionsforretning 1767.
5
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1765-88 (C 3.1154).

Fig. 19. Klokkestol, muligvis samtidig med tårnet;
kun det ene af de to fag ses. Klokken støbt 1876
(s. 2099). JJF fot. 1979. - Stock, may be contemporary
with the bell tower. Only one of the two lights is visible.
Bell cast 1876.
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18

LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1716-23 (C 3.2439).
19
Resen s. 119.
20
Uldall.
21
RA Rtk. Rev. rgsk. 269-85. 1739-67. Skanderborg
rytterdistrikt, kirkergsk.
22
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokol
for kirker 1845-1921 (C 30.5-10).
23
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1695-1738 (C 3.1153) samt note 18.
24
N o t e 21 samt RA Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. 290.
1754. Syn for jy. rytterdistriktskirker.
25
LA Vib. Århus bispearkiv. Korrespondance 16901845. Framlev hrd. (C 2.558).
26
N o t e 8 og 22.
27
LA Vib. Bygningsinspektoratet. Århus. Forsk.
kirker. S. ca. 1850-1905 (B 239.124).
28
Uldall.
29
Muligvis Rasmus Madsen i Stjær, kirkeværge
1613/14 (note 9) - og Niels Jensen?
30
A. P. Falck, †1902 eller A. Fleron.
31
RA Rtk. Rev. rgsk. 261-66. Århus stifts kirkergsk. 1680-94.
32
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. o.l. vedr.
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landsognene. 1671-1712 (C 3.2434).
33
RA Rtk. Rev. rgsk. 290. Summariske rgsk. m. beviser f. jyske rytterdistrikts kirker 1769.
34
LA Vib. Kirkesessionerne f. rytterdistrikterne.
Synsprotokol f. Skanderborg m.fl. rytterdistrikter
1724-34 (X 156.4).
35
Der findes flere eks. på tilsvarende rankeudsmykning, f.eks. 0. Egesborg og Snesere (DK. Præstø
amt s. 936 og 858) samt Balslev kirke, Odense amt,
men »drueklumperne« synes sjældne, j f r . dog et eks.
i D G B , i n v . n r . 1540, fra kapellet på Gl. Estrup.
36
Udat. optegnelse af Tang Kristensen, i Dansk Folkemindesaml. (afskrift i N M 2 ) .
37
Zachariasen: Orgelfortegn. og note 8.
38
Yderligere oplysninger findes i Orgelreg.
39
Orglet var skænket kirken (note 8).
40
Jfr. fot. 1934 i N M 2 .
41
Jfr. korresp. i N M 2 .
42
Ifølge oplysninger fra ringeren, tilgået Den gamle
By.
43
RA. Rgsk. ældre end 1559. 108 A. Liste over indkrævede klokker 1528/29.
44
1528 har kirken haft to klokker, siden den dette år
kunne afgive én til klokkeskatten.

Fig.20. Landsbyplan 1:10000, målt
1780. - Map of the village 1780.
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SUMMARY

This modest church consists of a Romanesque
chancel and a nave of granite ashlar with a Late
Medieval tower, the lower storey of which
serves as a vestibule.
The pride of the church is a richly sculptured
granite portal in the south wall of the nave
which ranks as one of the most important
Romanesque works of art in granite to be
found in Jutland. The slim billets are set in vertical casing stones; the lintel contains a recessed
tympanum. The central motif is the Crucifixion with four figures at the side: Longinus,
Stephaton, Mary and John. The Crucifixion is
flanked on the lintel and the casing stones by
four large elegantly executed animals shown in
profile, the two at the top being symbols of the
Evangelists: the ox (Luke) and the lion (Mark).
The west casing stone shows Samson fighting
the lion; both the slim figures are elongated and
distorted because of the confined space. On the
east, slightly broader casing stone a seated lion
and a hovering angel can be seen; the relation-

ship between the two is not yet clear. An indistinct Latin inscription at the top of the west
casing stone is thought to show a man's name,
Esge. Based on common features in composition, choice of motif and the execution the authority on Jutland granite sculpture, M.
Mackeprang, has ascribed another six portals in
the Århus diocese to the master of the Stjær
portal, w h o m he calls Esge.
The vaulting of the chancel once contained a
wall-painting of the same simple type that we
find elsewhere in the district, dating from the
last quarter of the 15th century. It has now
been covered over with whitewash again.
A thorough restoration 1895-96 under the
direction of the architect R. Frimodt Clausen
who designed the uniform furniture in NeoRomanesque style has left its mark on the interior of the church. The altar silver and the large
baptismal font, richly decorated with images,
from the Romanesque period, and the Netherlands baptismal dish from the beginning of the
17th century, are the only earlier items still
extant.

Fig. 1. Den nuværende kirke, 1884, set fra syd (s. 2104). NE fot. 1978. - The present church seen from south.
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Kirken, der indtil 1978 var anneks til Storring, havde
samme ejendomsforhold som Stjær (s. 2087), før den
17671 blev solgt til grev Erhard Wedel-Friis; allerede
1776 tilhørte den sognemændene. 2 Kirken overgik
til selveje 1.januar 1909.
Ifølge herredsbogen 16613 blev kirkens kalk og
disk stjålet under svenskekrigene 1657-60. - 1715, i
tiden under det skanderborgske rytterdistrikt, bad
beboerne om at fa opstillet et pulpitur (se dette),
fordi rytterne optog så megen plads, at der ikke var
bænke til børn og tjenestefolk. 4 - Kirkeinspektøren,
krigsråd Niels Friderich Morville, klagede 17285
over, at sognemændene var uvillige til at hente byg-
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gematerialer ved Tvilum ladegård og kirke til våbenhusets istandsættelse (sml. Framlev s. 2035).
Den middelalderlige kirke blev nedbrudt 1884 og
afløst af den nuværende bygning.

K i r k e n fra 1884 ligger på den gamle kirkes
plads m i d t i den tidligere landsby, der siden
Århus-Hammel
jernbanens
anlæggelse
i
1890'erne er vokset stærkt m o d syd.
Kirkegården er udvidet adskillige gange: 1850 6
m o d n o r d , f r e m til landevejen, 1920 7 m o d syd
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kapel var under opførelse 1982 øst for kirkegården (arkitekterne L. og E. Foldager Andersen,
Ry). Det afløste et †kapel fra 1965 samme sted,
der erstattede et †kapel fra o. 1900 syd for kirkegården. Det var i blank mur med skifertag
og havde rundbuede åbninger og støttepiller i
stil med kirken.
D E N N U V Æ R E N D E KIRKE

Fig. 2. Plan 1:300 af den romanske †kirke. Tegnet af
Marianne Nielsen på grundlag af fig. 3. - Plan 1:300
of the church demolished 1884.
Fig. 3. Plan 1:300 af den romanske †kirke, ved
V. Th. Walther 1881 (NM). - Plan 1:300 of the church
demolished 1884.

og sidst, 1954 og 1981, m o d sydøst. Den hegnes m o d vest og nord af cementafdækkede
kløvstensmure, der o. 1900 har afløst de gamle
markstensdiger, hvoraf nu kun det østre er bevaret. To køreporte i vest lukkes med jerngitterfløje.
De gamle stendiger målte 1862 7 henholdsvis
64 og 78 alen i øst og vest og 74 og 81 alen i syd
og nord. 1613/14 8 udbedrede to stenpikkere fra
H a m m e l med fire karle det forfaldne gærde
med 56 bondelæs kampesten. I 16-1700'rne 9
fandtes en tømret †port, overdækket med træ,
og to låger, alle med smedede †kirkeriste i egetræsrammer. - Et †jernhalsbånd til gabestokken nævnes endnu 1862. 7
Et bygningskompleks indeholdende konfirmandstuer, mødelokaler, redskabsrum og lig-

er opført efter tegning af
arkitekt Vilhelm Puck, Århus, der 1874 havde
bygget valgmenighedskirken i Bering (Kolt
sogn, N i n g hrd.) og 1890 opførte en ny kirke i
nabosognet Storring (s. 2066). Den består af
tresidet afsluttet kor samt skib og tårn i vest,
hvis underetage tjener som forhal.
Bygningen, som er holdt i den samme tørre,
nyromanske stil som kirken i Bering, med
hvilken den har stærke lighedstræk, er muret af
røde teglsten over en sokkel af to skifter granit,
det øverste med skråkant. Tagfladerne, der har
små dekorative kviste, er tækket med skifer.
Facaderne deles af aftrappede støttepiller og
smykkes af rundbuefrise og tandsnitsgesims.
Koret har to og skibet i alt otte rundbuede vinduer. Døren i tårnets vestmur dækkes af et granit-tympanon med indhugget »1884«. Tårnet
afsluttes i en ottesidet overdel med rundbuede
glamhuller og ottedelt pyramidespir - en arkitektonisk løsning som også Frijsenborg-bygmesteren Christen Kiilsgaard brugte ved o m bygningen af H a u r u m kirke (Viborg amt)
1872, og som kgl. bygningsinspektør V. Th.
Walther benyttede i Holme kirke (Ning hrd.)
1882.
Indvendig har skibet åben tagstol, hvilende
på granitkonsoller, mens kor og tårnrum har
fladt, brunbejdset bjælkeloft. Væggene, der
blev hvidtet i 1960'erne, stod oprindelig med
gule mursten med kalkmalet †dekoration (bladværk og geometriske figurer) under loftet, o m kring vinduer og den runde korbue, hvis kragbånd (se disse) er overflyttet fra den nedbrudte
kirke. I gulvet ligger gule og røde fliser.
D E N M I D D E L A L D E R L I G E †KIRKE

bestod ved nedrivningen 1884 af romansk kor og skib, hvortil
der var føjet et sengotisk tårn i vest med over-
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Fig. 4. Den romanske †kirke. Skitse 1:200 af kirkens søndre langside, ved V. Th. Walther 1881 (NM). - The
church demolished 1884. South long side.

del af bindingsværk samt et våbenhus i syd,
delvis af bindingsværk.
Den beskedne romanske kirke 1 0 var lidt mindre end Skørring og dermed herredets mindste.
Skibet var to murtykkelser bredere end koret
og udvendig nøjagtig dobbelt så langt som dette. Murene, som stod uden sokkel, var rejst af
rå og kløvede marksten med tildannede granitkvadre i hjørner og omkring døre og vinduer. Af de formodentlig retkantede døre var den
søndre endnu i brug, mens den nordre var lukket i lysningen, hvor der ligesom i Storring og
Stjær var indsat et lille vindue, 5 0 x 9 0 cm. I
korets øst- og n o r d m u r var der bevaret to oprindelige, rundbuede og smigede vinduer, begge tilmuret i den smalle lysning. Skibet har formodentlig haft to vinduer i hver langside; 1803 4
var der endnu to »små vinduer« i nord.
I det indre stod rummene med flade bjælkelofter. Den smalle, runde korbue, muret af granitkvadre, udgjorde en trediedel af t r i u m f m u ren. To reliefhugne kragbånd (fig. 5 og 6) er
overflyttet til den nye kirke, hvor de er byttet
rundt, så vangesiden nu vender mod skibet. De
to sten med omløbende profil på undersiden og
udsmykkede ender måler 102-6 cm i længden,
svarende til en murtykkelse på ca. en meter.
Den søndre (fig.6), nu indmuret i nord, smykkes af en omhyggeligt udført palmetranke, 1 1
mens den nordre (fig. 5), nu i syd, indeholder

Danmarks Kirker, Århus amt

en akantusranke med rigt bladværk, der i varierede og enkle udgaver ses på kragbånd i bl.a.
Lyngby (s. 1615), Holme og Tiset (Ning hrd.).
Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen
opførtes et tårn i vest, hvis øverste stokværk
tidligt blev erstattet af bindingsværk. Et bindingsværks-våbenhus ved syddøren er nævnt
første gang 1685, 12 men var formodentlig noget ældre.
Det reducerede tårn (fig. 4) var ligesom det i
Storring uden forbindelse med kirkerummet
og uden etageadskillelse. Det bestod i 171800'rne 13 af en 4,5 m høj, muret underdel med
et overparti af bindingsværk. Den svære underdel var opført af teglsten med åbne bomhuller;
indvendig var der brugt kampesten. I syd sad
en fladbuet og falset dør. Bindingsværket, fornyet 1758 14 af murermestrene Cornelius Hansen og Christian Thomsen fra Fredericia (sml.
Harlev s. 2013 med note 22), var trukket en
smule tilbage fra murflugten og sluttede sig til
skibets taggavl. Der var retkantede glamhuller
til de tre sider; tårnet dækkedes af et teglhængt
sadeltag med bindingsværksgavle i øst og vest.
Det lille, teglhængte våbenhus (fig. 4) var
1884 af bindingsværk med undtagelse af vestmuren. Der var en dør i syd, et lille vindue i øst
og bræddeloft; gulvet var belagt med mursten.
Søren tømmermand, Galten, reparerede taget
1685, 12 og tømmeret forbedredes 1727, 4 men
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Fig. 5 og 6. Nordre og søndre korbuekragbånd (s. 2105), overflyttet fra den gamle kirke og ombyttet. NE fot.
1978. - North and south string courses of the rood arch transferred from the old church and changed around.

huset stod uden tag og tavl den følgende vinter,
og først i efterhøsten 1728 blev der muret,
»skelnet og dønniket« formodentlig på grund
af sognemændenes vægring m o d at hente m u r og tagsten i Tvilum (jfr. historik). 5 Allerede
1758 14 - i forbindelse med tårnarbejderne måtte der igen hugges nyt tømmer. - Provsten
henstillede 1872, 6 at byens brandsprøjte skulle
fjernes fra våbenhuset. 1 5
De overleverede kirkeregnskaber tillader os
at følge en del af kirkens vedligeholdelsesarbejder i
1700'rne: 1693 9 aftaltes det med murermester
Michel Lauritzen, Århus, at han skulle reparere
kirken for 38 rdl.; 1700 udbedrede han skibets
vestgavl. Murermester Niels Tenderup, også
fra Århus, arbejdede 1716 16 på kirke og tårn, og
1718 kalkede Peder Steensen fra Farre. 1731 17
reparerede Hans Pedersen, Skanderborg, og
1743 14 spækkede murer Michel Højer fra Storring »tindingerne« dvs. kamtakkerne over skibets østgavl, der blev nedtaget 1758 14 i forbindelse med Fredericia-mestrene Cornelius Hansen og Christian Thomsens arbejder på tårn og
våbenhus; i den anledning indkøbtes 5000
»dobbelte« flensborgsten og 3400 tagsten.
Ved nedbrydningen 1884 var den hvidkalkede kirke overalt tækket med vingetegl. 1 8 Det
meste af skibets tag bestod 1715 4 af gamle, »hule tagsten«, dvs. munke og nonner, 1728 kaldet
for »kattepander«. 1718/19 16 indkøbtes i Århus
164 hollandske tagsten til tårnet.

1872-73 indsattes rundbuede støbejernsvinduer i syd; 7 midt i skibets nordside var o. 1854 13
indrettet et stort vindue med trækarme.
Byggeriet 1884.19 Provstesynet pålagde 1880 7
værgen inden næste år at fremlægge tegninger
og overslag til en restaurering og udvidelse af
kirken, der med sine 130 siddepladser forekom
lille, men i øvrigt synes at have været i rimelig
god stand. 2.juli 1881 besigtigede bygningsinspektør V. Th. Walther efter henstilling fra ministeriet kirken og f r e m k o m kort efter med et
forslag til en istandsættelse og ombygning, der
i det store og hele bevarede kirken i dens daværende skikkelse. 20 Walthers »restauration« k o m
dog aldrig til udførelse, idet sogneboerne, efter
at de først havde søgt at udsætte en istandsættelse, fandt det mere rimeligt at opføre en helt
ny kirke frem for at restaurere den gamle; hvis
der k o m en religiøs vækkelse, ville den alligevel være for lille. Da denne tanke kunne støttes
af både provst, biskop og bygningsinspektør,
blev det i efteråret 1882 overdraget Vilhelm
Puck 2 1 at tegne en ny kirke. Tegningerne indsendtes til ministeriet 17. marts 1883, som efter
forskellige småændringer tiltrådte forslaget.
Den gamle kirke blev nedbrudt tidligt i foråret
1884 22 og den nye indviet 9. nov. samme år. 7
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INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar er i hovedsagen samtidig
med bygningen, fra 1884, og som denne tegnet af
arkitekten Vilhelm Puck. Altertavlen er dog opstillet
1938, og farverne er gjort lysere. - Fra den nedrevne
kirke er overført den romanske døbefont med dåbsfadet fra o. 1550, alterkalk og disk fra 1736 og lysekronen fra 1600'rnes 1. halvdel. De sidstnævnte genstande er ifølge testamente af 18. marts 1736 med
efterfølgende fundats 1.januar 175423 skænket af den
kgl. skov-, jagt- og sessionsskriver i Jylland og Fyn
Bartram Buchwald og hustru, Margarete Arnkiel,
der har beriget den gamle kirke med andet, som er
forsvundet sammen med denne: †alterklæde med
sølvkrucifiks, †knæleskammel til præsten og †pulpitur. Fra ægteparrets †åbne begravelse stammer en
mindetavle og nogle våbner, derimod er deres tidstypiske epitaf overført til Museet på Koldinghus.

Alterbord (fig. 22), 1884, af eg, den kraftige
bordplade støttet af nyromanske søjler; afrenset
for farver. †Alterbordet i den nedrevne kirke var
af kampesten, 7 ca. 180 cm bredt og ca. 120 cm
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dybt (jfr. fig. 3). Forsiden blev 1853 dækket af
en umalet træbeklædning.
†Alterklæder. 1719 24 var alterbordet dækket af
et »Cartuns« (bomulds) alterklæde og en lærredsdug. Det blev afløst af et rødt alterklæde
med sølvgaloner og et krucifiks af massivt
sølv, skænket efter 1736 af Margarete Arnkiel,
enke efter Bartram Buchwald (jfr. ovenfor).
Sølvkorset er forsvundet efter 1877, 7 da man
ønskede klædet opfarvet og forsynet med nye
sølvgaloner.
Altertavlen (fig. 22), 1938, er et fløjalterskab, 2 5 af eg, tegnet af arkitekterne M. B. Fritz
og søn, Århus, med et maleri skænket 1913 (jfr.
mindetavle) udført af Sophus Vermehren
(1866-1950). Maleriet, i olie på lærred,
152x115 cm, der som motiv har Kristus: »Lader de små børn k o m m e til mig«, er bagpå
signeret »S. Vermehren 20-12-1913«. I fodfelt
og fløje er på sort bund hvidmalede versalindskrifter, henholdsvis henvisende til maleriet og

Fig. 7. Romansk døbefont (s. 2110).
M. Mackeprang fot.
1911. - Romanesque
baptismal font.
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Fig. 8 Alterkalk, skænket 1736 af kgl. skov-, jagtog sessionsskriver Bartram Buchwald og hustru,
Margarete Arnkiel (s. 2108). NE fot. 1978. - Chalice
donated 1736 by Bartram Buchwald and his wife Margarete Arnkiel.

Fig. 9. Alterdisk, skænket 1736 sammen med kalken
(fig. 8) (s. 2109). NE fot. 1978. - Altar paten donated
1736 with the chalice.

nadverindstiftelsesordene. - Ved tavlens oprindelige udformning var den kronet af fire små
trekantgavle med oliemalede evangelistsymboler, på guldgrund, og med forskelligt farvede
profillister; nu ophængt i tårnets næstøverste
stokværk.
†Altertavler. 1) »I renæssancestil«, antagelig
fra o. 1600 eller de første årtier herefter, 1862 7
beskrevet således: »et midtfelt (1773 påmalet
Herrens korsfæstelse), tre små overfelter med
inskription, spids«, dvs. med en trekantgavl
(jfr. Stjær †tavle). 1881 udtalte Walther, 10 at
»indfatningen« kunne restaureres og benyttes
til et nyt og bedre billede.
2) 1884, 26 i nygotisk stil, med kolonnetter og
fialer flankerende trekantgavl, hvorunder et
rundbuet felt. 2 7 Et krucifiks fra altertavlen blev
1914 ophængt over korbuen; 6 det er måske
identisk med det, der nu er anbragt i tårnets
2. stokværk: Den metalstøbte, »forsølvede«
Kristusfigur, 71 cm høj, hænger på et trækors,
155x138 cm, med træskårne evangelistsymboler i korsarmsenderne; bag armene er påsat en
stor cirkelskive med skårne blade på randen
samt metalstråler fra glorieskiven.
Altersølv. Alterkalk og disk, skænket 1736 af
Bartram Buchwald og hustru (jfr. ovenfor).
Den 22 cm høje kalk (fig. 8) står på en ottesidet,
let opadskrånende fodplade og har en ottedelt,
ligeknækket fod; ved overgangen til det polygonale skaft, ligesom til de øvrige led, er små
vandrette profilstave. Den fladovale knop, med
reminiscenser af ældre stiltræk, har otte kraftigt
fremspringende rudebosser (med trambulerede
konturlinier på forsiden) og både på over- og
underside små, opdrevne ruder mellem knoppens lodrette riller. Stort flat bæger dekoreret
med tre graverede indskrifter, med skriveskrift, hver omkranset af graverede bladranker:
1) »Anno 1736 Gud til Ære og Kirken til Prydelse, Er til Galten Kir-Ke Givet denne Kalk og
Disk af« 2) »Bartram Buckwalt Kongel-Mai t s
Skou og Iagt Søsions(!) Skriver udi Iylland og
Fyen og hans Kiere Hustrue, Margarete ArenKiel.« 3) »Iesu, Dig Skee Ævig Ære, For dit
O r d og Reene Lære, og For dit Saa dyre Blod,
Du paa Korset Flyde Lood.«
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Fig. 10. Dåbsfad af messing, sydtysk arbejde fra
o. 1550 (s. 2110). NE fot. 1978. - Baptismal dish of
brass. Made in South Germany c. 1550.
Den samtidige disk (fig. 9), 15,5 cm i tvm.,
ret flad, med blødt forløbende overgang mellem bund og rand, har herpå en graveret indskrift med bogstaver svarende til kalkens: »Tak
Iesu for dit Legeme, Du lood paa Korset Døde,
Thi derved hver Een Troende, Blev frelst fra
Ævig Møde.« Indskriften flankerer givernes
initialer »BB - MA« (store skønskriftsbogstaver) indrammet af korslagte palmegrene o m vundet med sløjfe forneden. Midt under bunden et næsten udpudset stempel, et tresidet
skjold med to-tre bogstaver (?). Ifølge inventariet 1739 14 var kalk og disk da »fuldkommen
forgyldt« og opbevaret i et †foderal betrukket
med »Kardevan« (dvs. Korduan, fint læder af
gedeskind).
†Altersølv. En kalk og disk af sølv samt en
messehagel var før 1635 blevet stjålet af Mads
Jespersen, der nævnte år blev henrettet for tyveri af bl.a. 14 kalke og diske fra jyske kirker. 2 8
En kalk og disk af sølv (måske det samme sæt?)
blev stjålet under svenskekrigene 1657-60. 3 En
†kalk og †disk af tin, med årstallet 1669, 23 blev
1734 29 omtalt som »mestendels ubrugeligt« og
1767 som gamle. 3 0
Vinskummeske, 1904, med Københavns bystempel og mesterstemplet »A. F« i oval for
A. Fleron? 31
Oblatæske, 18657 anskaffet sammen med
†vinkande og †skal fra Den kongelige Porcelænsfabrik, sort, med guldkors og -kanter.
Alterstager, o. 1900, af lyst messing, 42,5 cm
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høje, på sekskantet, skråfaset fod og med
slankt, konisk skaft over riflet krave. Syvarmet
lysestage, o. 1900. - †Alterstager af tin, omtalt
1661 3 -1862. 7
* Røgelsekar (fig. 11), romansk, af malm, 19,5
cm højt og 14,5 cm i tvm., firpasformet, på
lav, konisk fod. Skålen har foroven en krans af
gennembrudte røghuller og låget tilsvarende
gennembrudt bladornamentik under de fire
rundbuede felter. På toppen et centralanlæg
med rundt midttårn kranset af trekvartcirkelformede kapeller, alle med murkvader-markeringer. Naglehul i øskenerne til de forsvundne
bærestænger. Røgelsekarret, der nu findes i
Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 103), er
oprindelig indkommet til det tidligere Århus
museum, tilsyneladende fra S. Galten, men
proveniensen er usikker. 3 2 - I kirkens regnskaber omtales 1681/82 12 et »ildkar« og 1767 30 »en

Fig. 11. Romansk *røgelsekar, måske fra S. Galten
kirke, nu i Den gamle By (s. 2109). Ældre fot. i
NM2. - Romanesque censor, once perhaps in Galten
church, now in Den Gamle By museum.
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gammel malmgryde til at hente ild i«, måske
det ovenfor omtalte røgelsekar.
Messehagler. 1) N y , fra Dansk paramenthandel, mørkerød silkebrokade med indvævet
bladmønster. 2) 1906(?), 7 mørkerød fløjl med
smalle, sølvgaloner og et senere påsat, guldgaloneret rygkors. Nu ude af brug. †Messehagler.
1719 23 omtales en gammel, rød plysses hagel,
der 1749/50 14 blev erstattet af en tilsvarende for
23 rdl. 58 sk. Ifølge 1862-inventariet var haglen
af rødt fløjl med sølvbræmmer, men ønskedes
1877 opfarvet og forsynet med nye galoner. 7

Dåbsfad (fig. 10), o. 1550, af messing, sydtysk arbejde; 39,5 cm i tvm., ca. 5 cm dybt og
med en 4,5 cm smal rand. De stemplede ornamenter på randen og den drevne og ciselerede
fremstilling af Syndefaldet i bunden, omgivet
af en næsten udpudset minuskelremse, svarer
helt til S. Årslev-fadets (s. 1557); ligesom dette
er det anbragt på en flad messingkrans. - 1701 35
manglede fonten et bækken, og 1715 4 ønskede
man derfor anskaffet et af kobber eller messing.
Et messingbækken, det nu anvendte, indkøbtes
1718/19 16 for 2 sl. dl. 1 mk.

Alterskranke, 1884, halvrund, med nyromanske egesøjler og profileret håndliste. †Alterskranke. 1745/46 14 nævnes »tralværket« i koret;
det stod malet 1803 4 og var opstillet tværs over
koret (jfr. fig. 3). Præstens †knæleskammel, betrukket med rødt fløjl, var skænket af Bartam
Buchwald og hustru. 7
Døbefont (fig. 7), romansk, af granit, k u m men, 83 cm i tvm. og 26 cm dyb, af grovkornet, rødlig granit, foden mere finkornet, lys,
grårød. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s.
234ff.) tilhører den de østjyske løvefontes klassiske type og har givet navn til den såkaldte
»Galtengruppe«, med de nærmeste paralleller i
Skørring (s. 1934) og Skovby (s. 1978).
Foden er gruppens vanlige, med samme
kraftige fuglemotiv på de tre sider og en løve
på den fjerde. På hjørnerne vinkeldannede
menneskehoveder med vifteformet hår strøget
opad m o d fodens overside. K u m m e n har under
en kvartrundstav med øvre platte en reliefudsmykning med fire løver anbragt efter hinanden, hver med sit 4,5 cm fremspringende
mandshoved, set en face. Det midtdelte, rillede
hår falder ned langs hovedets sider som en krave. Herunder ses dyrets løftede pote, i de tre
tilfælde med kløer, det fjerde formet som en
femfingret hånd. Halerne, der går mellem benene og op over ryggen, danner en varieret
udformet palmet. - 1830 33 ønskede man at fa
fonten malet eller pudset og 1872 6 at fa den
renset igen, hvilket skete tre år efter. 7 Fonten
blev efter 1828 34 anbragt i koret i det nordvestre
hjørne (jfr. fig. 3). I den nye kirke blev den
opstillet under korbuen m o d nord.

Dåbskande, skænket 1936, af lyst messing, 32
cm høj, svarende til Storrings.
Prædikestol, 1884, af eg, stående på aftrappet
granitsokkel med bærestolpe af fire koblede
søjler svarende til alterbordet og -skranken. De
seks fag har fladbuede fyldinger mellem hjørnekolonnetter under høje vandnæseprofiler;
gesimsen støttes af kraftige krumknægte. O p gang, med fyldingspanel forneden, langs triumfvæggen. Stolen nu helt afrenset for farver,
men spor af rødt, grønt og sort på rammeværk
og søjler; opgangens panel gråmalet forneden,
hvidt foroven.
†Prædikestol36 og himmel, 1604, havde ifølge
synsprotokollen 1862 7 fem malede felter og lidt
snitværk samt en lignende himmel. På stolen
stod årstallet »1604« og på opgangen ved triumfvæggen (jfr. fig. 3) »1654«. 1877 7 ønskede
man et grundigt eftersyn, antagelig med henblik på istandsættelse, men i stedet kasseredes
stolen samtidig med kirkens nedrivning.
Stolestader, 1884, ganske svarende til Storrings (s. 2074); lysgråmalede, tidligere brunferniserede. 3 7
†Stoleværk i den gamle kirke. 1702 9 »blev kostet på kirken nye, indlukkede stole (dvs. med
døre), da de gamle var ganske ruinerede«. De
var af fyr og udført af snedker Daniel Sørensen
for 30 sl. dl.; Niels Andersen leverede beslag til
17 stole. 1803 4 nævnes, at de var malet ligesom
†præste- og †degnestolen, der stod henholdsvis i
korets nordøstre og sydvestre hjørne (jfr.
fig. 3). Ifølge en skitse af V. Th. Walther 1881 10
var gavlene glatte, med udsavet topstykke af
f o r m som et rudimentært trekløver, hvor de to
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1978. - Interior looking east.

mindre blade forneden dannede endestykker
for en art frisefelt angivet ved to rækker neglesnit.
En †lukket stol, måske tilhørende familien
Buchwald?, i skibets sydvestre hjørne under
pulpituret (jfr. fig. 3), havde 1881 10 plads til
seks personer.
†Kirkekiste til messeklæderne, tidligst omtalt
1681/82, 12 var af eg og jernbeslået. 1 6 1853 6 stod
den endnu i koret, men ønskedes da fjernet fra
kirken.
Pengebøsse, o. 1900, af sortmalet blik; hvidmalet fraktur: »Til de Fattige«. Ved indgangen
på skibets vestvæg.
Pulpitur i vest, 1884, forsidens fyldingspanel
svarende til prædikestolen. Oprindelig to lukkede opgange, 1936 erstattet af én.
†Pulpitur. 38 1 71 5 4 ansøgtes øvrighed og patron om tilladelse til at bygge et lidet pulpitur i
vest (jfr. s. 2103). Opførelsen blev amidlertid

ikke til noget, før Bartram Buchwald i sit føromtalte testamente 1736 skænkede et pulpitur,
der stod færdigt 1741. 23 Ifølge Walther 10 var
pulpituret i kirkens vestende bygget helt ud
over indgangen til våbenhuset og med adgang
ad en vindeltrappe midt for vestvæggen (jfr.
fig. 3). Det lave brystværn bestod af et »trætralværk«, der 1803 4 omtales som malet. Pulpituret
gav plads til to række stole. 7
Orgel, leveret 1909 af A. C. Zachariasen, Århus 3 9 (jfr. mindetavle). O m b y g g e t 1929 af samme (svellekasse etableret). Ét manual med fem
stemmer. Disposition: Bordone 16', Principale
8', Rørfløjte 8', Salicionale 8', Ottava 4', svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade. På pulpitur i skibets vestende, østvendt facade med piber af sølvbronzeret zink; spillebord i orgelhusets nordside.
Salmenummertavler, nyere. 1) Højt, smalt
bræt med søm til ophængningstal af metal; på
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Fig. 13. Detalje fra *epitaf (jfr. fig. 14), med det afdøde ægtepar ved korsets fod (s. 2112). LL fot. 1981.
- Detail from sepulchral tablet with the deceased couple at
the foot of the cross ( c f . fig. 14).

triumfvæggens nordre del. 2) Bred, lav tavle
flankeret af rosetprydede søjlestave og med to
vandrette felter til indskudsbrikker med hvidmalede tal. Nu ude af brug, men antagelig en af
de tre tavler, der omtales i inventariet 1862. 7
Kirkestævnetavle, nyere, rektangulær trætavle, 3 2 x 4 7 cm, med svejfet udsavet topstykke;
sortmalet, med hvid frakturindskrift: »Kirkestævne« under to cirkelkors. Nu ophængt i tårnets næstøverste stokværk.
Mindetavle. »Aar 1909 skænkede Købmand
Frederik Carl Christian Johansen Baune,
Aarhus, Kirken her i hans Fødeby Orgelet og
Aar 1913 Alterbilledet. I taknemmelig Erindring herom blev denne Tavle sat.« Hvid marmorplade, 3 4 x 6 3 cm, med sortmalede reliefversaler; opsat på sydvæggen i tårnets næstøverste stokværk.
Lysekroner. 1) 1600'rnes 1.halvdel, men ifølge fundats 1754 skænket af Margarete Arnkiel i
overensstemmelse med hendes 1736 afdøde
ægtemands ønske (jfr. s. 2111). Samtidig var
der hensat et beløb til indkøb af tællelys. 40 Lille, seksarmet krone, hvis profilerede skaft
har kugleled, flakt ørn som topfigur samt stor
hængekugle med profileret knop. De nedadbø-

jede arme, omdannet i forbindelse med indlægningen af elektrisk lys 1914, 41 har delfinformet
midtled og i de indre slyng flade mands- og
kvindehoveder i profil. Foroven tre små S-formede prydarme. Ophængt i koret. 2-3) »Givet
til Galten Kirke 1914«. To ens, af lyst messing,
med 2 x 8 lysearme, stor, midtdelt hængekugle
og lang, riflet ophængsstang med øvre krave.
O p h æ n g t i skibet.
Klokker. 1) Støbt 1972 af Paccard, Frankrig,
[nr.] 290; 80 cm i tvm. Indskrift på klokkelegemet. 2) »Omstøbt aar 1884 hos Chr. Christensens enke. Aarhus«; 66 cm i tvm. Indskrift med
reliefversaler over slagkanten. Nu anbragt, ude
af brug, på granitsokkel med indhuggede årstal
»1886(!) - 1973«, på kirkegården ved tårnets
sydside.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1528 42 afleveredes en klokke i to stykker, der vejede 2½
skippund og 2 lispund, noget af jernfanget (tilbehøret), men ingen knebel. 2) 1862 7 omtales
den daværende klokke som »noget gammel,
dog uden årstal«, men med en til dels ulæselig
inskription. Siden 1661 3 nævner regnskaberne
en klokke ophængt i tårnet.
Klokkestol, 1884, af eg, istandsat 1972. En
lille vuggebom og svingarm til klokke nr. 2 ligger nu i klokkestokværket.

GRAVMINDER
*Epitaf (fig. 14), opsat mellem 1736 og 1741 23 af
Margarete Arnkiel over hendes mand Bartram
Buchwald, †1736 (sml. †åben begravelse, mindetavle m.m.). Det store epitaf, af eg, er et
figurrigt billedskærerarbejde svarende til epitaf
nr. 3 i Storring (s. 2080) og antagelig fra samme
værksted. Opbygningen er i hovedsagen den
samme, figurernes antal dog større ligesom deres allegoriske betydning anderledes, til dels
præget af pietistisk fromhed. En engel holder
det ovale midtfelt, der er indrammet af klokkeblomster og omgivet af englebørn. Det centrale motiv er friskårne figurer af den Korsfæstede, hvorunder det knælende, ovenfor omtalte ægtepar (fig. 13); manden, med allongepa-
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Fig. 14. *Epitaf, opsat af Margarete Arnkiel over hendes ægtemand Bartram Buchwald, †1736. Prøveoplægning før ophængningen på museet på Koldinghus. De to svævende engle oven på draperiet hører til mindetavlen (fig. 17) (s. 2112). M. Mackeprang fot. 1911. - Sepulchral tablet set up by Margarete Arnkiel for her husband
Bartram Buchwald, †1736. Trial assembly before hanging at the Museum at Koldinghus. The two hovering angels above
the drapery come from the memorial tablet (fig. 17).

ryk, omfavner Kristi fødder og kors, mens hustruen (som en anden Maria) sørgende holder
en flig af sit hovedklæde op til øjet. To englebørn, stående på konsoller på postamentet,
holder opslået bog i den ene hånd, mens de
med den anden hånd henholdsvis peger op
mod Kristus og opfanger blodstrålen fra hans

side i en (ny) kalk. 43 På krongesimsen flankerer
basunblæsende engle den opstandne Kristus
(med ny sejrsfane). Ved hans side har stået to
mindre kjortelklædte dydefigurer, 44 Retfærd,
med vægt, og Håbet, med anker og due, således som det ses på fig. 14.
Epitafiet, der siden 1911 findes på Museet på
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»See det Guds Lam som bar al Werdens Synder« og »Christi Blod Renser os af alle Wore
Synder«. På hængestykkets ovale skriftfelt
kunne man endnu 1885 læse sidste stavelse af
navnet (Buch)wald samt enkelte ord: »Gud til
Æ r e ... Pryd ...« og omkring tavlen(?) »... efter
min D ø d ...«, måske en henvisning til afdødes
øvrige gaver til kirken efter testamentet 1736
og fundats af 1. jan. 1754, 23 hvorefter et beløb
tillige hensattes til vedligeholdelse af epitaf og
begravelse. - I den tidligere kirke hang epitafiet 47 vestligt på skibets nordvæg, tæt ved den
†åbne begravelse (jfr. fig. 3, a).

Fig. 15 og 16. Bartram Buchwald og Margarete Arnkiels våbenskjolde, oprindelig anbragt på gitter til
†åben begravelse (s. 2115). NE fot. 1978. - The armorial bearings of Bartram Buchwald and Margarete Arnkiel, originally placed on the lattice work to the free standing †tomb.
Fig. 17. Mindetavle, o. 1740, fra †åben begravelse
for Bartram Buchwald og hustru. Oprindelig holdt
af to svævende *engle, (jfr. fig. 14), nu på Museet på
Koldinghus (s. 2115). NE fot. 1978. - Memorial tablet, c. 1740, from free standing tomb of Bartram Buchwald
and his wife. It was originally supported by two hovering
angels (cf. fig. 14). Now at Koldinghus museum.

Koldinghus (inv. nr. 13568), 45 fik før ophængningen her »de værste mangler« restaureret ved
hjælp af gips; 46 samtidig har man formodentlig
foretaget en nødtørftig udbedring af farverne.
Den oprindelige staffering beskrives 1881 af
Walther 10 som illuderende sten, kun enkelte
partier havde brogede farver. Ifølge Henry Petersen var epitafiet hvidmalet, med rig forgyldning, hvoraf rester ses på fig. 14. I englenes
hvidmalede bøger står med sort skriveskrift:

†Epitaf. O. 1641 (?). Snitværksarbejde med
maleri i »renæssancestil«, 48 over Johanne
Knudsdatter og hendes to ægtefæller »Erlig og
velagte Mand, SI. Lauritz Pedersen, som bode
og døde her i Byen A(nn)o 1641 den 5. Augusti
hans alders 54 Aar. A(nn)o 1618 døde Jens Jenssen og hviler i Morslet (Mårslet) Kierke, hans
alder 70 Aar med deres Kiære Huustrue J o han(!) Knuds datter, som døde i Hendes alder
65 Aar 3 uger 5 dage ...«. - Oven over den
oprindelige indskrift var malet en tilføjelse vedrørende en »renovering« og staffering: (»Ligeledes haver Knud Jensøn Sogne-foged og
Kierke-værger udi Galthen tillige med sin Elskelige Kiære Broder Niels Jensøn, dend anden
Kierke-værge ibid., som Descendenter i 4de
Leed, Guds Huus til Zirat og Prydelse, og disse
deres Sl. Forfædre til skyldigste Ære-Minde,
ladet dette Epitaphium paa deres Bekostning
renovere og paa nye fra Grunden af mahle og
staffere, den 26 de Julii Anno 1762«).
Epitafiet bestod af et maleri på træ 1 0 af den
Korsfæstede »i en kolossal ramme med søjler
ved siderne, topstykke og vinger«. 4 8 Den gengivne indskrift stod »nederst«. I den gamle kirke hang det østligst på skibets nordvæg (jfr.
fig. 3, b). Efter nedrivningen opbevaredes det
først hos kirkeværgen, siden på sprøjtehusets
loft. 1885 anså man det for let at restaurere og
bevaringsværdigt, men det er alligevel forsvundet efter 1894. 49
En †åben begravelse (†gravkapel) for familien
Buchwald blev mellem 1736 og -41 indrettet i
skibets nordvestre hjørne efter Buchwalds te-
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stamente 1736. 23 Begravelsen var skilt fra kirkerummet ved et »gennembrudt panelværk«, 1 0
malet og med en dør. 6 På panelet var anbragt
en mindetavle, holdt af to *engle, samt to våbner, alle dele endnu bevaret.
Mindetavlen (fig. 17), udskåret i ét stykke egetræ, 9 8 x 1 3 4 cm, består af en let hvælvet,
oval plade indrammet af et knækket bånd med
akantusblade, der foroven bærer en krone, forneden delvis dækker to krydsende palmegrene.
Både den brogede staffering og indskriften er
fornyet flere gange. 5 0 Indskriften står med sort
skriveskrift på hvid bund: »Her indenfor hviler
vad Iordisk var af den nu Salige Bartram Bucwaldt, fordom Kongelig Skov-lagt og SessionsSkriver over Jylland-Fyen. Født i Østtoft Sogn
i Laaland den 12. August 1669, død den 5 t e A p ril 1736 her i sønder Galten med sind(!) Elskelige Hustrue, Salig Md. Margrete Arenkild, født
i Toldsted i Synder Jylland, og blev her begravet i hindes Alder 70 Aar, samt hindes kjære
Søster Jmf. Marine Arenkild, som og her blev
begravet i hindes Alder 64 Aar.« - Et vers afslutter:
»I stelle(!) Fromhed har de samtligen levet,
Retsind og Kjærlighed stod dem i Hjærtet
skrevet,
Tolmodighed(!) og Tro har prydet deres Aar,
Iklædt Retfærdighed de nu for Tronen staaer.«
Skrifttavlen har rimeligvis været holdt af to
svævende *englebørn,48 der nu findes på Museet
på Koldinghus (inv. nr. 13570-71), indkommet
sammen med Buchwalds epitaf (se ovenfor),
hvorpå de fejlagtigt er anbragt, på draperiet, på
fig. 14. I de nedadrakte hænder holder de tidstypiske dødssymboler, henholdsvis kranium
og (nyt) timeglas. Deres legemsfarve er gråhvid, draperi og kranium forgyldt.
De to våbenskjolde (fig. 15 og 16), ca. 32 cm
høje, skåret i blødt træ, med borgerlige våbener for Buchwald (et såkaldt talende våben:
Bock-Wald) og Arnkiel. Bukke-hjelmtegnet er
nyskåret efter 1885. 48 Guld og farver er gentagne gange opfrisket ligesom på skrifttavlen. Mindetavle og våbenskjolde er nu ophængt på
skibets vestvæg; 1885 blev de anbragt i vægblændingen bag altret.

Fig. 18. Gravsten nr. 3, o. 1780-1800, rimeligvis fra
billedhuggeren Jens Hiernøes værksted i Horsens
(s. 2116). NE fot. 1978. - Tombstone no.3, c. 17801800, probably from the workshop in Horsens of the
sculptor Jens Hiernøe.
De tre †kister, der rummede Bartram Buchwald, hans hustru Margarete Arnkiel og dennes søster Marine Arnkiel, 2 3 og som stod fremme i den åbne begravelse, havde »efter sigende« på låget skrifttavler af træ af f o r m som oprullede pergamentblade. Kisterne blev 1884
nedsat under koret i den nye kirke. 4 8
Gravsten. 1) O. 1650. Grå kalksten, 167x125
cm, personaliaindskriften helt bortslidt. Inden
for en ramme, der bærer en religiøs indskrift
med reliefversaler, har stenen hjørnecirkler
med de siddende evangelister. Under et fladbuet bueslag, støttet i siderne af store volutkonsoller, ses den opstandne Kristus med sejrsfanen stående mellem to store, profilvendte kranier oven på sin kiste-grav - et motiv der genfindes på sten nr. 3 i Skørring (s. 1938). Kisten

2116

FRAMLEV HERRED

har halvlangt, lokket hår og skæg, der delvis
dækker hans halsklud. Den knælange kjortel,
med ærmeopslag og mange, tætsiddende knapper hele vejen ned, er knappet til livet; også
lommeklapperne har knapper. Skoene har hæle
og klap foran. Kvinden bærer konehue, rund
krave over det glatte liv og foldet skørt under
»foldekåben«, der er lukket i halsen med et
sløjfebånd; næsten spidse sko. 1905 opsat m o d
korets østmur. 7
3) (Fig. 18). O. 1780-1800, rimeligvis fra billedhuggeren Jens Hiernøes Horsens-værksted
(1748-1801).
Rød sandsten, 177x113 cm, den fordybede
kursivindskrift næsten nedslidt. Stenens udsmykning følger det skema, som kendes fra en
række af billedhuggerens gravsten fra Horsensegnen, 5 1 med paralleller til flere sten i Hads herred (Randlev, Hundslund): Et retkantet skriftfelt med øvre hjørneudvidelser, hvorunder er
ophængt bånd med dødssymboler, kranium,
knogler, timeglas og blomster. Foroven står
Louis-Seize-vaser og herimellem den opstandne Kristus med sejrsfanen, i skybræmme. N e derst en bladkrans hvorigennem er stukket
skriftbånd, le og kornneg. 1905 opsat m o d korets østmur. 7

Fig. 19. Gravsten nr. 2, over Søren Frandsen, Galten, og hustru Maren Madsdatter, †1695 (s. 2116).
NE fot. 1978. - Tombstone no.2 for Søren Frandsen,
Galten, and his wife, Maren Madsdatter, †1695.

hviler på det rektangulære skriftfelt, der forneden har bueindsnit for evangelistcirklerne. 1905
opsat m o d muren i korets nordøstre hjørne. 7
2) (Fig. 19-21). O. 1695. Figursten over Søren Frandsøn, f. i Galten, »boede der og døde
• « , med sin hustru Maren Madsdatter, f. i
Labing, †1695, i sin alders 56. år; de levede i
ægteskab 31 år og velsignedes med tre sønner
og fire døtre.
Lysgrå kalksten, 220x116 cm, med fordybet
versalindskrift i fodfeltet, der indrammes af
småvolutter. I hjørnerne evangelistcirkler, der
foroven skærer sig ind i et tvilling-bueslag,
hvorunder det omtalte ægtepar står. Manden

†Gravtræer og -rammer. I kirkens regnskaber
for årene 1739-67 14 er opført indtægter for anbringelse af ligtræer m . m . på kirkegården: 1739
48 sk. for en træramme over sal. Jens Laursen,
1745/46 24 sk. for et ligtræ over Jens smeds
barn, året efter 48 sk. for hvert af de træer, der
blev lagt over henholdsvis Peder Laursens hustru og Frands Rasmussen og hustru. 1761/62
betalte Jens Herlewsen 1 rdl. for to ligtræer.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Storring kopibog 1751-1806 (C
357.35). - Ved embedet: Synsprotokol for Sønder Galten kirke 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1885, s. 241-43. - Indberetninger
ved Henry Petersen 1885 (epitafier), Chr. Axel Jensen 1907 og 1911 (notater om inventar og epitafier),
Niels Termansen 1915 (mindetavle og våbenskjol-
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Fig. 20 og 21. Detaljer fra gravsten nr. 2, (jfr. fig. 19) (s. 2116). JJF fot. 1982. - Details from tombstone no. 2.

de), Kristian Due 1916 (notits om inventar), Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1978 (inventar og
gravminder). - Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1982.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Usigneret tegning af dåbsfad o. 1813. - Opstalt og plan af kirken
før ombygningen 1881 af V. Th. Walther (svarer til
tegningerne i LA Vib.: Bygningsinspektoratet Århus
(B 239.121)).
1

LA Vib. Skanderborg rytterdistrikts godsarkiv.
Jordebogsekstrakter m . m . 1719-69 (GRyt 8.9).
Auktionsforretning 1767.
2
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1765-88 (C 3.1154).
3
LA Vib. Århus bispearkiv. Framlev herredsbog
1661 (C3.1078).
4
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803 (C
3.1166-76).
5
LA Vib. Skanderborg og Åkær amter 1661-1799.
Div. dokumenter 1720-29; bøndernes svarskrivelse
af 5. august 1728 (B 5C.209).
6
LA Vib. Sabro m.fl. hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1845-1921 (C 30.5-10).

7

Synsprotokol 1862ff.
Ra DaKanc. Seks års kirkegsk., indsendt 1620 (B
184e).
9
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkergsk. o.l. vedr.
landsogne 1671-1712 (C 3.2434) samt note 4 og 8.
10
Beskrivelsen hviler i første række på V. Th. Walthers indberetning til ministeriet 8.juni 1881 med
grundplan og opstalt, koncept i LA Vib. Bygningsinspektoratet Århus. Forskellige kirker E-G, 18501905 (B 239.121), samt synsprotokollen 1862.
11
Sml. Mackeprang: Granitportaler, s. 298.
12
RA. Rtk. Rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 168094.
13
RA. Rtk. Rev. rgsk. Synsforretning for jyske rytterdistriktskirker 1754, samt note 7 og 10.
14
RA. Rtk. Rev. rgsk. Kirkergsk. for Skanderborg
rytterdistrikt 1739-67.
15
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kirken (note 7).
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LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1716-23 (C 3.2439).
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Sml. note 10.
19
Sagens akter i RA. Kultusmin. 1. dpt., journalsag
F1400 (1880-85).
20
Våbenhuset skulle afløses af et kampestenshus,
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Fig. 22. Alterbord 1884, tavle 1938, med maleri 1913
af Sophus Vermehren (s. 2107). NE fot. 1 9 7 8 . - A l t a r
1884 and altarpiece 1938 with painting from 1913 by
Sophus Vermehren.

svarende til materialerne i kor og skib; tårnet skulle
forhøjes og den åbne begravelse (se denne) flyttes til
tårnrummet, hvis dør blev tilmuret, og hvortil der
blev brudt en åbning i skibets vestgavl; der skulle
overalt indsættes nyromanske vinduer, og hjørnekvadrene skulle renses for kalk. Plan og opstalt med
de foreslåede ændringer i bygningsinspektoratets arkiv (note 10).
21
Til udførelsen af Walthers restaureringsprojekt
kunne ministeriet anbefale én af følgende tre kirkekyndige arkitekter: V. Puck, Århus, H. Paludan, Viborg og F. Uldall, Randers.
22
En afbankning af væggenes hvidtelag viste, at der
ikke fandtes kalkmalerier i kirken (udateret brev til
direktøren for mindesmærkernes bevaring; N M 2
korresp.).
23
H o f m F u n d . II, 1756, s. 299 og III, 1758, s. 202 f.
24
LA Vib. Århus bispearkiv. Rgsk. for rytterdistrikternes kirker 1713-24 (C 3.1155).
25
Skænket af en kvindekreds i Galten (korresp. i
NM2).
26
Uldall.
27
Jfr. ældre fot. i N M 2 .
28
Det omtalte altersæt var solgt til skovrider i Silke-

borg len Hans Worm, der desuden havde erhvervet
andet tyvegods fra Rud kirke af samme mand. J y Saml. 3. rk. VI, 331 og 345.
29
LA Vib. Kirkesessionerne f. rytterdistrikterne.
1724-34. Synsprotokol f. kirker i Skanderborg m.fl.
rytterdistrikter (X 156.4).
30
RA. Rtk. Rev. rgsk. Summarisk rgsk. m. beviser
f. jyske rytter distrikts kirker 1769.
31
Jfr. Stjær note 30.
32
Røgelsekarret stammer måske fra N r . Galten,
Randers amt. I Århus museums gamle protokol
nr. 192 er proveniensen S. Galten, der imidlertid ved
indførsel i en nyere protokol (nr. 103) er blevet til
Galten kirke, Galten hrd., Randers amt. Et ældre
fot. i N M 2 har proveniensen: Galten k.? [Århus].
33
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1830-35 (C 3.1177).
34
LA Vib. Århus amts nrdr. provsti. 1812-26, 182744 (C 291.2).
35
RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sjæll. reg.
1701, n r . 7 3 .
36
Måske et arbejde af Morten snedker fra Skovby
ligesom egnens øvrige?
37
Således de to gavle, der nu ligger i tårnets 2. stokværk.
38
Et *panelstykke, nu i Den gamle By (inv.
nr. 1766), skal stamme fra Galten kirke, men proveniensen synes usikker. Panelet, der er fra o. 1650 og
har malerier af Kristus og fire apostle i de 5½ felter,
måler 98 cm i højden og er 381 cm langt; gesims og
fodbrætter er gennemgående. Stykket har antagelig
udgjort en del af et pulpiturpanel, der sandsynligvis
har omfattet malerier af alle 12 apostle. Panelets
fulde længde stemmer hermed ikke overens med den
nedrevne kirkes bredde. Heller ikke regnskaberne
tyder på, at kirken har haft et pulpitur før det 1736
skænkede. Måske stammer panelet fra N r . Galten
kirke, Randers amt?
39
Zachariasen: Orgelfortegn.
40
Et beløb var også beregnet til alterets forsyning
med vokslys (note 23).
41
LA Vib. V.Lisbjerg og Framlev hrd.s provsti
1826. Provstiets kirker m . m . 1846-1931 (C 30.65).
42
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn, over afleverede klokker 1528-29. 108A.
43
Kalken er ikke omtalt af Henry Petersen 1885,
men kan være fundet senere eller være tilføjet ved
den almindelige istandsættelse.
44
Figurerne, der stilistisk nøje svarer til de øvrige,
har uden tvivl hørt til epitafiet, som vist på fig. 14 og
beskrevet af Henry Petersen 1885, mens epitafiet opbevaredes hos kirkeværgen.
45
E n d n u en figur, en engel, 55 cm høj, med en rem
skråt ned over brystet, højre hånd oprakt og i den
venstre, nedadstrakte en bog (inv. nr. 13569), har
antagelig hængt frit under epitafiet (jfr. kor-
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resp. 1911 i NM samt oplysninger fra museumspædagog Vivi Jensen, Koldinghus).
46
Restauratoren var en stukkatør Nielsen; j f r . brev
af 4. april 1911 i N M 2 .
47
1868 fik kirkeværgen pålæg om at nedtage de såkaldte æreskranse til erindring om afdøde, når kransene havde hængt tre måneder; samtidig kunne ikke

tillades, at man slog søm i epitafierne til ophængningen (note 7).
48
Henry Petersens indb. 1885.
49
Korresp. i N M 2 .
50
1839 (note 24) og 1878 (note 6); repareret 1914 og
1937 (korresp. i N M 2 ) .
51
O t t o N o r n , i Vejle amts årbog 1938, s. 196ff.

SUMMARY

with the building from 1884 and designed by
the same architect. The altarpiece, however,
was renewed in 1938, making use of an earlier
altar painting from 1913 executed by the painter Sophus Vermehren.
From the church that was demolished come
the Romanesque baptismal font and its dish
from c. 1550, the chalice and paten from 1736
and the chandelier, 1600-50, the latter donated
by the patrons of the church, Bartram Buchwald (†1736) and his wife. He was secretary to
the Royal hunt and Military Conscription
Board, and he and his wife enriched the church
with many other items that have now disappeared, as has their sepulchral chapel at the
west end of the nave. However, one sepulchral
tablet has been transferred to the Koldinghus
museum.

The church, which in 1884 replaced a small
Medieval building, was built by the architect
Vilhelm Puck. The building is kept in the same
dry Neo-Romanesque style as the church in
Bering with which it has many features in
common. - The earlier church when demolished in 1884 consisted of a Romanesque
chancel and nave built of rough and split fieldstones, to which were added a Late Gothic tower in the west with a half-timbered upper
part, and a porch in the south partly half-timbered. Two granite string courses carved in relief have been transferred to the present church.
One course is decorated with palmette, the
other with acanthus.
The furniture is in the main contemporary

Fig.23. Landsbyplan 1:10000, målt 178182. - Map of the village 1781-82.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E FOR ÅRHUS AMT, IV. B I N D
V E S T E R LISBJERG, S A B R O O G FRAMLEV H E R R E D E R
Country Churches. With English Summaries

Forkortelser
Kort over V. Lisbjerg herred . . . .
Kort over Sabro herred
Kort over Framlev herred
Bygningsprofiler, V. Lisbjerg og
Sabro herreder
Bygningsprofiler, Framlev herred

1650-1651
1650
1766
1901

Borum
Elev
Elsted
Folby
Framlev
Fårup
Galten, se Sønder Galten
Grundfør
Hadsten, se Over Hadsten
Haldum
Harlev

1986-2007
1751-1765
1737-1750
1829-1845
2035-2064
1883-1900

1651
1902

1653-1669
1799-1816
2009-2033

Hinnerup †kapel
Høver †kirke
Lading
Lyngå
Norring †kirke
Over Hadsten
Sabro
Sjelle
Skivholme
Skjoldelev †kirke
Stjær
Skovby
Skørring
Spørring
Storring
Søften
Sønder Galten
Trige
Vitten
Ølsted

1670
2086
1847-1860
1767-1786
1846
1817-1827
1865-1882
1903-1926
1941-1968
1861-1863
2087-2102
1969-1985
1927-1940
1671-1687
2065-2085
1689-1706
2103-2119
1707-1724
1787-1798
1725-1736
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NING H E R R E D med elleve af de tolv kirker: Viby, Ormslev, Kolt, Holme, Tranbjerg, Tiset, Mårslet,
Beder, Malling, Astrup og Tulstrup; Tunø i Kattegat, sydøst for Norsminde, ligger uden for feltet. I
middelalderen fandtes der tillige et kapel i Langballe, Mårslet sogn, og en kirke i Gl. Solbjerg, nu i Tiset sogn.
Den middelalderlige kirke i Holme blev nedbrudt 1882 og afløst af en ny kirke. Af Viby sogn udskiltes 1960 og
1976 Fredens og Ravnsbjerg sogne med egne kirker, og af Holme udskiltes 1949 Skåde sogn med Frederikskirken. På kortet ses herregårdene Constantinsborg (tidligere kaldet Stadsgård), Marselisborg (Havreballegård),
Moesgård, Vilhelmsborg (Skomstrup) og Østergård samt Rantzausgave (Kanne) i Hvilsted sogn, Hads
herred. Udsnit af Videnskabernes selskabs kort 1787. - Ning district with eleven out of twelve churches: Viby,
Ormslev, Kolt, Holme, Tranbjerg, Tiset, Mårslet, Beder, Malling, Astrup and Tulstrup; the island of Tunø in the Cattegat is outside this map. Map from 1787.
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R O M A N S K E B Y G N I N G S P R O F I L E R i Ning herred, 1:10, målt af Jesper Ballhorn og NJP, tegnet af
Marianne Nielsen 1982. Fig. 1-3 og 6-7 sydportalens kragsten: 1. Malling, 2. Beder, 3. Tiset, 6. Mårslet, 7.
Astrup, 4. Astrup, nordportalens kragsten. 5. Astrup, korbuekragsten?, nu på kirkegården. 8. Holme,
korbuekragsten. - Romanesque building stones in the district of Ning.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1966. - The church seen from south-east.

VIBY KIRKE
NING HERRED

Kongen har sandsynligvis fra gammel tid haft patronatsretten over Viby kirke.1 Byen var ifølge kong
Valdemars jordebog 12312 en kongelig besiddelse,
efter alt at dømme knyttet til den kongsgård, som
nævnes endnu i præsteindberetningen til Ole Worm
1623,3 og hvis formodede bygningsfundamenter
blev påvist 1915 på Slotsbanken, sydvest for kirken,
ved opførelsen af den eksisterende skole.4 Christian
II gav 26. marts 15155 spedalskhedshospitalet S. Karens Gård i Århus (sml. s. 1356) tilsagn om at måtte
inkorporere kirken, men stiftelsen fik dog ikke noget stadfæstelsesbrev af Frederik I; derimod lykkedes

det 11. november 15266 forstanderen Svend Mogensen at opnå et ekspektancebrev på kirken, som han
måtte beholde, sålænge han levede.
Kirken var i kongelig eje (sml. lensmanden (160213) Carl Bryskes våben på prædikestolen), indtil Frederik III 28. september 16617 overdrog patronatsretten til Gabriel Marselis. Ved sønnen Constantin
Marselis' død 1699 (jfr. †alterkalk og disk samt prædikestol) gik kirken i arv til hans enke, Sophie Elisabeth Charisius, og 1706 til hendes anden mand, baron Peter Rodsteen (jfr. †alterklæde og messehagel).
Han solgte 7. marts 17108 kirken til Christian Chari-
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Fig. 2. Længdesnit 1:300, set fra nord. Målt og tegnet af Børge Sander Sørensen, Torsten Hinge, Erik
Rasmussen og Vagn Kjeld Andersen, Arkitektskolen i Århus 1973. - Longitudinal section 1:300.
Fig. 3. Plan 1:300, målt af Jens Hougård og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Groundplan 1:300.
sius, besidder af stamhuset Constantinsborg, hvis
søn Constantin August Charisius ved en auktion
12. august 1771 9 afhændede den til baron Christian
Rudolph Philip Gersdorff, Marselisborg (sml. gravkrypt og tårn samt grav på kirkegården). Kirken
fulgte herefter Marselisborg (jfr. †herskabspulpitur)
indtil 1897, 10 da Århus købstad, som året forinden
havde erhvervet hovedgården og kirken, afstod den
til Viby sognekommune. Kirken overgik til selveje
1. april 1975. 11
I middelalderen og så længe domkapitlet bestod
var kirken undergivet ærkedegnens tilsyn (om denne

visitationsret se s. 1367). Rimeligvis på grund af det
kongelige patronat udgjorde kirkens afgifter, »provstegæsteriet«, kun ½ ørte havre og et lam. 12 Efter
domkapitlets opløsning 1666 fik Hans von Meulengracht, København, 24. juli 1667 13 skøde på provstegæsteriet, som herefter forblev på private hænder.
I lighed med herredets øvrige kirker svarede Viby
i middelalderen kirkehavre og -lam til biskoppen. 14
Efter reformationen tilfaldt denne afgift kongen,
som 6. december 1558 15 igen overlod kirkehavren af
Ning herred til superintendenten i Århus stift som
fast embedsindtægt.

VIBY KIRKE
Fra slutningen af 1500'rne16 og indtil 1873 var det
afsides Tiset sogn anneks til Viby. Kongen bestemte
13. november 1660,17 at indtægterne af Viby-Tiset
præstekald skulle tillægges sognepræsteembedet ved
domkirken, mod at der blev holdt en kapellan til
sognenes betjening. Bestemmelsen trådte dog aldrig
i kraft, idet kongen som nævnt kort efter afstod patronatsretten.
6.juni 1960 udskiltes en del af Viby sogn som et
særligt sogn, Fredens sogn, og 31. oktober 197618 er
Ravnsbjerg sogn udskilt som et selvstændigt sogn.
Blandt de mange sagn, knyttet til S. Nikolaj kilde19
på Viby mark, fortælles i hellig Niels' levned, affattet o. 1300,20 om tømmermændene, der fældede træer til kirken i Viby skov og slukkede deres tørst i den
fremvældende kilde. - Præsteindberetningen 162321
gengiver sagnet om de to jomfruer på kongsgården
(jfr. ovenfor), der byggede et kapel og holdt en
munk, broder Markor.
I februar 1675 holdtes Ning herredsting i kirkens
våbenhus, »da vejrliget var så strengt, at det ikke
kunne holdes på det forordnede sted«. - Efter præstegårdens brand 1719, tog præsten og hans familie
ophold i våbenhuset, indtil en ny gård var opført.22
Af 21 mønter, fundet i koret 1963 ved udgravning
til varmerør, er de to ældste slået under henholdsvis
Svend Grathe og Valdemar I. 23
Den middelalderlige sognekirke, der nu ligger i
en bymæssigt bebygget forstad til Århus, er
rejst på vestsiden af et jævnt stigende bakkedrag, som når sit højeste punkt på den udvidede kirkegård, sydøst for kirken. Af landsbyplanen fig. 29 ses det, at kirken lå i den søndre
udkant af den gamle sogneby, nordøst for den
mere anselige slotsbanke med den ovennævnte
kongsgård, og ca. 400 meter nord for udflytterbyen Terp. 2 4
Kirkegården, der er udvidet adskillige gange
siden 1862, 2 5 har kun bevaret sine gamle grænser i vest og nord, mens nye arealer er inddraget mod øst og syd. Den hegnes af teglhængte
kløvstensmure, som o. 1900 har afløst diger af
marksten. Hovedindgangen sydvest for tårnet
består af tre jerngitterfløje, ophængt mellem
fire svære, murede og hvidtede piller. En †port
med låge, samme sted, og en søndre låge, formodentlig alle af træ, omtales første gang
1707. 2 6 1715 var sydlågen og »skjulet« derover
ganske ruineret, og lågen var for snæver til at
man kunne bære et lig igennem; menigheden
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Fig. 4. Våbenhus. Aksel Skov fot. 1960. - Porch.
beklagede »storligen, at ligtræerne og gravene
på kirkegården omkastes og omrykkes af
svin«. 2 7 1726 var lågen i syd, »ud til Terp«, helt
borte, så hverken svin eller andre kreaturer
kunne holdes ude. 28
Et rummeligt ligkapel i den sydlige del af den

Fig. 5. Tværsnit gennem skib 1:150, målt af Jens
Hougård og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Cross-section of the nave 1:150.
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udvidede kirkegård har 1949 afløst et mindre
†kapel, opført 1903. 2 9
Kirken består af romansk apsis, kor og skib
med to senmiddelalderlige tilbygninger: våbenhus i syd og tårn i vest. Orienteringen har
nogen afvigelse mod nord.
De romanske bygningsafsnit er opført af rå
og kløvet kamp over en sokkel med skråkant; i
hjørner og i åbninger er der anvendt kvadre,
som siden 1882 2 5 har stået afrenset for kalk
(sml. f.eks. Tilst s. 1566). På grund af det faldende terræn ligger skibets sokkel et halvt skifte lavere end korets.
Planen. Koret udgør sammen med triumfmuren et kvadrat, mens skibet er noget unøjagtigt afsat og smalner til mod vest; centrum for
apsidens halvrunde mur falder i korgavlens
yderside. Murtykkelsen er ca. 115 cm, svarende til 4 fod, idet skibets vestgavl dog er noget sværere (5 fod) ligesom gavlene i Skivholme (s. 1942) og Framlev (s. 2038).
Døre og vinduer. Den retkantede norddør er
tilmuret med marksten. De afrensede karmsten
viser dens plads i muren; indvendigt spores den
kun svagt. I syddøren, der stadig er i brug, ses i
begge de vandrette overliggere mejselspor fra
stenens kløvning. I siderne er der tilmurede
huller til en †tværbom.
Der er bevaret fire romanske vinduer: ét i
apsis, ét i korets nordside samt ét i hver af skibets langmure; det første er i brug, de øvrige
fremtræder som ud- og indvendige blændinger; vinduet i skibets sydside er halvt skjult af
våbenhusets mur. De små, råt tildannede vin-

Fig. 6. Romanske apsiskvadre, genanvendt i tårnets
sokkel (s. 2133). NJP fot. 1982. - Romanesque ashlar
from the apse, re-used in base of tower.

duer i korets og skibets nordside måler i ydre
flugt henholdsvis 1 2 5 x 7 3 og 1 1 5 x 7 3 cm og er
anbragt ret lavt i muren med underkant kun 2,0
og 2,3 m over skråkantsoklen. De har kvadersatte sider og monolit overligger med rundet
overside, mens sålbænken er støbt i ét med muren. Også apsisvinduet er af rå sten, buen dog
af kilesten.
Indre. Både den runde, kvadermurede apsisbue og den tilsvarende korbue har bevaret den
oprindelige udformning. Apsisbuen er 4,4 m
høj, mens den smalle korbue, som smykkes af
affasede kragbånd, kun måler 3,3 m. Apsidens
svære halvkuppelhvælv er støbt af marksten; i
koret og skibet har de gamle bjælkelofter hvilet
på murkronen.
Ændringer og tilføjelser. I 1400'rne, formodentlig i Jens Iversen Langes tid som biskop,
1449-82 (jfr. kalkmalet våben), indbyggedes
gotiske hvælv i kor og skib, og rimeligvis lidt
senere (sml. hvælvpille) opførtes et våbenhus i
syd og et tårn i vest. Inden tårnets opførelse var
gavlene blevet smykket med murede (†)kamtakker. I skibets vestgavl, nu indesluttet i tårnets
østmur, ses ni kamtakker. De øvrige taggavle
er ommuret i nyere tid.
Krydshvælvene, ét fag i koret og to i skibet, er
i egnens almindelige udformning og hviler på
falsede hjørne- og vægpiller, med affasede
kragled, og på spidse skjold- og gjordbuer, de
sidste med en lille fals. Der er ti spygatter i
kappernes flige. - Skibets midtpiller er rykket
lidt mod øst, rimeligvis af hensyn til det romanske vindue i syd, der kan have stået åbent
endnu en tid og først være lukket i forbindelse
med våbenhusbyggeriet.
Våbenhuset (fig. 4) er muret af munkesten i
munkeforbandt over en syld af marksten. Gavlen, der oprindelig var kronet med kamtakker,
prydes ligesom flere af egnens sengotiske våbenhuse 30 af en høj blænding, der når fra terræn
til gavltop og afsluttes med tre stigende spidsbuer, hvilende på konsoller. Blændingen omslutter den retkantede, tidligere fladbuede dør,
udvidet 1932, 3 1 og en lille lysåbning i spidsbuet
spejl, nu lukket med trælem. Et forsænket
bånd, under flankemurenes falsgesims, fortsæt-
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Fig. 7. Kirken set fra nord. VM fot. 1948. - The church seen from north.
ter på gavlsiden, kun afbrudt ved hjørnerne, og
markerer det oprindelige, lave loftsniveau. 32 I
gavltrekanten er der et enkelt savskifte. Et lille
vindue i østmuren er omdannet o. 1858 2 5 og
sidder nu i spidsbuet spejl.
Det indre præges helt af ændringerne ved restaureringen 1963 3 3 (jfr. ndf.), da loftsrummet
blev taget i brug som venteværelse for dåbsfolk. En trætrappe i det sydvestre hjørne afløstes af en bred, muret trappe, hvorunder der
indrettedes et toilet.
Tårnet, som indtil o. 1785 var et stokværk
højere, er rejst af munkesten i munkeskifte.
Østmuren hviler på skibets vestgavl. Facaderne
prægedes endnu o. 1900 af de mange åbne
bomhuller, men er nu stærkt skalmuret, især i
syd og vest. I murværket indgår en del genanvendte romanske granitkvadre, der må være ført
hertil fra en (delvis) nedbrudt †kirke. Forneden
er benyttet runde, skråkantede sokkelkvadre, i

vestsiden i alt ti (fig. 6), stammende fra en †apsis, og i mellemstokværkets vægge er indmuret
en halv snes krumhugne kilesten fra en bue.
Tårnrummet, hvis vægge delvis er af marksten, åbner sig mod skibet med en bred, spids
bue med fremspringende vanger. Rummet
dækkes af et samtidigt krydshvælv med halvstensribber; et stort, rundbuet og udvendig falset vindue i vest er o. 1900 2 5 udvidet i bunden.
Der er adgang til mellemstokværket fra våbenhuset og skibets loft ad en gennembrudt
dør i taggavlen. Tidligere kom man op i tårnet
ad en udvendig, tømret †fritrappe, der førte op
til en nu tilmuret, fladbuet dør østlig i sydmuren; »tårndøren« var 1715 3 4 uden lås. Mellemstokværket har rundbuede glugger i syd og
nord, i henholdvis flad- og spidsbuet spejl. I
det ovenliggende stokværk findes et lille, nyere
vindue i vest.
Det brudte,

mansardagtige spir med små
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior looking east.

kviste på underdelen er ifølge indskriften på en
mindeplade, fundet i kuglen under vindfløjen
(se denne), opsat 1785 af kirkeejeren Christian
R. Ph. Gersdorff og hustru. Det er nært beslægtet med spiret på Hylke kirkes tårn (Voer
hrd.) og ikke uden lighed med domkirkens tredie spir, det såkaldte »kaffekandelåg«. 35 Underdelen er tækket med tegl, spidsen med kobber.
1827 3 6 og 1862 var spiret klædt med træspån,
1909 2 5 med zink.
Oplysninger i de spredt bevarede arkivalier
tyder på, at det brøstfældige tårn oprindelig var
højere og havde et egentligt klokkestokværk
med glamhuller, sandsynligvis dækket af et sadeltag med øst-vestvendte gavle. Ved synet
1715 var murene revnet i øst og vest; lugerne
var brøstfældige og tømmeret skulle repareres.

1729 trængte taget til en sugfjæl på nordsiden. 37
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken har i
det mindste siden 1600'rne haft tage af tegl,
kun apsidens er beklædt med bly. Værgen købte 1662-63 3 8 2800 tagsten af Århus Vor Frue
kirke. En række synsforretninger fra 1700'rne 39
belyser bygningens almindelige tilstand og det
tilbagevendende arbejde med at genoplægge
nedblæste tagsten. I forbindelse med den allerede nævnte ombygning af tårnet 1785 underkastedes kirken en »hovedreparation«.
1862 havde kirken gulve af mursten, hvoraf
partier sammen med kvadratiske teglfliser blev
fremdraget ved restaureringen 1963. 3 3 1881-82
lagde man cementfliser. 1871 25 indsattes de nuværende, store, rundbuede støbejernsvinduer.
Vinduet i skibets nordside er muligvis først
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etableret i denne forbindelse, hvorimod sydsidens vinduer sandsynligvis er udvidet allerede i
senmiddelalderen.
Det stærkt stigende befolkningstal - 1930
havde sognet 6086 indbyggere - affødte ønsket
om en udvidelse af kirken. Arkitekt M. B. Fritz
udarbejdede 1932 et projekt, hvorefter skibet
skulle udbygges mod nord, så kirkens hoveddel - ligesom i Brabrand - blev orienteret nordsyd. Hverken dette forslag eller endnu en plan,
udarbejdet 1952 af arkitekt C. K. Gjerrild, blev
dog ført ud i livet. I stedet valgte man at opføre
en ny kirke, Fredens kirke (s. 2151), og istandsætte den gamle. Restaureringen 1962-63 3 3 blev
ledet af arkitekt Aksel Skov og omfattede foruden de omtalte ændringer i våbenhuset en
bygningsmæssig istandsættelse af mur og tag,
hvorunder vægge og hvælv blev renset for løs
puds og hvidtekalk.
Varme. Provstesynet påbød 1896, 2 5 at der
blev anbragt et varmeapparat (formodentlig en
kakkelovn) i skibets nordøstre hjørne. 1920
indrettedes en kalorifer, og denne er 1963 3 3 afløst af et centralvarmeanlæg med nedgravet
fyrrum (gasfyret kedel) nord for kirken.
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Fig. 9. Kalkmalet våbenskjold for biskop Jens Iversen Lange (1449-82), lilje og bomærker, i korhvælvets østkappe (s. 2135). NE fot. 1980. - Wall-painting
of Bishop fens Iversen Lange's coat of arms, lily and
ciphers, in the east severy of the chancel vaulting.

tet med undtagelse af nogle motiver i korets
østkappe (fig. 9): Her ses biskop Jens Iversen
Langes våben, tresidet, skråtstillet og symmetrisk med grå tovstavsramme og røde roser
(jfr. hans våben i domkirken s. 432ff. og i Lisbjerg s. 1399); ved siden af er en dobbelt lilje,

Kirken står i dag hvidkalket ude og inde og
præget af sidste restaurering. Tagene er hængt
med vingetegl, idet der dog stadig er bly på
apsis og kobber på spirets øverste del. I gulvene
ligger lysbrune Hasleklinker, under stolestaderne er der egefjæl.
Vindfløjen (fig. 23) fra 1785, af kobber, viser
lammet med korsfanen, stiftets gamle våben.
Ved en reparation 1906 4 0 fandt man i kuglen en
lille mindeplade af kobber, 1 0 x 2 2 cm, med indridset skriveskrift: Gehejmeråd og kammerherre Christian Rudolph Philip Gersdorf, friherre
til Marselisborg, ridder, og hans kære hustru,
fru Dorothea Øllegaard Rosenkrantz haver ladet opbygge dette tårn med spiret år 1785. Pladen er nu ophængt i tårnrummet.
(†)Kalkmalerier. Under restaureringen 1962
fremkom kalkmalede dekorationer i alle hvælv,
formodentlig udført umiddelbart efter disses
færdiggørelse, korets og skibets hvælv i Jens
Iversen Langes tid som biskop (1449-82) og
tårnhvælvets lidt senere. Alt er atter overhvid-

Fig. 10. Indre, set mod vest. NE fot. 1980. - Interior.
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grå foroven og rød forneden og syd herfor
(malernes?) to små, rødmalede bomærker. Lignende liljer fandtes i skibet, i henholdsvis østfagets østkappe og i vestfagets nordkappe.
Hvælvdekorationen i kor og skib var af stiftets vanlige, enkle art med sparremønster på
ribberne, ledsaget af krydsende rundbuer med
prikker på buerne og firpasmønster på undersiden af gjordbuen (jfr. domkirken s. 432).
Tårnhvælvets ribber var dekoreret med sparrer, hvorfra der skød små, seksbladede blomster (jfr. s. 2044).

INVENTAR
Oversigt. Blandt kirkens inventar kan fremhæves
prædikestolen fra o. 1610, tilskrevet den kendte billedskærer Mikkel van Grønningen i Hornslet og
med våbner for lensmanden Carl Bryske og hans to
hustruer. Fra 1600'rnes første halvdel stammer endvidere alterstagerne og altertavlen. Kirkens tilhørsforhold til hovedgårdene Constantinsborg og Marselisborg har tidligere sat sit præg på inventaret

(†alterklæde, †altersølv, †herskabspulpitur), men
kun et rygkrucifiks fra en †messehagel, skænket
o. 1700, er blevet bevaret. - †Præsteepitaf og -gravsten, der henholdsvis har smykket væg og gulve, er
nu enten forsvundet eller flyttet ud i våbenhuset.
Alterbord, 1962, af træ, dækket af et lilla klæde
med guldindvævet mønster, tegnet og udført
1974 af John Becker, Holte.
Et †alterklæde, 1707 omtalt som nyt, 4 1 var
skænket i forbindelse med friherreinde Sophie
Elisabeth Charisius' død 1706, rimeligvis som
erindringsgave til kirken, efter at hendes lig ligesom ægtefællens, Constantin Marselis' havde stået her inden overførelsen til Marselis
kapel i Århus domkirke (jfr. s. 872). Alterklædet, der »mestendels« havde dækket alterets tre
sider, var af »gul aurora fløjl« med brede sølvgaloner på alle sømme. 1714 klagedes til stiftsøvrigheden over, at den nye kirkeejer, Christian Charisius, havde taget kirkens ornamenter: klæde, dug og messehagel, til sig 1712 og
siden beholdt dem. 4 2 De omtalte ornamenter
blev tilbagesendt og opregnes i inventarierne
1726 og 1729. 2 7
†Sidealterborde. Skibets østre hvælvpiller hviler på resterne af murede, middelalderlige sidealterborde, ødelagt ved hvælvslagningen.

Fig. 11. Udsnit af altertavle o. 1640 (jfr. fig. 12)
(s. 2136f). NE fot. 1980. - Section of altarpiece c. 1640.

Altertavlen (fig. 12), o. 1640, af eg, er et billedskærerarbejde
i
senrenæssancestil
med
bruskbarokke detaljer; i topfeltet et maleri fra
1890.
I storfeltet er en reliefskåret nadverscene indfattet i en kraftig profilramme, der foroven
åbner sig for et fladrundbuet felt med en plump
krucifiksgruppe mellem træer; i sviklerne store
englehoveder. De flankerende, korinthiske
storsøjler, med fantasimasker som prydbælter
(fig. 11), hviler på et fodstykke, hvis postamentfremspring er prydet med bedende engle,
voksende ud af en kartoucherulle, og hvis buede gesims har gennembrudte bruskornamenter:
blade og masker. Foran storgesimsens fremspring sidder englehoveder med store, udbredte vinger; topstykkets tilsvarende gesims har
blot diademhoveder på knægtfremspringene.
Topstykkets nyere maleri er flankeret af henholdsvis en mands- og kvindeherme med nø-
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Fig. 12. Altertavle
o. 1640, med maleri fra
1890 i topfeltet
(s. 2136). NE fot.
1980. - Altarpiece c.
1640, with painting from
1890 in top panel.

gen overkrop og brusket maskeskaft. Til tavlen
slutter sig barokke vinger, både på fod-, storog topstykke, de to første med fantasidyrehoveder, topvingerne med mandsmasker både
foroven og -neden. Storvingernes beslagværk
omfatter diademhoved med muslingeskal og
havfrueherme over frugtophæng. Den brudte
topgavl, med englehermer, har konsoller, der
antagelig har båret de to dydefigurer, der nu
står yderst over fodstykket, Troen med (fornyet) kors og Håbet med fugl og anker (fig. 11);
en øvre, kronende figur mangler.
Tavlens nuværende staffering stammer fra en
restaurering 1948, 4 3 udført af Georg N. Kristiansen, delvis på grundlag af den foregående, fra
1890, og med bibeholdelse af de oprindelige

indskrifter. Rammeværket er gulbrunt, snitværket fremhævet ved en lys, gulgrå tone ledsaget af forgyldning; rødt og grønt ses på enkelte profilled og danner baggrund for vingers
og prydbælters skæringer. De istandsatte, oprindelige bibelindskrifter står med sirlig, forgyldt fraktur på sort bund. I topfrisen: »Den
Liffsens første Sloge ihiel Huilcken Gud opreiste fra Døde. Aet. 3,15.« I storfrisen: »Christus
Selff Opoffrede vore Synder paa sit legeme paa
træet ... I. Pet. II.«. I fodfeltet nadverordene:
»Den Herre Jesus i den Nat som hand bleff
Forraadt ... 1. Cor: II. Matth: 26. Marc: 14.
Lvc. 22.« I topovalen »Jahve«, med hebraiske
bogstaver, på rød bund. - Overmalingen fra
1890 var foretaget af V. Stender, Århus, 4 4 der
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tillige har signeret topfeltets lærredsmaleri af
Kristi tornekronede hoved (en kopi efter Carlo
Dolci).
I forbindelse med kirkens almindelige maleristandsættelse 1853 2 5 er tavlen blevet stærkt
forgyldt. Et årstal »1758« foroven på postamentfremspringene 45 daterer formodentlig en
underliggende, polykrom staffering, der muligvis har genbrugt den oprindelige, rige anvendelse af guld, sølv og farvede lasurer på
sølv. De oprindelige farver, lagt på en tynd
kridtgrund, har været sort- og cinnobermarmorering på rammeværk, hvidgråt på søjleskafter og guld på maskerne, der har stået på en
smalteblå bund ligesom vingernes diademhoveder, mens den øvrige del af vingernes bund
har været brun med hvid marmorering. På
storfeltet har sort dannet baggrund for figurgruppens gyldne dragter og blege, rødtonede
hudfarver.
Fig. 13. Alterkalk udført 1879 af V. Christesen. København (s. 2138). NE fot. 1980. - Chalice 1879.

Fig. 14. Alterstage o. 1625 (s. 2138). NE fot. 1980.
Altar candlestick c. 1625.

Altersølv. Alterkalk (fig. 13) og disk, 1879,
stemplet med sølvvarefabrikant V. Christesens mærke (Bøje 1979, I, nr. 1592), Københavns bymærke (18)79 og guardeinens, Simon
Groths. Kalken, 18,8 cm høj, er dekoreret
med båndslyng på knoppen og tunger på fod
og bæger, på dettes side og under bunden ses
de tre stempler. Den glatte disk, 14,2 cm i
tvm., har samme, men næsten bortslidte
stempler.
† K a l k og disk, af sølv, forgyldt og med kirkeejeren, baron Marselis' våben (død 1699), er
omtalt i inventariet 1715; 27 diskens forgyldning
var da afslidt. 46
Oblatæske, 1942, og vinkande, 1935, fra
F. Hingelberg, Århus.
Vinskummeske, 1903, mesterstemplet »A.F.« 47
og med Københavns bymærke (19)03.
Sygesæt. 1) Kalk, 187[9], svarende til og af
samme mester som alterkalken, på bæger og
under fod stemplerne VC (Bøje 1979, nr.
1593), Københavns bymærke og det læderede
årstal. Hos sognepræsten. 2) Kalk, disk og
oblatæske, 1933, leveret af K. C. Hermann,
København; krystalflaske til vin. Hos kapellanen.
Alterstager (fig. 14), o. 1625, nøje svarende til
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stager i Løjtofte (DK Maribo amt, s. 589) og
med samme højdemål, 31,5 cm. Fod- og lyseskål har kraftige, treleddede profiler, lyseskålens dog blødere afrundet; skaftets baluster
mellem indknebne led, har graverede versaler,
ens på begge stager: »S.M. A . S . D . « , formodentlig et giverægtepars initialer. Svære malmlysepigge. Stagerne 48 er tidligst omtalt i inventariet for 1707. 4 1
Messehagel med rygkrucifiks (fig. 16)
fra
o. 1706, 4 9 overflyttet fra en ældre hagel til nyere, rødt fløjl og med genanvendelse af ældre,
brede guldgaloner. 50 Krucifikset, der er 63,5
cm højt, er et reliefbroderi udført efter et i
1700'rne ofte anvendt forlæg (jfr. bl.a. Brabrand s. 1532), stukket med guld- og sølvtråd
samt med anvendelse af forskelligt farvet silketråd. Kors, Kristi hår, skæg og lændeklæde
samt skønskrifts bogstaverne på skriftbåndet er
gyldne, mens båndet, Kristi legeme og dødningehovedet over de korslagte knogler er stukket
med sølv. Kristi stråleglorie er isyet guldepaietter, mens tornekronen er broderet med grønt,
der i to nuancer er anvendt til Golgathahøjen,
hvis blade har guldribber; kraniets øjne er af
gulbrun silke. Restaureret 1970 af Selskabet for
kirkelig kunst. Den oprindelige †messehagel,
hvortil krucifikset hørte, var af »gul aurora
fløjl« ligesom det tilhørende †alterklæde og
begge dele skænket af friherreinde Sophie Elisabeth Charisius 42 (jfr. s. 2136) - Kirken har
desuden tre moderne messehagler, en af hvid
silke indvirket med guldblomster, samt to vævede, den ene lilla med guld, den anden grøn
med guld.
Enkel alterskranke, o. 1962; den foregående,
o. 1900, 2 5 var halvrund, med drejede træbalustre.
Døbefont (jfr. fig. 10), romansk, af grovkornet granit, kummen, ca. 85 cm i tvm., af
rødlig, foden af grålig granit. Den glatte kumme har ved mundingen en svag rundstav, markeret ved grofthuggede linier; mod indersiden
er kanten let affaset foroven. Afløbshul i to
afsæt: et øvre, 11 cm i tvm. og ca. 5 cm dybt,
og et nedre, 3 cm i tvm., hvorfra den egentlige
rende løber. Den monolite, koniske fod har

Fig. 15. Dåbsfad af messing fra o. 1550. Udsnit af
randen med fabrikationsstempel HS og skjold med
giverinitialer (s. 2140). NE fot. 1980. - Brass baptismal dish from c. 1550. Section of rim with maker's mark
HS and shield with donor's initials.

Fig. 16. Rygkrucifiks fra o. 1706, på nyere Messehagel (s. 2139). NE fot. 1981. - Cruciform orphrey from
c. 1106 on chasuble of later date.
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eje 1. april 1975; af lyst, hamret messing, stemplet »Hofstätter«.
Korbuekrucifiks, skænket 1935, bronzefigur
på egetræskors, ophængt over korbuen.
Prædikestolen (fig. 17-20), fra 1600'rnes første
årti, er tilskrevet den kendte billedskærer Mikkel van Grønningen, hvis værksted i Hornslet
har leveret flere betydelige arbejder til østjyske
kirker, herimellem den nærbeslægtede altertavle i Trige (s. 1713ff.). Storfelternes evangelistmalerier stammer fra o. 1700.

Fig. 17. Prædikestol fra 1600'rnes første tiår, tilskrevet Mikkel van Grønningen i Hornslet (s. 2140). NE
fot. 1980. - Pulpit from the first decade of the 17th
century, ascribed to Mikkel van Grønningen of Hornslet.
både foroven og -neden et fladt afrundet led.
1882 2 5 ønskede man fonten (ligesom korbuen)
afrenset, så granitten kunne komme til syne.
Dåbsfad, o. 1550, af messing, sydtysk arbejde
med drevne og punslede ornamenter og med
»fabriksstemplet« »HS« på randen; først erhvervet af kirken efter 1726 (jfr. †dåbsfad). Fadet hører til en meget almindelig type med
hjort-og-hund-frise både på randen og i bunden omkring et cirkelfelt med bebudelsesscene.
Her udenom en ring af næsten udpudsede minuskier, hvis uforståelige remse på syv bogstaver endnu 1909 kunne læses: »mivcave«. Desuden ses stemplede ornamenter afgrænsende
dyrefrisen. På randen (fig. 15) er graveret et
symmetrisk skjold med bomærke og (ægtepars?) initialer: »HIW. LID«.
†Dåbsfad, af tin, omtalt i inventarierne 1707 41
og 1726. 2 7
Dåbskander. 1) O. 1940, af messing med
sølvstjerner, på låget relief af Gudslam. Ude af
brug. 2) Skænket ved kirkens overgang til selv-

Den lille, men forholdsvis høje stol, af eg,
har fem slanke, tredelte fag adskilt af skiftevis
mandlige og kvindelige hermer; i storfelterne
er små bueslag, med riflede pilastre, under
reliefskårne våbner eller kartoucher. Både over
frise og postament ses spinkle tandsnitlister,
mens kraftige karnis-tandsnit omkring frisestor- og postamentfelter er rekonstrueret ved
restaureringen 1936 efter spor i malingen. Frise- og postamentfremspring har profilerede
rammer omkring diamentbosser, der ligeledes
pryder hermeskafterne foroven. De nøgne
hjørnehermer (fig. 18-20), der især er karakteristiske for værkstedet, har som i Trige korslagte
arme med hænderne skjult, bortset fra en af
kvinderne, der spreder venstre hånds fingre
(fig. 20). Også her vises en gammel mand med
langt skæg, en yngre med svunget overskæg og
en ung, skægløs. 51 Kvinderne herimellem har
henholdsvis håret skjult under langt hovedklæde med diadem, langt hår, der falder i to lokker
ned foran, og kort hår lagt i valk omkring
ansigtet. Over storfelternes bueslag ses de reliefskårne våbner for (fra øst): 1) Ulfstand, 2)
Bryske og 3) Bille, der henviser til Carl B r y ske, lensmand på Århusgård fra 1602 og til sin
død 1613 (jfr. historik), og hans to hustruer,
Ide Ulfstand (†1579) og Else Bille, som han
ægtede 1583 (†1621). En kartouche i 4. felt er
bortskåret o. 1700, mens en stærkt fliget kartouche i 5. felt rummer to indskårne bomærker
flankeret af initialerne »IS« og »AN«, formodentlig de to kirkeværgers initialer. Den daværende sognepræst »H. (c: hr.) Marten Andersøn« har faet indskåret sit navn i stolens gesimsplade 52 med samme velformede bogstaver,
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hvormed billedskæreren har signeret sin altertavle i Kristrup (Randers amt).
Stolen bæres af en kraftig, profileret stolpe
med tre svejfede, forskelligt profilerede knægte, muligvis genanvendte bærestolper fra det
tidligere †herskabspulpitur (se ndf.).
1936 blev prædikestolen restaureret af kirkemaler Povl Jensen og snedkermester Th. Rasmussen, Århus. 5 3 En nystaffering tog udgangspunkt i de oprindelige farver, på kridtgrund,
der fandtes under flere overmalinger: en egetræsfarve med hvide hermefigurer fra o. 1876
og en perlefarve fra o. 1800. 5 4 I storfelterne har
der antagelig oprindelig været †malerier af
evangelisterne, idet der i 5. postamentfelt fandtes spor efter navnet »Iohanis« i guld på sort
bund. O. 1700 blev de overmalet i samme naive stil som bl.a. Borums (s. 1999). Den velsignende Kristus med verdenskuglen er flankeret
af Mattæus - Lukas og Markus - Johannes, alle
Fig. 19-20. Hermefigurer fra prædikestol o. 1610
(jfr. fig. 17) (s. 2140). NE fot. 1980. - Herms from
pulpit c. 1610.

Fig. 18. Udsnit af prædikestol o. 1610 (jfr. fig. 17)
(s. 2140). NE fot. 1980. - Section of pulpit c. 1610.

Danmarks Kirker, Århus amt

i brogede dragter på mørkebrun baggrund. I
frise- og postamentfelter er afdækket samtidige
frakturindskrifter, oprindelig hvide, nu gyldne
på sort bund: »Gud Vær mig Syndere Nadig«
og »Op Lad mine Øyne At Jeg maa See De
underlige Ting af Din Lov. psalm. 119 v. 18.«
Til denne overmaling hørte en rød og blågrøn
marmorering på træværket samt et Marselisvåben, holdt af stående løver, henvisende til
kirkeejeren (jfr. historik), malet på den bortskårne kartouches plads. Ovenover er tilføjet
indskriften: »Baron Constantin von Marselis«.
I forbindelse med en overmaling med gråblåt
o. 1800 maledes et tilsvarende Marselis-våben
tværs over Lukasskikkelsen. Stolens nystaffering fra 1936 omfatter farverne rødt, blåt og
grønt samt en del guld og sølv, på mørkebrun
baggrund; hermefigurerne har lys karnation,
mændene gyldent hår, kvinderne sølv på hår
eller hovedklæde. - En trappe med jerngelænder er tilføjet 1962. 5 5
En †lydhimmel er omtalt ved synet 1862. 5 6
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Fig. 21. Tårnur fra begyndelsen af 1800'rne (s. 2143).
Hans Stiesdal fot. 1983. - Tower clock, 19th century.
Stolestader, 1962, i lyst egetræ. Det forrige
†stoleværk, fra 1900, var udført med stolene i
Kolt (s. 2190) som model. 2 5 Nyere armstol til
præsten i korets nordøsthjørne. En †præstestol
af fyr, 161 cm høj, med skåret årstal »17-87«,
havde form som et højsæde med udsavede,
bladformede konturer og ryggen formet efter
apsiden, hvor den havde sin plads. 37

†Orgler. 1) Et positiv nævnes første gang
1827, hvor det trængte til reparation. 36 Instrumentet var anbragt ved korbuen oven over
†herskabsstolen, 25 og stilladset under orgeltrappen dækkede udsynet til alteret fra »fruentimmerstolene« i skibets nordside. 60 2) Anskaffet
o. 1853, 2 5 formentlig placeret ved korbuen på
den plads, der var efterladt ved herskabsstolens
indskrænkning (se endvidere †epitaf). 3) B y g get 1901 af Fr. Nielsen, Århus. Disposition
(fem stemmer, ét manual og anhangspedal):
Manual: Bordun 16', Principal 8', Bassethorn
8', Salicional 8', Oktav 4'. Pedal: anhang. M e kanisk aktion. 61 Ombygget og udvidet 1942 af
A. C. Zachariasen & Søn, Århus. Efter ombygningen havde orglet hovedværk, svelleværk og
pedal med i alt ni stemmer, hvortil yderligere
kom tre forberedte. Elektrisk traktur, ventilmembranvindlader. 62 På samtidigt †pulpitur i
tårnrummet.
Tre salmenummertavler, 1962.
To nyere, ens præsterækketavler, rektangulære
træplader med forsølvet profilramme og hvid

†Herskabspulpitur,
kaldet
»Marselisborgs
stol«, 2 5 er tidligst omtalt 1809. 5 8 Det var anbragt ved nordvæggen i skibets østligste fag,
hvor en dør 59 førte ud til en trappe med adgang
fra kirkegården; et skur dækkede over indgangen. 1850 ønskede provsten pulpituret fjernet,
da det var »til vansyn for kirken«, men da
sogneboerne ønskede at beholde det, nøjedes
man tre år efter med at »indskrænke« det og
foretage en reparation. 1896 blev pulpituret
nedtaget og 1908 døren tilmuret. 25 Nogle svejfede knægte er måske genanvendt på prædikestolen (se denne).
Orgel, bygget 1966 af Marcussen & Søn,
Åbenrå, og tegnet af arkitekt Aksel Skov. Det
har 13 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. Anbragt på gulvet i tårnrummet, opbygget i to dele, stående på hver side af
vestvinduet.

Fig. 22. †Klokke støbt 1833 af P. P. Meilstrup i Randers (s. 2143). Aksel Skov fot. 1960. - Bell cast in
1833 by P. P. Meilstrup, Randers.
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skriveskrift, den ene opmalet 1934. På tårnrummets sydvæg.
Lysekroner. To ens, skænket år 1900 af sognets beboere. 6 3 Af lyst messing. Otte lysearme,
der fra det øvre slyng skyder otte andre, mindre arme; otte prydarme med refleksblomster.
Ophængt i skibet. En nyere, mindre krone,
syvarmet, er ophængt i tårnrummet.
En nygotisk messinglampet, skænket 1900,
ved prædikestolen. 63 Lampetter fra 1962 i kor
og tårnrum.
Kirkeskib, korvetten »Ostkar«, en model af
et (norsk?) orlogsfartøj med 14 kanoner, i sin
tid repareret i Århus. Bygget 1840 af skovfoged og møllebygger Jens Sørensen, Frydenlund, der selv havde arbejdet på Århus beding,
og skænket af sønnen, Jens Sørensen. Ophængt
i skibet 1900; repareret 1936. 6 4
Tårnur65 (fig. 21), fra beg. af 1800'rne, ottedøgnsværk med timeslagværk i smedejernsramme, samlet med kiler (højde 92 cm, længde
91 cm). Rammen er nederst, hvor de to valsehjulsaksler sidder, 52 cm bred, men hæver sig i
den ene side i kun 18 cm's bredde, indesluttende de øvrige aksler i værket, som er
tilsvarende korte. Denne sjældne værktype kaldes »stolformet«. 79 Optræk direkte på akslerne;
spærkegler. Stokkedrev overalt i de to værker,
som hver har to mellemhjul. Den nuværende
stiftgang med sekundpendul af træ erstatter en
oprindelig hagegang, fra hvis velle taphullerne
endnu ses. Slagværk med konventionel udløsningsmekanisme og seks hammerløftestifter på
nedre mellemhjul. Vindfang, visertransmission
og lodder fornyet. Uret står i nyt urhus ved
vestmuren, lige under klokkerummet. Fornyet
skive på tårnets vestfacade, flyttet fra en højere
placering til den nuværende 1963. I flere kirkesyn i 1700'rne 27 og så sent som 1811 5 8 nævnes
uret ikke, men det må være anskaffet før 1836,
da det første gang omtales som »standset i sin
gang«. 8 0
To klokker, støbt 1963 af »Petit & Fritsen,
Aarle-Rixtel, Holland«, henholdsvis nr. 3920,
93,5 cm i tvm., og nr. 3921, 84 cm i tvm. På
sidstnævnte versalindskriften: »Skænket af Sidsel Marie Rasmussen 19/10-1884, 13/4-1950«.

Fig.23. Tårnets vindfløj (s. 2135). JJF fot. 1980. Weather vane on tower.
Begge har om halsen ornamentborter med violinspillende engle mellem blomsterranker samt
kors forbundet af buer.
†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528 afleveredes en klokke, der med »jernfang« (det jern
hvori klokken var ophængt) vejede 1½ skippund og 3 lispund, samt en »marnløs« klokke
(dvs. uden ophængningsring), der vejede 16
lispund. 66 - 3) 1707 omtales den nyligt reparerede klokke, 6 7 som man imidlertid dårligt kunne ringe med 1726, fordi tårnloftet var forfaldent og vanskeligt at stå på. 37 - De sporadisk
bevarede regnskaber har ingen meddelelser om
klokken, før den 1827 omtales som løs og 1833
som ubrugelig. 36 4) Afløseren (fig. 22) var ifølge klokkeindskriften »støbt i Randers aar 1833
af P. P. Meilstrup«. Indskriften, med reliefversaler, stod øverst på halsen oven over et bælte
af tætsiddende riller. Nedtaget 1960.
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GRAVMINDER
†Epitaf, 6 8 o. 1650, 69 med maleri af sognepræst
Jens Lauritzen, †12. sept. 1672, hans to hustruer
og otte børn, fire sønner og fire døtre (jfr.
gravsten nr. 5). Af en skildring fra 1731 af
»curieuse Sager« fremgår, at »iblandt de 4 Sønner, som staa bag ved ham (sognepræsten), sees
de tvende i Geistlig habit; men dette er især at
observere, at næst ved ham er intet meere at see
af den eene Søn, end det bare Hoved; saa og, at
Præstens højre Øje er af Maler=penselen med
røde Blod=pletter gandske overstrøget, hvilket siges saaledes med fliid at være giort af
Mesteren.« Der hentydes her til en beretning
om, at en af sognepræstens sønner skulle have
givet faderen dette mærke ved øjet, og at sønnen senere blev halshugget i København efter
at have begået en anden forseelse, der måske
var blevet ham tilgivet, hvis ikke det var kommet øvrigheden for øre, at han havde slået sin
egen far.
1843 fik kirkeejeren kancelliets tilladelse til at
fjerne epitafiet fra koret, fordi det var brøstfældigt og næppe kunne repareres; indskriften var
ulæselig, og i øvrigt generede det opgangen til
orglet 70 (jfr. ovenfor).
Gravsten. 1) O. 1600-50. Grå kalksten,
7 6 x 6 9 x 7 cm, indrammet af en bred og en smal
bort, i hjørnerne dobbeltrosetter. Af den næsten nedslidte indskrift med versaler læses kun
sidste linies »amen«. Oprindelig i korgulvet,
1908 opstillet ved en af korets vægge, 25 o. 1962
flyttet til våbenhuset.
2) (Fig. 24), o. 1625-50, over Niels Pedersen,
kirkeværge for Wibye kirke, †16•, og hustru
[A]nne Knvdtzdaater, †16• (? sønner og seks
døtre).
Gråhvid kalksten, 2 2 1 x 1 4 0 x 1 2 cm, indskriften med reliefversaler meget nedslidt. Stenen, der er udført efter samme forlæg som en
sten i Århus domkirke (nr. 36, s. 785), har en
bred ramme prydet med slyngbånd og kassetteværk, i hjørnerne afbrudt af evangelistcirkler,
foroven Mattæus og Markus, forneden Lukas
og Johannes. I skriftfeltet er øverst et stort
englehoved, nederst et timeglas mellem to kra-

nier over knogler; yderst til hver side et renæssancebomærkeskjold, til venstre kirkeværgens
næsten udslidte med et sammenflettet monogram »NPS«, i hustruens hendes initialer
»AKD« over Jesumonogram. 1909 lå stenen
vestligt i skibets midtgang, 1962 i våbenhuset.
De øvrige gravsten, hvoraf fem er lagt over
medlemmer af samme præsteslægt, lå i korgulvet som det tidligere var skik for præstefamilier, indtil 1908 da stenene blev opstillet langs
korets vægge; 25 1962 anbragt ved væggene i
våbenhuset.
3) O. 1638. Versificeret gravskrift over hr.
Morten Andersen Hæde (jfr. prædikestol),
provst i Ning herred nogle og tyve år og præst
til Tising (dvs. Tiset) og Wibye, †1624, og
hustru Maren Iacobsdaater, †1638 27. april:
»anno it thvsind sex hvndred aar
tivfve oc fire det var forsand
vdi marty manned: nv hviler hand
den anden en gvdfryctig qvinde
retsindig oc dydig i alle sinde«.
Grå kalksten, 181Xl21Xca. 10 cm, indskriften
med velhuggede, fordybede versaler inden for
konturlinier.
4) O. 1640, over Lavritz lensøn, hr. lens
Lavritzøns og Margrete Morte[n]s[dat]ters anden sø[n], f. ?-21. nove[mber] - død ? Nederst
citat fra »psal. 126« og på latin: de, som sår
med tårer, skal høste med jubel, underskrevet:
»I.LMP. (sammenskrevet) H.E. - M.M.D.«,
dvs. Iens Lauritzen Mariager pastor hujus ecclesiæ (denne kirkes præst) - Margrete Mortensdatter71 (jfr. gravsten nr. 5).
Lille, rødlig kalksten, 8 4 x 5 6 , 5 x ca. 5 cm,
rammen prydet med slyngbånd, der i hjørnerne er afbrudt af fembladsroset. Tværskrift med
reliefversaler på trambuleret baggrund, stærkt
slidt midtpå, og med brud tværs over stenen.
5) (Fig. 25), kort efter 1642. Figursten over
Ie[n]s Lauritzøn [M]a[riager], 72 ? år sognepræst
til Wibye og Tisin[g] (c: Tiset), †•, og to
hustruer, den første [Margrete Mortensdatter]
velsignet med fire sønner og fire døtre, †1642
25. juni i sit 42 år, den anden Kirstine Hansd(atter), †• (jfr. †epitaf).
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Fig. 24. Gravsten nr. 2, o. 1625-50, over kirkeværge Niels Pedersen og hustru (s. 2144). NE fot. 1980. Tombstone no. 2, c. 1625-50 for the churchwarden Niels Pedersen and his wife.
Fig. 25. Gravsten nr. 5, o. 1642, over sognepræst Jens Lauritsen Mariager og to hustruer (s. 2144). NE fot.
1980. - Tombstone no. 5, c. 1642, for the parish priest Jens Lauritsen Mariager and his two wives.
Lysgrå kalksten, 2 0 6 x 1 4 6 x 1 0 - 1 2 cm; indskriftens reliefversaler stærkt nedslidt. Stenens
tredelte reliefudsmykning er beslægtet med en
sten i Århus domkirke (nr. 64, s. 804), og har
som denne en epitafielignende fremstilling af
sognepræsten og hans to første hustruer, knælende og seende op mod en lille Kristus, der
som verdensdommer sidder på regnbuen omgivet af en skybræmme. Mellem personerne en
næsten udslidt, religiøs versalindskrift og herunder præstens monogram, ILM, formet således, at L'et danner korsstammen i et lille krucifiks. Stenens centrale figur er den opstandne
Kristus med sejrsfanen (uden glorie), stående
på slangen oven på graven, under en fladbue
(med forsvundet indskrift), som holdes af to
kraftige dydefigurer; ved deres hoveder forkla-

rende indskrifter, til venstre »spes«, Håbet,
med due og anker, til højre »iusticia«, Retfærd,
med sværd. Dyderne står på det aftrappede
skriftfelt, i kartoucheramme; prikhugget baggrund. Formentlig fra et Århus-værksted.
6) 1645, lagt af sognepræsten Jens Lauritzen
Mariager (jfr. nr. 5) over svigerinden Margrete
Mortensdatter, †1645, 33 år gl. 7 3 Af den meget
slidte, versificerede indskrift med reliefversaler
kan læses enkelte oplysninger: [Ma]rgret M o r tensdaater »som tree oc tredve aar/ Herrens
kaars oc sivgdvm bar/ vden sind og sands
tillige/ det kand mand [i] sandhed sige ... B e kost h. lens Lavritzøn i Wiby denne sten.
1645.«
Grå kalksten, 92 X 61 X ca. 5 cm, med en
slyngbåndsprydet ramme svarende til nr. 4 og
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8) (Fig. 27), o. 1670, over Iachob(!) Hansen,
f. i Carlby i Sønderhald herred, tjente på
Bvstrvp i 9 år og på Calløe i 7 år, »saa og paa
Haverballegaar for ladefoget« i 17 år, †15. juli
1670, 59 år gl.
Mørkrød kalksten, 191X83X ca. 8 cm, indskriften med store, velhuggede reliefversaler
inden for en glat ramme i et felt med nedre,
skjoldformet afslutning. Top- og fodfelt har
hver tre ovaler med blade i sviklerne, i midtovalen foroven den opstandne Kristus med
sejrsfanen, flankeret af evangelisterne Mattæus
og Markus, forneden timeglas på kranium mellem Lukas og Johannes. Trambuleret baggrund
for indskrift og figurer.

Fig. 26. Gravsten nr. 7, 1651, muligvis over en datter
af sognepræst Jens Lauritzen (jfr. fig. 25) (s. 2146).
NE fot. 1980. - Tombstone no. 7, 1651, possibly for the
daughter of the parish priest Jens Lauritzen.

antagelig fra samme værksted. Hele midtfeltet
udfyldt af indskriften.
7) (Fig. 26), 1651, muligvis over en datter af
sognepræst Jens Lauritzen Mariager (jfr. nr. 5).
Lille, rødlig kalksten, 8 4 x 5 7 x c a . 5 cm, med
delvis nedslidt indskrift med reliefversaler i
fodfeltet: »Transitus ce[l]er est et avolamus«
(hurtigt går vi forbi og flyver så bort herfra).
Herunder årstallet » 1 6 - 5 1 « adskilt af et skjold,
der dels rummer et Jesumonogram, der sædvanligvis anvendes på gravsten over kvinder og
unge piger, og dels over monogrammet de
næsten udslidte initialer »MI(?)D«, måske for
Margrete Jensdatter. 7 4 Inden for en ramme med
omløbende slyngbånd og under et bueslag med
englehoveder i sviklerne ses en lille engel, der
med timeglas i hænderne symboliserer det
flygtige liv. Englen står med det ene ben på et
kranium, lagt over knogler mellem spirende
planter. Nok fra samme værksted som nr. 4.

Gravkrypt i tårnet (jfr. fig. 2-3), antagelig
indrettet 1785 af kirkeejeren i forbindelse med
tårnets ombygning 7 5 (jfr. s. 2134 og mindeplade). Krypten har adgang ad en trappe under
tårnbuen og far lys og luft gennem en skakt i
tårnets nordmur. To fløjlsbetrukne egckister er
hensat her. På lågene fandtes endnu 1934 løstliggende, »udhamrede og graverede kobberplader« med de afdødes data: 1) 1786, for D o rothea Øllegaard Gersdorff, født Rosenkrantz,
* 4 . okt. 1723, †6. juni 1786, og hendes ægtefælle, 2) baron Christian Rudolph Philip Gersdorff
* 1 7 . dec. 1723, † l . j u n i 1800. 7 6
Kirkegårdsmonumenter. Mindesmærker af støbejern i kirkegårdens nordvestre hjørne. 1-2)
1834, 1838, to ens kors, 95,5 cm høje over
betonfundament: de består af en for- og bagside støbt hver for sig, med trekløverformede
korsarmsender, der på forsiden foroven har et
relief af en sommerfugl, på bagsidens tværarme
rosetter. Indskriften står med reliefversaler,
navnene med fraktur: 1) »Minde om Margrette
Detlevvine Magdalene Møller fød Voss« (på
forsiden), * 2 4 . j u n i 1779, †19. apr. 1834 (på
bagsiden). 2) Tilsvarende: Hans Christian Møller, * 1 . apr. 1776, †4.jan. 1838. 3-4) (Fig. 28),
o. 1848, to ens, skjoldformede plader, 107 cm
høje over soklen, med roset i øvre cirkelskive
og under indskriften, med reliefkursiv: 3)
»Minde over Gaardmand Niels Dideriksen
reist af hans Enke Kjersten Ovesdatter«, *1771
i Viby, †smst. 20.juli 1848, 77 år gl.; herefter
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prisende ord om ham som ægtefælle og fader,
velgører og »oplyst og vindskibelig som B o n de«. På bagsiden antik oliekampe og vers om
hans kristentro. 4) »Minde over Niels Dideriksens Enke Kjersten Ovesdatter sat af en taknemmelig Efterslægt«. *1789 i Viby, †smst.
15. dec. 1848, 59 år gl. Tilsvarende prisende
ord om hende ved ægtefællens langvarige og
smertefulde sygdom - »hun var en flittig og
vindskibelig Huusmoder..«. 5) 1856. Enkelt
kors, 93 cm højt, med trekløverformede korsarmsender, hvorpå sommerfugl både på forog bagside; nederst på stammen to nedadvendte fakler. Indskrift med reliefkursiv for »den
salige Kone Maren Iensdatter«, født i Tingskoven 27. dec. 1820, død på Vibye Mark 25. maj
1856, 35½ år gl.
†Gravkælder for familien Gersdorff, formodentlig anlagt 1802 sydøst for koret, nær det
nedbrudte
nord-sydgående
kirkegårdsdige.
Ved en undersøgelse 1932 77 fandt man, at kælderen bestod af to tøndehvælvede, pudsede
rum med murstensgulv, orienteret øst-vest.
Lave murbænke ved siderne havde understøttet
de da sammenfaldne kister, to voksen- og en
barnekiste, hvorfra enkelte beslag og †kistepla-

Fig. 27. To udsnit (øvre og nedre del) af gravsten
nr. 8, over ladefoged Iachob Hansen, †1670 (s. 2146).
NE fot. 1980. - Two sections (upper and lower) of
tombstone no. 8, for the steward Iachob Hansen, d. 1670.

Fig. 28. Støbejernsmonument nr. 4 over Kjersten
Ovesdatter, †1848 (s. 2146). NE fot. 1980. - Monument in cast iron no. 4 for Kjersten Ovesdatter, d. 1848.
der var besvaret,
svundne:

men som nu

synes

for-

1) 1802. »Hans Excellence Hr. Nicolaus
Maximilian Baron Gersdorff«, f. i Husum
1725, gik ind i militæretaten i sit 23. år som
løjtnant, tjente sig op gradvis til de høje charger, giftede sig 1760 med sin efterlevende gemalinde Sofie Magdalene komtesse af Reventlou, som med 4 sønner nu savner ham. U d nævnt til kommandant på Rensborg fæstning
1789, siden kommandant i Kiøbenhavn 1793
og derpå guvernør 1795, benådet med Dannebrogsordenen 1774 og Danmarks højeste ærestegn Elefantordenen 1801, i hvilket år han nedlagde alle sine embeder, rejste derpå til sit
arvede baroni Marselisborg, hvor han døde
26. sept. 1802 i sin alders 78 år. 7 8 Den rektangulære kisteplade, af tin, med indprikket indskrift, var omkranset af blybeslag, akantusblade og muslingeskaller, der tillige indfattede
to små, svævende engle med palmegrene.
2) 1803. Lille, oval tinplade, indfattet af per-
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lestav, af bly, med fa rester af navne som
»Lodovika«, [Marselis]»borg« og »Christian
Ludvig«, hvoraf fremgik, at den afdøde var
den ni dage gamle sønnedatter af ovenstående,
Sophie Cathrine Lovise Gersdorff, †16. okt.
1803.
3) 1811. Oval kisteplade af fortinnet jern
med sortmalet indskrift over Sophie Magdalene Gersdorff, f. Reventlou, †6. marts 1811 (jfr.
†kisteplade nr. 1). Der blev desuden fundet enkelte kistebeslag af bly, fire små kvindehoveder
med »strålekrave« og en flammende, laurbærkranset urne; ved kvindens hånd lå fire guldringe.
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5 P. F. Suhm: Nye Samlinger til den Danske Historie
I, 1792, s. 76f.
6 Frederik I.s registranter, s. 120.
7 Kronens Skøder II, 108.
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol
1706-11 (B 24.670), fol. 484.
9 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol (B
24.702), fol. 835; auktionsskøde af 5. maj 1772.
10 Overenskomst af 22. nov. 1897, tinglæst 29. febr.
1908.
11 MeddÅSt. 1975, s. 20.
12 Århus Domkapitels Jordebøger I, 124. De øvrige
kirker i Ning herred betalte 1 ørte rug, 1 ørte byg, ½
eller 1 ørte havre og 1 lam.
13 Kronens Skøder II, 260. Om afgiftens videre historie jfr. note 1, bd. I, 57.
14 Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, udg. v.
Poul Rasmussen 1960, s. 32.
15 KancBrevb.
16 Ifølge Ning herredsbog 1690 (LA Vib. Århus
bispearkiv (C 3.1106)) var præsten Anders Skriver,
død 1592, i begyndelsen kun præst i Tiset.
17 Kronens Skøder II, 74.
18 MeddÅSt. 1977, s. 49.
19 Jfr. note 1, bd. I, 34-40 samt August F. Schmidt:
Danmarks Helligkilder 1926, s. 146.
20 Danske Helgeners Levned, oversat af Hans Olrik
1893-94, s. 310; sml. også Helge Søgaard: Sanctus
Nicolaus Arhusiensis. Den hellige Niels fra Århus, i
ÅrbÅrhSt. 1976-79, s. 75-89.
21 Jfr. note 3.
22 Jfr. note 1, bd. I, s. 93 og 67.
23 Mønterne opbevares i Møntsamlingen, Nationalmuseet (F. P. 2816).
24 Jfr. note 1, bd. II, 25ff.
25 LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokol
1842-1909 (C 31.1-4).
26 Jfr. note 1, bd. II, 29.
27 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-76).
28 Jfr. note 1, bd. I, 64.
29 Samme I, 53 og II, 256.
30 Sml. Vejlby, Søften og Skivholme.
31 Jfr. note 1, bd. I, 44.
32 Loftet er hævet o. 1871, jfr. note 31.
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Fig. 29. Landsbyplan 1:10000 af Viby og Terp, målt 1817. Nye udstykninger medtaget indtil 1860. X angiver
kongsgårdens formodede beliggenhed. — Map of the village 1817.
ØJyHjemst. X X I X , 1964, s. 148-53.
Jfr. note 1, bd. I, 63.
35 Jfr. s. 295ff.
36 LA Vib. Ning hrd.s provsti. Synsprotokol for
kirker m.m. 1827-42 (C 30B.3).
37 Jfr. note 1, bd. I, 63f.
38 LA Vib. Århus Vor Frue kirkeinspektionsarkiv (C
618.2). Regnskabsbog 1656-93.
39 Gengivet af Poul Rasmussen, note 1, bd. I, 63ff.
40 Note 1, bd. I, 43.
41 Jfr. note 1, bd. II, 29.
42 LA Vib. Århus amtsarkiv. Biskop Ocksen og
andre gejstliges breve 1714-32 (B5 A.126).
43 Nordre postamentfremsprings englefigur har faet
nyskåret vinge til erstatning for en »uheldig« fra 1890.
44 Bag på altertavlen malet: »Aar 1890 er Alteret
33
34

Restaureret af V. Stender i Aarhus« (indb.).
Indb. 1948.
46 Måske er †altersættet en erindringsgave ligesom
†alterklædet, skænket efter at baron Marselis' lig
havde stået i kirken fra bisættelsen her 18. aug. 1699
til 4. juni 1706, da det overførtes til Marselis' kapel i
Århus domkirke (jfr. s. 866).
47 A. Fleron eller A. A. Frimand.
48 Den ene stage, der er lidt lysere i godset, har et hul
forneden i lyseskålen, den anden har mærker efter
stød.
49 Ved synet 1707 omtalt som ny; jfr. note 41.
50 Synet ønskede 1898 stoffet fornyet og galonerne
oppudset (note 25); 1935 blev stoffet delvis fornyet.
51 Måske som af Poul Rasmussen foreslået (bd. I,47)
symboliserende de tre levealdre.
45
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Uheldigvis er her også indskåret: »Niels Granild
1936«, navnet på den daværende sognepræst.
53 Indvendig i stolen malet: »istandsat under Nationalmuseet 1936«.
54 Jfr. Viby kirkeblad aug.-sept. 1936.
55 1900 blev stolen flyttet en alen nærmere korbuen
og sænket to tommer (note 25).
56 Jfr. note 1, bd. 1,47.
57 Indb. 1909 og 1948 (med tegning).
58 Jfr. note 1, bd. 1,65.
59 Jfr. fot. 1962 i NM.
60 1850 ønskede provsten positivet nedtaget af stolen
og opstillet på et fodstykke. Skolelæreren, der tillige
var organist, ville da lettere kunne komme til orglet,
når han havde læst fra kordøren (note 25).
61 A. C. Zachariasen & Søn: udateret ombygningstilbud, i Orgelreg. Foto af spillebord før ombygningen, i Orgelreg.
62 Organist- og Kantorembederne,
4. udg. 1944,
s. 153. Zachariasens orgelfortegn, anfører årstallet
1941.
63 Jfr. note 1, bd. 1,51.
64 Samme s. 48 og Henning Henningsen, i ÅrbÅrhSt. 1952, s. 111.
65 Vedr. konstruktion og forklaring af et tårnur, se
DK Holbæk s. 48, fig. 46-47 eller DK Ribe s. 48,
fig. 46-47.
66 RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn. over indkrævede klokker 1528-29. Reg. 108 A.
67 1717 kaldet bedeklokken, hvormed der morgen
og aften skulle ringes af degnen, der imidlertid boede i Århus, hvorfor den nytiltrådte skoleholder fik
pålagt denne pligt (Jfr. note 1, II, 29 og 48f.).
68 Nye Tidender om lærde og curieuse Sager, 1731,
s. 722f.; jfr. Poul Rasmussen s. 79 og 84.
69 Antagelig udført mellem 1.hustrus død 1642 og
før indgåelse af 3. ægteskab, der kendes 1665 (se note
ovfr.). Tidligere afdøde børn (jfr. gravsten nr. 4 og
52

7) kan på maleriet have været markeret med kors
eller blomsterkrans.
70 LA Vib. Århus bispearkiv. Ning hrd. Viby-Tiset
1683-1845 (C 3.640).
71 Hun var datter af sognepræst Morten Andersen
Hæde, se gravsten nr. 3.
72 Jens Lauritzen blev 1621 kapellan hos sognepræst
Morten Andersen Hæde, hvis datter han ægtede
1624, samme år han blev sognepræst i Tiset og Viby.
3. gang ægtede han Anne Jensdatter, som 1665 indgik forsørgelseskontrakt med sønnen og fra samme
år efterfølger i embedet, Christen Jensen Viby. Jfr.
Poul Rasmussen s. 76ff. og 87.
73 Sognepræsten indberetter 1730, at han har sin
hustrus mor hos sig samt dennes datter, der har
været syg siden fødslen (note ovfr.)
74 Måske opkaldt efter moderen (jfr. sten nr. 5),
hvilket var sædvane.
75 Der kan muligvis være anvendt en ældre, forfalden gravkælder, idet den daværende kirkeejer, Peter
Rodsteen, 8. okt. 1709 på birketinget efterlyste ejeren af en sammenfalden begravelse i Viby; hvis ejeren ikke meldte sig og lod begravelsen reparere, ville
den være hjemfaldet til kirken (jfr. note 1, II, 29).
76 Th. Rasmussen, i Viby kirkeblad 19. nov. 1934.
77 Note 76 samt note 1, 1,52, der gengiver fot. af
†kistepladerne, samt korresp. i NM.
78 Indskriften,
der blev tydet fuldstændigt, blev
overført til en ny kisteplade; sammen med andre
rester (jfr. ndf.) samt en ny plade med indskrift over
hustruen og en plade, hvorpå man meddelte åbningen 7.juli 1932 og berettede om kælderens indhold,
blev den anbragt på en tavle, der blev ophængt i
kirken, men som senere er nedtaget og forsvundet.
79 Kendes fra Århus- og Randersegnen, både i kirker
og herregårde. Eksempler i Den gamle By.
80 LA Vib.
Århus bispearkiv. Forsk. indberetn.
1832-37 (C3.1514).
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It is very likely that the king had the patronage
of Viby church in the Middle Ages. This
church, which is now situated in a suburb of
Arhus, consists of Romanesque apse, chancel
and nave with two late-Medieval additions: the
porch in the south and the tower in the west.
The Romanesque sections are built of rough
and hewn granite boulders on a chamfered
base; ashlar were used in the corners and
around the openings. It was probably during
Jens Iversen Lange's period as bishop, 1449-82
(cf. wall painting of armorial bearings), that
vaults were included in chancel and nave. In the
masonry of the tower a quantity of re-used
granite ashlar is included which may have been
brought here from a demolished church. The
spire, which is in a mansard style, was erected
in 1785 by Christian R. Ph. Gersdorff. The
present-day appearance of the church is characterized by a restoration in 1962, during which

wall-painting decoration in the usual late Gothic style of the diocese was revealed in all the
vaulting.
Among the articles of furniture in the
church, the pulpit from c. 1610 deserves special
mention. It is ascribed to the woodcarver Mikkel van Grønningen in Hornslet (cf. p. 984),
who supplied works both for Århus cathedral
and several East Jutland churches, including
Trige (p. 1712). The altarpiece and altar candlesticks were also obtained in the first half of
the 17th century, while the Romanesque baptismal font was retained as usually happened.
The greater part of the furniture, which
showed the church's former close relationship
with Constantinsborg and Marselisborg, has
now disappeared, and only a chasuble cross
from about 1700 has been preserved. The
clockwork in the tower is from the beginning
of the 19th century. - A number of tombstones
from the 17th century indicate the graves of
clergy belonging to the same family.

FREDENS KIRKE

RAVNSBJERG KIRKE

Fredens kirke ved Rosenvangs allé er opført
1958-60 efter tegning af arkitekterne F. Niclasen og Aksel Skov. 1 Anlægget består af et kirkerum, som sammen med menighedslokaler
og kapel lukker sig om en grønnegård. Fritstående åbent klokketårn. En stor glasmosaik er
udført af maleren Mogens Jørgensen. - Sognet
er udskilt fra Viby 6. juni 1960. 2

Ravnsbjerg kirke i Grøfthøj parken er opført
1975-76 under ledelse af C. F. Møllers tegnestue. 3 Kirken og en konfirmandfløj danner hver
en side af et åbent torv. Alter og altersølv, døbefont og prædikestol er udført af billedhuggeren Erik Heide. - Sognet er udskilt fra Viby
31. oktober 1976. 4

1 Aksel Skov i Trap: Danmark, 5. udg. 1963, s. 27273; MeddÅSt. 1965, s. 33, 1966, s. 63 og 1969, s. 35.
2 ØJyHjemst. 1981, s. 74-80.

3

SUMMARY

Arkitektur XXI, 1977, s. 89-98; MeddÅSt. 1975,
s. 57 og 1977, s. 12-13 og 45-49.
4 ØJyHjemst. 1981, s. 80-88.

Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1979. - The church seen from south.
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Kirken tilhørte Århus bispestol, da biskop Jens Iversen Lange 24. juli 14771 erhvervede den som privatperson og skænkede den til det såkaldte Jerusalems
vikarie ved Vor Frue alter i domkirken (jfr. s. 77),
som han oprettede ved samme lejlighed. Ifølge indstiftelsesbrevet skulle vikaren (alterpræsten) også betjene Ormslev sogn. Efter at den sidste indehaver af
vikariet, domkirkens sognepræst Terkel Abildgaard,
var død 1557 (jfr. mindetavle i domkirken s. 674f.)
blev godset tilbageleveret Jens Iversens arving, Erik
Skram,2 mens kirken overgik til kongelig eje.3 I
tiden mellem 16614 og 16755 overdrog kongen kirken til Mogens Friis, der indlemmede den i grevskabet Frijsenborg.6 Kirken forblev under grevskabet
(jfr. tårn) indtil den ved en auktion 9.juni 18027
solgtes til Jens Knudsen i Tåstrup, der 26. august
18058 afstod den til sognets tiendeydere (jfr. klokke).
Kirken overgik til selveje 1. april 1956.
Kirken var i middelalderen som næsten alle de øv-

rige kirker i Ning herred9 underlagt ærkedegnens
tilsyn (jfr. s. 1367). Han visiterede kirken, havde
godset i forsvar og reviderede regnskaberne og
modtog som vederlag en afgift, »provstegæsteri«, af
sognet. Ærkedegnens tilsyn fortsatte også, efter at
kirken 14771 blev »inkorporeret« i Jerusalems vikarie
og bestod indtil domkapitlets nedlæggelse 1666.
Kongen overdrog 24. oktober 166610 provstegæsteriet af kirken og af syv andre kirker11 til Axel Sehested, hvorefter afgifterne forblev på private hænder.
- Om de middelalderlige afgifter til biskoppen: kirkehavre og kirkelam, se under Viby (s. 2130).
Efter reformationen bestemtes det i »klemmebrevet« 1555,12 at kirken skulle »lægges til« Kolt kirke,
når Terkel Abildgaard var død. Dette skete som
nævnt 1557, og allerede 1559 nævnes Mikkel Rasmussen som sognepræst i Ormslev og det følgende
år som sognepræst i Kolt, 13 hvorfor det er muligt, at
Ormslev fra første færd har været hovedsogn med
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Fig. 2. Længdesnit 1:300, målt og tegnet af Kristian Agger, Ernst Kallesøe og O. Østergård, Arkitektskolen i
Århus 1970-71. - Longitudinal section 1:300.
Fig. 3. Plan 1:300, målt og tegnet af K. Agger m.fl., Arkitektskolen i Århus 1970-71. - Ground-plan 1:300.

Kolt som anneks. - Ifølge herredsbogen 16613 boede
Mikkel Rasmussen en tid i et gadehus, kaldet »Kapellet«, ved indkørslen til kirkegården (se denne);
o. 162714 huskede man endnu, at hr. Mikkels heste
var opstaldet i nordre korsarm (se denne).
Under restaureringen 1958 fandtes i gulvet foran
alteret 11 mønter,15 hvoraf den ældste var slået under
Frederik I, 1524.
Ifølge Danske Atlas16 fandtes der nær byen en hel-

ligkilde, Vor Frue kilde, hvor krøblinge Frue aften
(antagelig Vor Frue i høst, 8. sept.) blev helbredt af
vandet.
Kirken ligger på en højning midt i landsbyen,
syd for landsbygaden og nord for præstegårdslunden med præsteboligen.
Kirkegården har kun bevaret sine gamle græn-
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ser mod syd og sydøst, mens den er udvidet til
de øvrige sider: 1868 mod nord, frem til gaden,
på fattighusets grund (se ndf.) og 1910 mod
vest langs præstegårdens tilkørselsvej. 17 Indtil
1981 stødte kirkegårdens nordøstre hjørne direkte op til »Buggesgård«, kun adskilt fra denne ved et raftehegn. Efter nedrivningen af gårdens bindingsværkslænger er den vestre del af
gårdspladsen lagt til kirkegården, den øvrige
del er indrettet til parkeringsplads.
Kirkegården hegnes overalt af markstensdiger, der er flyttet i takt med udvidelserne. Det
søndre dige ligger lavt og tjener til at fastholde
kirkegårdens terræn; et nyt dige omkring det
inddragede areal i nordøst er etableret 1982.
Hovedindgangen mod landsbygaden, en køreport med ganglåge, lukkes af jerngitre, ophængt mellem tre svære, cementafdækkede piller. I syd er der en lille låge til præstens brug.
1855 1 8 var †port og låge af træ.
Kirkegårdens areal beregnedes 1862 17 til 3837
kvadratalen (ca. 1500 m 2 ), og den var da beplantet med store elmetræer i skellet. Ifølge synet 1675 var »kirkegårdsmuren« bygfældig,
især i vestre side, der var sat af kamp og kalk. 5
Et teglhængt og hvidkalket ligkapel sydvest

Fig. 4. Tværsnit gennem langhuskorets østre fag set
mod øst, 1:150. Målt og tegnet af Kristian Agger,
Ernst Kallesøe og O. Østergård, Arkitektskolen i
Århus. - Cross-section of chancel 1:150.
for tårnet har efter 1920'rne afløst et †kapel,
opført 1893 efter tegning af arkitekt Vilhelm
Ahlmann. 2 6
Et †gadehus 19 foran kirkegårdens gamle indgang (sml. fig. 34) kaldtes ifølge herredsbogen

Fig. 5. Kirken set fra nord. NE fot. 1979. - The church seen from north.
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1500 gav bygningen karakter af en korskirke,
idet der opførtes et langhuskor med to †korsarme, nedtaget i 1600'rne. Til langhuskoret
slutter sig et lille, samtidigt sakristi. I senmiddelalderen og formentlig før udvidelsen er der
tilføjet et våbenhus ved skibets sydside og i
1500'rne et tårn i vest. Orienteringen afviger
nogle grader mod nord.
Skibet, hvoraf kun de to langmure samt den
gennembrudte vestgavl er bevaret, viser, at den
romanske kirke havde ret beskedne dimensioner. Det er udvendigt ca. 8 m bredt, svarende
til 28 fod, og har tynde mure, ca. 85 cm tykke,
svarende til 3 fod. Materialerne er så godt som
udelukkende frådsten; i taggavlen, hvoraf kun
spidsen mangler, er der dog anvendt rå og kløvet kamp i et bælte over murkronen. I skibets
tagrum ses det, at væggene oprindelig stod
med udglattede, kvaderridsede fuger; i det sydøstre hjørne er der bevaret enkelte partier med
glittet puds. Ved våbenhusets opførelse var
ydermuren dækket af et groft lag puds og
hvidtet.

1661 for »kapellet« og skulle oprindelig være
opsat af sognepræsten Mikkel Rasmussen
(1559ff., se historik), der boede her, mens den
afbrændte præstegård blev genopbygget. Huset, der havde kålhave på kirkegården, tjente i
1700'rne som †skole og degnebolig (fundats af
12. april 1728), men var ved inddragelsen i kirkegården 1868 reduceret til et †fattighus. 17
Af en proces 1743-45 mellem kirkeejeren,
greve Christian Friis og Constantin Charisius,
Constantinsborg, fremgår det, at pladsen foran
kirkegården var menighedens samlingssted inden gudstjenesten, hvor man efterlod heste og
vogne. I »landmilitsens tid« brugtes pladsen til
eksercits, og der var opstillet en træhest. 19

Døre og vinduer. Af de to rundbuede døre har
den tilmurede norddør bevaret sin oprindelige
udformning, mens syddøren, der stadig er i
brug, er udvidet i siderne. I norddøren er der
huller til en indvendig tværbom; syddørens vestre karm er forhugget, for at dørfløjen kan
lukkes helt op (sml. Kolt, s. 2178).
Skibet har formodentig haft to vinduer i hver
langside. De to nordre fremtræder nu som indvendige blændinger (sml. fig. 2); de er rimeligvis først tilmuret efter hvælvslagningen.
Ændringer og tilføjelser. Inden kirkens udvidelse var der slået hvælv i skibet. De tre noget
uregelmæssige krydshvælv er i egnens vanlige,
sengotiske udformning, hvilende på falsede
hjørne- og vægpiller med enkle kragled i vederlagshøjde. Skjoldbuerne er spidse, gjordbuerne næsten runde; det fornemmes, at den
østre bue har sluttet sig til den nedrevne triumfvæg. Modsat langhuskorets hvælv er ribberne overalt af halve sten, også i kappefligene.

Den anselige kirke fremtræder nu som et
langhus, hvis vestre del udgøres af den romanske kirkes skib. En omfattende udvidelse o.

Det sengotiske våbenhus (fig. 7) foran skibets
syddør er opført af munkesten i munkeforbandt. Den ommurede dør sidder i et spidsbuet

Fig. 6. Langhuskorets østgavl med sakristi (s. 2157).
NJP fot. 1982. - East gable of chancel with sacristy.
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spejl og to små lysåbninger ovenover i tilsvarende felter. Flankemurenes to spidsbuede vinduer er omdannet o. 1862 17 ved indsættelsen af
støbejernsrammer. Gavlen må fra begyndelsen
have været smykket af kamtakker. De nuværende ni brynede takker er muret o. 1913 17 med
korgavlens som forbillede; gavlen stod da med
enkle, murede kamme. Indvendig dækkes
rummet af et gråmalet træloft, der tidligere lå
noget lavere. Der er en muret vægbænk i vest
og spor efter en tilsvarende i øst.
Ved udvidelsen o. 1500, der gav kirken korsform, nedbrød man det romanske kor og opførte et langhuskor af samme bredde som skibet og med senere nedbrudte korsarme, eller
sidekapeller, i syd og nord. Det kan ikke afgøres, om ombygningen ligesom de store udvidelser ved valfartskirkerne i Rye (Tyrsting
hrd.), Karup (Viborg amt) og Vorbasse (Ribe
amt) skyldes indtægter i forbindelse med valfart til en nærliggende kilde (jfr. historik). Andre senmiddelalderlige »korskirker« er som oftest opstået ved en gradvis tilbygning til den
eksisterende kirke (sml. D K . Sorø, s. 1225).
Langhuskoret, der består af to hvælvede fag
med et lille sakristi ved gavlen, er opført af

Fig. 8. Langhuskorets sydfacade (s. 2157). Hude fot.
1908. - South facade of chancel.
rødbrændte munkesten, muret i regelmæssigt
munkeskifte med skarptryggede fuger. Facaderne (fig. 8), der endnu o. 1900 stod med tre
lag åbne bomhuller, smykkes af hjørnelisener
og en fladbuet frise af kantstillede mursten,
hvilende på aftrappede konsoller (en affaset
binder over to kantstillede sten). Murkronen
afsluttes med en todelt falsgesims. Gavlen
(fig. 6) prydes af to cirkelblændinger og krones
af 11 brynede kamtakker, fornyet 1907; 18 gavlen var da ommuret med små sten. Det østre
fag far lys gennem et stort, rundbuet og udvendig falset vindue (fig. 8) i syd, kun lidt ændret
o. 1863 17 ved indsættelsen af en spidsbuet støbejernsramme. Vinduets overside indgår i sydfacadens fladbuede frise.
Sakristiet (fig. 6) bag alteret er en ejendommelig, lille halvtagsbygning, der nærmest har
funktion som en apsis. Østmuren har lisener og
frise som koret, og halvgavlene i syd og nord
smykkes hver af en cirkelblænding og et mangekantet, udsparet felt.

Fig. 7. Våbenhus (s. 2156). NE fot. 1979. - Porch.

Danmarks Kirker, Århus amt

Indre. Sakristiet åbner sig mod koret med en
elegant spidsbue, falset og affaset, og dækkes af
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bet, på den nedbrudte triumfmurs plads. Halvstensribberne, der nedadtil spidser til med
kvarte sten, udspringer fra spinkle halvstenspiller.
Af de to hvælvede †korsarme, i 1600'rne 2 0 betegnet som »korskirken«, ses nu kun de brede,
tilmurede arkader, der forbandt kapellerne med
kirken, samt rester af de fire afbrudte mure, der
tjener som teglhængte støttepiller. At dømme
efter disse har korsarmene været smykket med
lisener, svarende til korets. Fundamentrester
fra den nordre gavl giver en ide om sidebygningernes udstrækning.

Fig. 9. Sandstenstavle 1734 med spejlmonogram
»CGF« for kirkeejeren Christian greve Friis
(s. 2159). - Sandstone tablet with back:to:back monogram
»CGF« to the patron Count Christian Friis.
et lille ribbehvælv, hvilende på den lave murkrone. I siderne er der fladbuede gemmenicher, 72
cm høje.
Langhuskorets to ottedelte ribbehvælv (fig.
11) hviler i væggene samt på en svagt spidsende, falset gjordbue og en bred bue mod ski-

Fig. 10. Solur, fra 1700'rne, i våbenhusgavlen
(s. 2160). - NE fot. 1979. - Sun-dial from the 18th
century in the porch gable.

Tværarmene må i katolsk tid have fungeret
som sidekapeller med alterstiftelser. Efter reformationen lukkedes den nordre (måske også
den søndre) af fra kirken og overgik til verdslig
brug. Mænd fra sognet bevidnede 1627-29 1 4
ved Viborg landsting, at »korskirken« i mange
år havde »været brugt til hø og halm«, og en
gammel mand huskede, at sognepræsten, hr.
Mikkels heste i sin tid havde stået i korskirken
(sml. historik). Retssagen skyldtes en strid om
det betimelige i at bevare tværskibet samt om
ansvaret for nedtagelsen af tømmeret over nordre korsarm. Efter en henvendelse fra sognemændene pålagde kongen i et brev af 18. februar 1634 21 lensmand og biskop at give tilladelse
til nedbrydningen af »udbygningerne«, hvis
det kunne være til gavn for kirken og der uden
dem var »plads til folket og til at forrette gudstjenesten.« - Det er muligt, at nordre korsarm
er nedbrudt ved denne lejlighed; den søndre
stod her endnu o. 1675, 5 da muren betegnedes
som brøstfældig.
Det lave, omdannede tårn ved skibets vestende er muret af munkesten i blokskifte (et
skifte løbere over et skifte bindere) og rimeligvis opført i 1500'rne. Østmuren hviler på skibets gavl og er som de øvrige indvendig af
marksten; syd- og vestfacaden er stærkt skalmuret. Tårnrummet, der forbindes med kirken
ved en spidsbuet arkade, dækkes af et samtidigt
krydshvælv, hvilende i væggene og på en rund
skjoldbue mod skibet. Et stort, rundbuet vindue i vest er udvendig falset og noget omdannet ved indsættelsen af en støbejernsramme.
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Fig. 11. Langhuskorets østre hvælv (s. 2158) med kalkmalet dekoration fra o. 1500 (s. 2161). - East vault of
chancel decorated with wall-painting from c. 1500.

Der er adgang til de øvre stokværk ad en
tømret fritrappe ved nordmuren, som leder op
til en fladbuet, ind- og udvendig falset dør med
slidspor efter (klokke)reb.
Tårnet, der (nu) er uden glamhuller, er ommuret og gjort lavere 1734 og 1825. Ifølge Pontoppidans Danske Atlas havde kirken 1768 16 »et
højt tårn og spir, tækket med egespån«, som
var bekostet af grev Friis 1734. En sandstenstavle
(fig. 9)
med
kirkeejerens
spejlmonogram
»CGF« for Christian Greve Friis under grevekrone og over »Anno 1734«, øverst i vestmuren (sml. Lyngå, s. 1772) må være opsat i forbindelse med denne ombygning.
Beboerne søgte 1818 og 1822 2 2 kancelliet om
tilladelse til at afkorte spiret. Ombygningen
1825 2 3 foregik under ledelse af møllebygger og
tømrermester Peder Hveisel og gav tårnet dets

nuværende udseende, antagelig inspireret af
Viby kirke (s. 2133): et lavt, blytækket pyramidespir med kviste i syd, vest og nord over en
svær, profileret gesims.
Af det ældre tagværk er kun langhusets fem
østre fag bevaret. De har dobbelt lag hanebånd
og er nummereret på østsiden fra øst mod vest
med firpas i nord og stregnumre i syd. Andet
og fjerde fag er forstærket med svejede krydsbånd (jfr. fig. 4), der kan have båret en †tagrytter(?) over koret. I det øvrige, nyere fyrretømmer indgår ældre egespær som hanebånd.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken betegnedes ved greve Mogens Friis' død 1675 5
som meget bygfældig: tømmeret var råddent,
fordi det regnede gennem blytaget, og murene
adskillige steder brøstfældige, »især på den
søndre korskirke«. 1700 2 4 meldtes kirken i god
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot. 1979. - Interior looking west.
stand, formodentlig fordi man i mellemtiden
havde nedrevet tværskibet og dermed lettet
vedligeholdelsen.
Tagene, der tidligere var dækket med bly, 2 5
har siden o. 1860 1 7 overalt været tækket med
tegl, bortset fra tårnet. Langhusets tag, der
sidst er fornyet med vingetegl 1973, har et
betydeligt udhæng over skibet, så tagfladerne
ligger i samme plan.
Kirkens seks spidsbuede støbejernsvinduer
er indsat i årene efter 1859. 2 6 De fire vinduer i
syd havde indtil da blyindfattede ruder og jernsprosser. I skibets to rundbuede vinduer, fra
15-1600'rne, er falsene delvis ødelagt ved indsættelsen af de moderne rammer.
Kirken står i dag hvidkalket ude og inde og
med sortmalede jernankre på tårnet og i korgavlen. Den præges indvendig af en lempelig
restaurering 1958 27 (arkitekt H. P. Nielsen, Od-

der), hvorunder vægge og hvælv blev istandsat
og gulvene belagt med gule, kvadratiske fliser.
De ældre fliser, af cement, var lagt o. 1900. 1 8
Dele af gulvet var endnu 1843-44 1 8 dækket med
piksten, der udskiftedes med fliser.
Varme. En kakkelovn, opstillet 1893 bag alteret, afløstes o. 1904 18 af en ny ovn. En kalorifer
fra mellemkrigstiden blev 1964 erstattet af et
luftvarmeanlæg med kedelrum i kælderen under ligkapellet.
Soluret (fig. 10) i våbenhusgavlen er fra
1700'rne og består af en kvadratisk skive af
sandsten med indhuggede arabertal.
Den høje vindfløj over tårnspiret er formentlig opsat 1734 (sml. tårn). Den består af en
vejrhane over en kugle, tidligere afsluttet med
et kors. »Fløjstangen« blæste ned 1763 2 8 og igen
1790, 2 4 da forvalteren på Frijsenborg lovede at
lade den reparere.
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Fig. 13. Indre af koret 1908. Hude fot. 1908. - Interior of the chancel 1908.
KALKMALERIER
Ved hovedistandsættelsen 1958 fremkom i kirkens østende spor af kalkmalede dekorationer
fra forskellige perioder. Fragmenter af romansk ornamentik samt en baldakinmaling fra
1700'rne blev atter overkalket, hvorimod
hvælvdekorationer fra o. 1500, af egnens vanlige, enkle type, 2 9 blev afdækket og herefter
restaureret af Harald Borre.
I langhusets østligste fag (fig. 11) og i sakristiet
er de retkantede ribber dekoreret med sparrer
på alle tre sider og udført i farverne rødbrunt
og gråsort, der i øvrigt vekselvis går igen i alle
dekorationerne. På hvælvkapperne ledsages
ribberne af de sædvanlige krydsende rundbuer
med prikker over buespidserne. I østfaget ses
en stor toproset, hvis forskellige »lag« er markeret ved koncentriske cirkelslag. I hvælvtop-

punktet en seksbladsroset omgivet af siksakbort, dernæst hjerteformede, tofarvede blade,
der skyder spinkle skud med dobbelte sideblade og lancetformet endeblad ud gennem det
ydre »lag«. I østkappens søndre svikkel er malet en passerroset, 80 cm i tvm., indrammet af
siksakbort, og for hver ende af den nord-sydgående ribbe er på væggen malet henholdsvis
en indrammet seksbladsroset og en ottebladet
uden ramme. Omkring de tre spygatter er
stregindramninger, den ene skydende bladstængel, den anden med et fragment, vistnok af
et narrehoved.
Et samtidigt indvielseskors findes på østvæggen ca. 20 cm øst for sakristibuen og ca. 2
m over nuværende gulv.
På sakristiets nord- og østvæg ses løsrevne bogstaver og ord, muligvis fra 1600'rne. Med sort
er tegnet versalerne »P« og sammenskrevet
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Fig. 14. Altertavle o. 1590, med malerier fra 1719. Trækrucifikset fra o. 1957 (s. 2163). NE fot. 1979.
Altarpiece c. 1590, with paintings from 1719. The wooden crucifix from c. 1957.

»RH« samt rimeligvis et navn »L..borg« (?).
†Kalkmalerier. 1) Små fragmenter af romanske
dekorationer blev fundet i de to romanske vinduer i skibets nordvæg. Det var firblade indskrevet i ringe på rødbrun bund og indrammet
af kantstriber i rødbrunt og okker.
2) Fra 1700'rne stammer en baldakinmaling,
der har dækket korets østvæg og noget af østkappen, bag altertavlen. Den omfangsrige bal-

dakin, der var mørkegrå på forsiden og foret
med rødt, havde klunker og bræmmer i gult.
Det eneste, nogenlunde velbevarede parti var
baldakinernes øverste søndre hjørne med tilhørende opbinding. Herpå et mønster(?) af ansigtsformede masker, optrukket med sort og
tilsat lysgrå højlys. Dette kalkmalerilag fjernedes for at give plads for den underliggende,
sengotiske dekoration (se ovenfor).
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INVENTAR
Oversigt. Den romanske døbefont er som vanligt det
eneste, der er tilbage af det middelalderlige inventar.
Altertavlen fra o. 1590, svarende til nabokirkerne
Framlevs og Kolts, har 1719 faet malerier i alle
felterne. Prædikestolen fra o. 1640 er beslægtet med
stole i bl.a. Tulstrup og Blegind. 1665 har kirken
bekostet omlavningen af et ældre altersæt, det øvrige
alter- og dåbstilbehør er skænket af sogneboere,
dåbsfadet 1686, oblatæsken (fra o. 1700) 1772 og
alterstagerne 1714 af degnen. Ejeren til Constantinsborg har o. 1700 opført et herskabspulpitur ved skibets nordside, der blev nedrevet 1863. 1822 har
sogneboerne ladet støbe klokken ved P. Meilstrup,
Randers.
Alterbordet består af et enkelt fyrretræspanel, fra
første halvdel af 1600'rne, muligvis stammende
fra †stoleværk. Forsiden har tre øvre smalfelter
og tre nedre, rektangulære storfelter i profilrammer, nordsiden 2 x 2 fyldinger, hvis tværrammestykker sidder lavere end forsidens; sydpanelet er tilføjet ved restaureringen 1957. Tidligere gråmalet, med gulgrå farve på profilerne,
muligvis 1887. 1957 nymalet, gråsort i fyldingerne, mørkebrunt på rammeværk og rødt og
grågult på profiler.
†Alterklæder. 1714 2 4 omtales et nyt, rødt
fløjlsklæde stafferet med smalle guldsnore;
1829 var klædet forrådnet. 30 1862 var alteret
beklædt med silkefløjl. 17
Altertavlen (fig. 14-17), fra o. 1590, af fyr, er
af baldakintype svarende til og antagelig fra
samme værksted som bl.a. Framlevs (s. 2046)
og Kolts (s. 2184) og med staffering og malerier fra 1719, der måske har dækket en staffering fra 1619. Restaureret 1957-58 af Georg
N. Kristiansen; et romaniserende egetræskrucifiks, skåret af Lucien Hecklen, er samtidig opstillet på fodstykket foran midtfeltet.
Tavlen hviler på et predellalignende fodstykke med tre rammefyldinger og gotiserende,
udsavede sidestykker; en lille, rundbuet åbning
findes i hver kortende. Storstykket er ved (kannelerede) pilastre på høje postamenter tredelt i
et bredere midtfag og to smallere, arkadesmykkede sidefag med skårne rosetter i sviklerne.
Frisen er firdelt ved smalfyldingsfremspring; i

Fig. 15-17. Dommedagsmalerier fra 1719 på altertavlens baldakin (jfr. fig. 14) (s. 2165). NE fot. 1979.
- Paintings of Judgment Day from 1719 on altarpiece
canopy.
felterne er plader med forsænkede profilfyldinger. Den tredelte baldakin støttes ved predellaens forside (soklerne dog ragende lidt ud over
kanten) af flade stolper med foranstillede pilastre svarende til storstykkets og med samme
joniserende kapitæler og postamenter med
smalfyldinger. Over baldakingesimsen krones
de af et højt postament med drejet topkugle.
Topstykket er todelt ved tilsvarende pilastre og
afsluttet af en trekantgavl, der ved foden og
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Fig. 18. Sygekalk af messing, o. 1750 (s. 2166). NE
fot. 1979. - Chalice for the sick in brass, c. 1750.
foroven har topkugler som de førnævnte (tre
fornyet).
I forbindelse med stafferingen 1719 (jfr. nedenfor) har man drejet alle pilastre, så deres
tidligere forsider med kannelurer nu vender
indad mod stolpen, antagelig for at skabe en
bedre malegrund.

pilastre, brunrød-grå i felter, forgyldning på
enkelte lister samt sølv og lidt rødt på topspir
og kapitæler. Indskrifterne står med gylden
kursiv på sort bund, i alle malerifelterne er
nederst skrevet en forklaring på det gengivne
motiv. I fodstykkets felter, fra nord: 1) »Men
vi See dend Som noget lidet var fornedret under Englene, Jesum For dødens lideisis Skuld
Kronit med Ære og hæder, paa det hand Skulde af Guds naade Smage døden For alle. Ebr. 2.
v. 9.« 2) »Jeg vil icke at i Skulle Have Sam Fund
med Dieflene. I Kund icke Dricke Herrens
Kalck og Diefles Kalck. I Kunde icke Være
deelagtige i Herrens bord og Diefles bord. 1.
Cor: 10.20.21.« 3) »Visseligen bar hand vore
Siugdomme, og toog vor pine paa Sig, men vi
agtede hannem For dend Som var plaget, Som
var Slagen af Gud og fornedret, men hand er
Saar-giort For vore ofvertrædelser, er Knuset
For vore misgieninger(!), Straffen ligger paa
hannem, paa det at vi skulle have Fred, og vi
hafve Faaet lægdom ved Hans Saar. Esa: 53. v.«
På predellaens endestykker, mod nord: »Ingen
tager Sig Self dend Ære, men dend Som er
Kaldet af Gud ligesom og Aaron. Ebr: 5. v. 4.«
M o d syd: »Prædich ordet, holt ved i tiede og
utide. Straf, Schield, For man med ald Langmodighed, og Lærdom. 2. Tim. 4. v. 2.«

Tavlens ældste staffering, måske fra 1619
(årstal på frisen) bestod, over en tynd kridtgrund, af en rødbrun farve på de store pilastre,
guld og sølv på arkadernes lisener, med rødt i
kannelurerne, på rammeværket mønjerødt og
en del guld samt svage rester af gylden skrift på
sort bund i sidefelterne.
1957f. afdækkedes og istandsattes en staffering med malerier fra 1719, 3 1 tilsyneladende
svarende til †altertavlemalerier i Kolt (s. 2185).
De bevarede malerier er udført på træet, hvorimod midtfeltets og de to topfelters malerier har
været malet på lærred og påsømmet træplader;
1887 har midtfeltet faet et nyt lærredsmaleri
(jfr. nedenfor), der atter 1957 har måttet vige
for en bemalet træplade. Tilsvarende plader er
opsat i topfelterne.

I storstykkets sidefelter under arkaderne er
på rødbrun baggrund og på brungrønt jordsmon malet stående personer, der kaster skyg-

Den velbevarede staffering fra 1719 består af
en marmorering: grøngrå på rammeværk og

Fig. 19. Oblatæske o. 1700, skænket 1772 (s. 2166).
NE fot. 1979. - Wafer box c. 1700, donated 1772.
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ge. Mod nord: »Christus trøster af Sion«, malet i bue over en hvid - og rødklædt Kristus,
der med stråleglorie om det brune hår står med
udbredte arme bagved to brændende lys på
høje metalstager. I bundfeltet: »Sa elshte(!) Gud
Verden, at Hand gaf Sin Enbaarne ...Ioh. 3.16
item Actor 4. 11.12 et Acto. 10.43.« Mod syd:
»Moses Truer af Sinai«, over Moses der i rødbrun dragt med rød kappe står med lovens
tavler i armen. Nedenunder: »Forbandet Være
dem, Som icke holder alle ordene i Denne lov
...5. Mos. B: 27.26.«
I baldakinens tre felter er malet scener fra
dommedag. I midten (fig. 16) sidder Kristus
som verdensdommer, velsignende og med
kors, i rød kappe, på en grøn regnbue og med
fødderne på en blå jordklode; baggrunden rødlig, til siderne mørkebrune og grå skyformationer. Teksten herunder er: »Her er manden, ved
hvilcken Gud Haver bestemt at dømme Jorderige med Retferdighed, Act: 17.31.« Nord herfor (fig. 15): De dødes opstandelse. Nøgne sjæle i et paradisisk landskab med en hvidklædt
engel i forgrunden; rødlig baggrund, der toner
over i blåt. Teksten: »Kommer Hid I Min
Faders Velsignede, arfver det Rige, Som eder er
beredt Fra Verdens begyndelse. Mth. 25.34.« Mod syd helvede (fig. 17). Brune djævle slæber
de dømte ned i helvedes flammer; baggrunden
rød med brunsort røg. »Gaar bort Fra mig, I
forbandede, I den Ævige Ild, Som er beredt
Dieflen Og Hans Engle. Mth: 25. 5 v.« Også
frisens sidefelter har tekster, der refererer til
disse to scener, mod nord: »Dersom du Troer
Christi Nedfarelse til helvede.« Mod syd: »All
Maa og Kand du og troe, at der er helvede til.«
I frisens to småfelter er genopmalet en indskrift
fra restaureringen 1887: »Erigeret 1619. Renoveret 1719«, årstal som antagelig er fundet ved
denne lejlighed. - I trekantgavlen er malet O p standelsen, Kristus med rød kappe og fane, i
lysbræmme; i forgrunden en engel og forskræmte soldater, af den ene ses blot benene.
I topfeltet er malet nye versalindskrifter,
»Naar I faar ophøiet menneskesønnen« etc. - I
storstykkets midtfelt er 1957f. på rødbrun
bund malet stiliserede, grå og mørkerøde kors

Fig. 20. Alterkalk fra 1500'rne, omarbejdet 1665
(s. 2165). NE fot. 1979. - Chalice from the 16th century
altered 1665.
som baggrund for den nyskårne Kristusfigur.
1887 17 blev altertavlen istandsat af P. A. Lyders, Århus, 3 2 der til midtfeltet udførte et maleri, der nu er ophængt bag tavlen. Det er en ret
skitsemæssig fremstilling af Nadveren, udført
på lærred. På sidefelternes træplader blev i guld
på mørkebrunt malet sløjfeophængte symboler
for Tro og Håb: kors og bog, anker og lovens
tavler, svarende til tidligere dekorationer på
tavlerne i bl.a. Framlev (s. 2046) og Hjortshøj
(Randers amt). De øvrige felter fik nye indskrifter, i topfeltet maledes Gud øje i trekant og
i topfelterne gyldne englehoveder, mens baldakinfelterne fik en slags skymaling (jfr. fig. 13).
Altersølv. Alterkalk (fig. 20), ifølge indskrift
bekostet 1665, men antagelig forarbejdet af
ældre dele fra 1500'rnes første halvdel. Den er
19 cm høj og står på en ottetunget fodplade og
fod med vandret rillet standkant. Fodens flade
overside er midtpå drevet stejlt pyramidalsk op
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skrift: »Givet til Ormsløv Kirke Ø. N. 1772.«
Vinskummeske. 1915, med Københavns bymærke. Vinøse, 1970, udført af Helga og Bent
Exner, Kolding.
†Alterkande af porcelæn, købt 1844 hos købmand Bursche i Århus. 2 6
Berettelsessæt. 1) (Fig. 18), o. 1750, af messing, kalken, 12 cm høj, har rund fod med øvre
vulst og skaft af indknebne led på hver side af
stor, næsten kugleformet knop; lille, glat bæger. Tilhørende disk, 9 cm i tvm., flad og glat
med 1,2 cm bred rand.

Fig. 21. Dåbsfad af messing, skænket 1686 (s. 2167).
NE fot. 1979. - Baptismal dish of brass, donated 1686.
mod det ottekantede skaft, der har små, vandrette profilstave ved overgangen til de enkelte
led. Knoppen, der på over- og undersiden er
prydet med smalle bladtunger, har otte fremspringende rudebosser med graverede versaler
på skraveret bund: »Iesvschr«. Stort, glat bæger antagelig fra 1665. På fodens overside løber
langs kanten et bånd med en graveret versalindskrift: »Anno 1.6.6.5 hafver Ormslef kirche
bekostet sig denne kalch oc disk Christo til
ære.« På fodpladen mestermærke for Århusguldsmeden
Bartholomæus Jacobsen
Stur
(Bøje, II, 1982, 5848). Kalken er 1970 istandsat
og lueforgyldt af Helga og Bent Exner.
Disken, fra o. 1830, 14,9 cm i tvm., er flad og
glat, blot med et indvielseskors graveret på
randen. Under bunden er to gange stemplet for
Joh. Wilh. Bøttger, Århus (Bøje II, 1982,
nr. 6028).
† K a l k og †disk af sølv, omtalt 1650 som
bortstjålet. 3 3
Oblatæske (fig. 19), o. 1700, skænket 1772.
Lille, cylinderformet dåse, 10,2 cm i tvm. og 4
cm høj, med glatte sider og låg med profileret
kant. På lågets overside er graveret de formentlig oprindelige ejerinitialer »IIM« og » M C B « ,
omsluttet af bladkrans. Langs randen er indprikket den senere giverindskrift, med skrive-

2) O. 1862, af sølv, anskaffet sammen med
annekskirken Kolt. 1 7 Den 10 cm høje kalk har
rund, profileret fod, skaft bestående af konisk
og indknebet led; lille knop og højt bæger med
profileret mundingsrand. Foden lukkes på undersiden ved hjælp af den glatte disk, 6 cm i
tvm., hvorved der samtidigt fremkommer et
oblatgemme.
Alterstager (fig. 22), af messingblik, skænket
1714. De 51-53 cm høje, prydelige stager står
på en rund, profileret fod med ombøjet rand,
28,5 cm i tvm. På oversiden er indprikket
giverindskriften
med
skriveskrift:
»Anno
1.7.1.4. Olluf Sørensøn Hovedstrup. Anne
Niels Daatter« (jfr. †gravsten nr. 1). Mangeleddet skaft 34 med ringe og stort, profileret midtled. Flad, tallerkenformet lyseskål og lille lysetorn af messing.
†Alters tager, af malm, omtalt som gamle
1714. 2 4 En trearmet *lysestage, nyrokoko, af
guldbronzeret zink, er i Den gamle By (inv.
nr. 1466:52).
Alterskranke, 1958, tresidet, tegnet af arkitekt
H. P. Nielsen. †Alterskranker. 1862 17 var skranken lige, men blev samme år erstattet af en ny
(jfr. fig. 13), med drejede træbalustre, opstillet i
bølget form med udtungning foran alteret. Nu
på våbenhusloftet.
Døbefont (jfr. fig. 12), romansk, af granit,
kummen af grovkornet, rødlig granit, den monolite fod med skaft, omhugget og afbanet i
1800'rnes slutning, af lidt lysere granit med blå
indslag og overfladen her en del afskallet.
Fonten er 88 cm høj, kummen 76 cm i tvm.
med en 29 cm dyb udhuling med skrå sider og i
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midten et ca. 1 cm dybt hul (uden fortsat
afløb). Mundingsranden er markeret ved en
kraftig tovstav, og 2 x 2 indhuggede linier herunder afgrænser en art glat frise. Skaft-vulsten
er hugget i ét med den runde fod, der har skrå
sider og skråfas op mod vulsten. På fasens
overside er indhugget et lille, græsk kors. Fonten, der er af samme grove type som Søften
(s. 1699) og Lading (s. 1855), blev 1877 2 6 »repareret« og 1882-84 1 7 afrenset for maling. Under
gjordbuen i nord, mellem langhuskorets to fag.
Dåbsfad (fig. 21), af messing, skænket 1686,
45,5 cm i tvm. og 4,5 cm dybt; glat, med en 3
cm bred rand, hvorpå er graveret en versalindskrift, der afsluttes af tulipanstilke: »Dette
messing-fad forordnit at være i Ormslev kierke
et døbe fad er forærit af P . M . S . (Peder Mikkelsen) 35 og A.N.d. i Aaboe. g. (c: Åbogård)
1686.« I fontekummen er fadet støttet af en ny
messingkrave.
†Dåbsfad, af tin, nævnt i inventariet 1714 2 4
sammen med det ovennævnte fad.
Dåbskande, 1863, 1 7 af tin, svarende til bl.a.
Spørrings (s. 1682, fig. 14) og Lyngås (s. 1778),
udført af Niels Fr. (Ebbesen) Sørensen, Odense. 3 6 Den er 27,5 cm høj incl. den profilerede
lågknop og har urneformet korpus med flad
bøjlehank. På lågets yderkant er indprikket:
»Ormslev Kirke 1863«. Under bunden kandestøberens stempel, en fransk lilje hvorover
»N.F.S.«
†Fontelåg (fig. 13), af træ, mangesidet, pyramidalsk, afsluttet med drejet knop.
Prædikestol med lydhimmel (fig. 12-13), o.
1640, af eg, sandsynligvis fra samme værksted
som bl.a. Tulstrup og Blegind (Hjelmslev
hrd.).
Stolen har fire fag med fladsnitssmykkede
arkader i storfelterne og hjørnebøjede rammestykker prydet med fladsnitsranker over et
slags postamentfelt med skællagte skiver. Her
foran står glatte søjler, hvis ringformede kapitæler rager ud foran den gennemløbende, glatte
frise, uden fremspring. Kronlisten har profileret tandsnit, æggestav og små tandsnit, arkitraven spinkel perlestav. Også den kvartrunde
postamentbjælke er dekoreret med fladsnits-

Fig. 22. Alterstage af messingblik, skænket 1714
(s. 2166). NE fot. 1979. - Altar candlestick made of
sheet brass, donated 1714.
bladværk svarende til de ovennævnte stoles.
Glat, omløbende fodfrise, der har mistet hængestykkerne under felterne, men har bevaret de
skårne englehoveder (fig. 33) under hjørnerne.
Stolens gulv oprindeligt.
Den samtidige lydhimmel har fem ornamenterede sider, den sjette, mod væggen mangler
frisen. Den kraftigt profilerede gesims har samme lister og englehoveder som stolen, men
ganske smal frise. Hængestykkerne er udsavede og gennembrudte med bøjler omkring
diamantbosse, roset og små hjerter. Også de
høje topstykker og hjørnespir er udsavede,
men er antagelig tilføjelser fra 1600'rnes slutning, muligvis opsat i forbindelse med en flytning af stol og himmel. Topstykkerne er formet som barokbøjler omkring stjerne, hvorover blomst, spirene har udsavede og gennem-
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len. - 1958 fik stolen ny, enkel opgang i forbindelse med dens flytning ca. 1 m nærmere til
sydvinduet. 1904 17 var den blevet »flyttet op i
kirken« på †degnestolens tidligere plads, ved
gjordbuen mellem korets to fag (jfr. fig. 13).
Stolestader, 1958, udført efter tegning af arkitekt H. P. Nielsen. Blågrønmalet med lysgrå
kanter. †Stoleværk. 1714 karakteriseredes stolene som temmelig brøstfældige, 24 men udskiftedes først 1844 1 8 med nye, hvoraf fire var lukkede (dvs. med døre), fem åbne, alle med
rygstød; de egetræsmaledes 1867. 1904 anskaffedes nye stole svarende til Berings (Kolt
sogn). 1 7 Sidestykke og gavl var udført i eet, den
sidstnævnte med græsk kors i indfældet cirkel
(jfr. fig. 13). To gavle er bevaret på våbenhusloftet.
†Præstestolen stod 1862 i koret, †degnestolen
udenfor. Samme år anskaffedes til præsten en
lænestol og et bord, opstillet i sakristiet. Øverste mandsstol blev indrettet til degnen. 17
Fig. 23. Klokke, omstøbt 1822 af P. Meilstrup, Randers (s. 2169). JJF fot. 1979. - Bell, re-cast 1822 by
P. Meilstrup, Randers.
brudte hjertefigurer. Lydhimlens underside 37 er
listedelt omkring skåret roset med hængedue
(fig. 32).
1958 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Georg N. Kristiansen. Stolens hængestykke-englehoveder, der ved en tidligere restaurering (1904?) var placeret i storfelterne,
blev genanbragt på oprindelig sted ligesom de
midlertidigt fjernede topstykker. 3 8 Under en
nyere overmaling afdækkedes af ældre farver
blot de gyldne kursivindskrifter, på sort bund,
der rimeligvis var samtidige med altertavlens
staffering 1719. På stolens frise: »Raab af Struben! Spar icke opløft Din Røst Som En Basuune ... Esais(!) 58 Cap. v. 1.« På postamentfrisen: »Jeg Formaner Eder at I Wille Stride Med
mig Udi Bønnerne For Mig Til Gud ... Rom:
15 Cap. w. 30. Beder For os, Paa Det at Gud
Schal oplade os ordets Dør ... Col: 4. Cap. w.
3.« Stol og himmel nystafferedes svarende til
altertavlen.
Endnu 1819 3 9 omtales en †dør til prædikesto-

*Offerbakke (fig. 24), o. 1875, rektangulær
egetræsbakke, ca. 24,5 X ca. 18,5, med en ca.
3,5 cm høj kant, hvori udskårne S-formede
figurer. Har antagelig været fastgjort til en
bordkant eller lignende, i nærheden af lys at
dømme efter de mange stearinspor. 40 Nu egetræsmalet, tidligere gråmalet. I Den gamle By
(inv. nr. 1465:52).
†Fattigbøsse med lås, anskaffet 1856. 2 6
†Herskabspulpitur for Constantinsborgs e-

Fig. 24. *Offerbakke fra 1800'rnes slutning. Nu i
Den gamle By (s. 2168). DGB fot. - Offertory plate
from the end of the 19th century. Den Gamle By museum.
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j e r , 4 1 tidligst omtalt 1714, 2 4 var opsat på skibets
nordvæg foran den tilmurede bue til det tidligere nordkapel. Adgangen var ligesom i Viby
(s. 2142) ad en trappe ude fra kirkegården under
et skur, der 1844 1 8 blev beskrevet som »forrådnet og helt vederstyggeligt«. Nævnte år ønskede man pulpiturstolen fjernet og foreslog ejeren
plads i stolene nedenfor, men først 1863 blev
det »vansirende« pulpitur nedtaget; i stedet for
den tidligere dør indsattes et vindue som kirkens øvrige. 1 7
Orgel, bygget 1976 af Bruno Christensen &
Sønner, Terkelsbøl. 13 stemmer fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. I tårnrummet.
*Orgel, bygget 1957 af Jydsk Orgelbyggeri,
Århus. Fem stemmer, ét manual og anhangspedal. Stod 1957-58 opstillet på orgelbyggeriet,
hvor det fungerede som præsentationsorgel og
øveinstrument for musikstuderende. 1958 anskaffet til kirken; ved opstillingen forsynet med
nyt orgelhus og tilhørende facade, tegnet af
H. P. Nielsen. Anbragt på gulvet ved nordvæggen i skibets vestende. Nu i privateje. †Orgel,
leveret 1912 af A. C. Zachariasen, Århus. Fire
42
stemmer.
Salmenummertavler, 1958, til ophængningstal.
En trætavle med trekantgavl, ligeledes til ophængningstal, nu på våbenhusloftet, er måske
en af de tre tavler, der anskaffedes 1884. 1 7
Væglampetter fra 1958.
Klokke (fig. 23), omstøbt 1822 af P. Meilstrup. Randers; 74 cm i tvm. Foroven på halsen
et fireleddet ornamentbånd bestående af en toliniet indskrift imellem en øvre arkaderække og
en nedre buetungefrise, begge på lodret rillet
baggrund. Indskriften, med reliefversaler, lyder: »Denne klokke er i aaret 1822 omstøbt
+ + + paa Ormslev sognebeboeres bekostning
som kierkens eier.« Lige over slagkantens profillinier står: »Støbet i Randers af P. Meilstrup.«
Den øvre arkadebort er dannet af et flere gange
gentaget figurfelt 43 (fig. 25), der hver under fire
arkader rummer naive, religiøse scener: 1) Den
korsfæstede Kristus mellem to lavere kors, på
lav Golgathahøj. 2) Den tomme grav mellem
to siddende soldater; skyer foroven. 3) Den
opstandne Kristus med hjulkors(?) og sejrsfane,
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Fig. 25. Figurfelt fra klokkens ornamentbånd, 1822
(jfr. fig. 23) (s. 2169). JJF fot. 1979. - Figured panel
from the bell's decorated frieze, 1822.
Fig. 26. Christian VII.s salvingsmedaille, 1786, på
klokke fra 1822 (jfr. fig. 23) (s. 2169). JJF fot. 1979. Medallion commemorating the annointing of Christian
VII 1786 on bell from 1822.
stående på en liggende benrad. 4) Kristi himmelfart, forneden otte stående figurer. På klokkelegemet findes aftryk af forskellige medailler:
Christian VII.s salvingsmedaille 1767, 4 4 indfattet af laurbærgrene og under englehoved (fig.
26), samme medailles bagside med den knælende konge, samt en utydelig person. Lige over
slagkanten er desuden tre ens aftryk af Stutteridirektionens andenpræmie-medaille 1786 45 af
en hest, vendt mod venstre. Ophængt i sin oprindelige egetræsslyngbom.
†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1528 4 6 afleveredes to klokker, den ene vejede 1 skippund
og 6 lispund, den anden, der var »broden«,
blev slået i en tønde sammen med nogle stykker af en klokke fra Kolt kirke; tilsammen
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stafferingen, på kridtgrund, viser, at figurerne
har været gråblå med gyldne gevandter; bagpå
ses afsmitning af sort maling, antagelig fra den
profilliste, hvorpå de har siddet.
At dømme efter de bevarede figurer har epitafiet været et billedskærerarbejde »i rokokostil« 48 af samme type som nogle epitafier i
Århus domkirke (s. 732ff., nr. 32-41, jfr. fig.
476-79), hvor englebørnene har været placeret
yderst på krongesimsen eller postamentbjælken; muligvis er de udført i samme værksted
som *epitaf nr. 3 fra Storring (s. 2080).

Fig. 27. To *figurer fra †epitaf over Marie Mortensdatter Westergaard, †1750. Nu i Den gamle By
(s. 2170). DGB fot. - Two figures from sepulchral tablet
to Marie Mortensdatter Westergaard, d. 1750.
vejede det 4 skippund og 6 lispund. »Jernfanget« (ophænget) fulgte med.
3) »Støbt 1640 af Jørgen Hansen klokkestøber i Aars, da Erik Grubbe var lænsmand i
Aarhuus. « 1 6 Endnu 1647 47 var kirken i gæld for
den klokke, »som blev støbt, før fjenden kom i
landet.«
4) 1763 var klokken, måske den ovennævnte,
revnet og ønskedes omstøbt; 2 8 1822 var den
»itu«.39
Klokkestol, nyere, af eg, med genanvendelse
af enkelte skråstivere; på én indridset initialerne
»NS«.

GRAVMINDER
(†)Epitaf, o. 1750, over Marie Mortensdatter
Westergaard, †1750, sognepræst Hans Christian Nissens anden hustru (jfr. gravflise nr. 2).
Fra epitafiet er i Købstadmuseet Den gamle
By bevaret to egetræsfigurer, siddende *englebørn (fig. 27), ca. 60 cm høje. De har hver
mistet en arm, de fleste tæer samt hovedparten
af deres vinger, hvoraf rester ses bag på ryggen. De er iført et let draperi fæstnet med et
bånd skråt over bryst og skulder. Rester af

Indskriften, der blev afskrevet o. 1914, 4 9 var
over madame Marie Morten[sdatter Westergaard], f. på [Vil]helmsborg som forældrenes
eneste barn 11. juli 1726, død i Ormslev 5. okt.
1751 (fejl for 1750), »een eeniste datters moder«, efter et kort ægteskab med [H]ans Christian N[issen] og efter en hård forløsning. I et
efterfølgende vers står bl.a.: »I sit Ægteskabs
Andet Aar/ I sin Alders 24 Aar/ Her maatte vi
dig Sætte ned/ Og dække til med Steene ...«.
Nederst var tilføjet: »Her under dette Muld og
Hos Denne Moder hviiler en elschelig Datter
Anne Magrete Hans Datter Nissen, fød udi
Ormslev dend 27. Septbr. 1750, død samesteds
den 13. Julii 1752« (jfr. gravflise nr. 3).
1887, 4 8 ligesom formentlig oprindelig, hang
epitafiet i tårnrummet, o. 1914 lå det itubrudt
på våbenhusloftet, hvorfra de to ovennævnte
figurer er overført til Den gamle By (inv. nr. 95
A-B:41).
†Epitaf, o. 1602, over Kirsten Lauridsdatter
og hendes lille datter. En trætavle, der o. 1914 4 9
stod bag alteret, havde følgende indskrift: »Anno 1602 den 13. februari døde Erlig Qvinde
Kiersten Laurizdatter som her huosz liger begraffuit huilcke(!) som Leffuit Erlige Vdi Ecteskab Medt hindisz husbond: Michel Rasmuszsøn y 46 Aar oc afflidt di till hobe XI børnn aff
huilcke liger her huosz Begraffuit erlig pige
Edel Mickelsdater som døde •. Gud giffue
dem medt alle det euige Liff. Amen.«
Gravsten. 1) (Fig. 28), o. 1635. Simen (Simon) Mogensen, f. i Stadtzgaard (nu Constantinsborg) 19. jan. 1635, død samme år 23. sept.,
36 uger og én dag gl. Mørkrød kalksten, ca.
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1 1 4 x 5 5 cm, hvis kanter er forhugget og cementlappet. Indskrift med fordybede versaler
over et symmetrisk skjold hvori de sammenskrevne initialer »SMD«. I sakristiets gulv.
2) (Fig. 30), o. 1680. Næsten nedslidt indskrift over en »forpagter paa ?... [født] vdi
Aaboegaard«, †<16. okt.> 16<96>, <66> år gl.,
og hustru ?, død •; de levede i ægteskab
<25> år. Endvidere nævnes hendes salige forældre »S. Peders...vdi 36 aar«, af hvilke i hvert
fald den ene synes død i »høj al[der]«.
Lys, rødgrå kalksten, nu 208 cm høj (den
nedre, ca. 10 cm brede ramme skjult i gulvet),
ca. 124 cm bred og 12-13 tyk. Indskriftens reliefversaler næsten nedslidt bortset fra de groft
huggede tilføjelser. - Inden for en ramme med
bølgeranke i forsænket relief har stenen foroven en reliefudsmykning af Kristi opstandelse
under en profileret trekløverbue, der bærer den
tilhørende indskrift, med fordybede versaler:
»Jeg er opstandelsen ... Ioh. X I . « Cirkler med
de siddende evangelister og deres tegn ses dels i
stenens øvre buesvikler, dels i relieffeltets nedre
del, over skriftfeltets knækkede rammeliste.
Den velsignende Kristus med sejrsfanen, udført efter samme forlæg som en sten i Hasle
(s. 1514, nr. 4), træder frem på graven, der er
flankeret af henholdsvis en hjelm og et skjold,
tilhørende de to soldater, der sidder på de nedre
evangelistcirkler, den ene sovende med hånd
under kind, den anden skræmt løftende sit
sværd. Baggrunden trambuleret. I våbenhuset,
mod østvæggen.

Fig. 28. Gravsten nr. 1, over Simon Mogensen,
†1635 (s. 2170). NE fot. 1979. - Tombstone no. 1, c.
1635.

†Gravsten. 1) Rimeligvis før 1720. »Oluf Søfrensen Hofvedstrop, 5 0 forrige sogendegn til
Ormsløf og Kolt sogner, †17•«, og hustru
Anne Nielsdatter, f. i Staftrop (Stautrup), †17•
(jfr. alterstager). Stenen er antagelig udført, før
O l u f Sørensen ægtede sin anden hustru 1720;
han døde 28. sept. 1731, 87 år gl., hustruen
21.juli 1712, 82 år gl. 1887 lå gravstenen i
langhusets gulv, o. 1914 ituslået uden for våbenhuset. 49
2) O. 1767, over Magrethe Marie Kragballe,
gift med sognepræsten i Ormslev J. N. F. Muller. På gravstenen, der o. 1914 49 lå som trappesten i Ormslev by, kunne af indskriften læses:

Fig. 29. Gravflise nr. 1, over drengen Johan Petersen,
†1710, fem år gammel (s. 2172). -Memorial floor slab
no. 1, for the boy Johan Petersen, d. 1710.
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3) O. 1752. »Den 17 de Julii 1752 blev Sal.
Anne Maggrette Hansdatter Nissen Bearavet
(begravet) i Hindes Alders 1 Aar og 9 Maaneder.« Grå-rødlig kalksten, 4 8 x 4 8 cm, indskrift
som nr. 2.
4) O. 1763. »Den 23 d e Februarii 1763 Døde
Sal. Hr. Hans Christian Nissen I Hans Alders
48 Aar, 4 Maaneder 2 d e Uger 6 Dage. Præst 20 v e
Aar.« Rødlig kalksten, 4 8 x 4 8 cm, indskrift
som nr. 2 og 3.
Et muret †gravkammer, fra 1700'rne(?), blev
1958 fundet i korets nordvestre hjørne. Det var
muret af munkesten i vest, de tre øvrige sider af
Flensborgsten og var overdækket af to egebjælker. 1813 3 9 og atter 1843 1 8 ønskede man en begravelse i koret opfyldt, da brædderne gav efter
under de gående.

Fig. 30. Gravsten nr. 2, over en anonym forpagter,
†1696(?), og hans hustru (s. 2171). NE fot. 1979. Tombstone no.2, for an anonymous tenant farmer,
d. 1696(?) and his wife.
»... Kragb(alle), ... fød i Odder 1744. Død i
Ormslev 1767.«
Gravfliser. 1) (Fig. 29), o. 1710. »Iahan Petrsøn hans aldr var 5 aar og 10 ugr 1710.« Grå
kalksten, 5 5 X 5 7 cm, indskrift med fordybede
versaler under Jesumonogrammet IHS og lille
kors. Fra flisens hjørner skyder forskellige, indristede blomster. I sakristiets gulv, tidligere i
tårnrummet.
2-4) Over sognepræsten Hans Christian Terkilsen Nissen, hans hustru og datter; fliserne
udført i samme værksted og oprindelig anbragt
i gulvet i tårnrummet under familiens †epitaf 48
(se ovenfor). Nu på våbenhusloftet.
2) O. 1750. »Den 4 d e October 1750 Døde Sal.
Mad. Maria Mortens Datter Westergaard i
Hindes Alders 25 Aar 6 Maaneder 2 d e Uger 5
Dage.« Grå kalksten, 4 8 x 4 8 cm; indskriften
med fordybet kursiv, navnet med store skønskriftbogstaver.

Kirkegårdsmonument (fig. 31), o. 1861. U n g karl Søren Sørensen, f. i Ormslev 22. marts
1832, død samme sted 22. febr. 1861, næsten 29
år gl. Granitstele, ca. 210 cm høj, kronet af
jernkors på hvælvet og profileret topsten. Sokkel og stele har på bredsidernes kanter småblade, stelens hugget i forsænkede kantfelter,
soklens i relief ligesom de blomster, der ses på
hver af fladerne. Indskriften, der afsluttes af
trøstende ord, står med fordybede versaler på
begge stelesider, forneden henholdsvis en bladkrans og et stort, latinsk kors. Sydvest for
våbenhuset.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Ormslev-Kolt div. dok. 17611923 (C 369-29). - Ved embedet: Regnskabsbog for
Ormslev kirke 1835-1916. - Synsprotokol 18621925. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr.
kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt
forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2.afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
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ved Povl Jensen 1938 (altertavle, prædikestol), Harald Borre og Egmont Lind 1958 (kalkmalerier),
Georg N. Kristiansen 1956 og 1959 (istandsættelse af
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Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1979 (inventar og
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inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1983.
Tegninger og opmålinger. NM 2.afd.: Plan og snit af
kirken ved Kristian Agger, Ernst Kallesøe og
O. Østergård for Arkitektskolen i Århus 1970-71.
Litteratur: Chr. Heilskov: Gravskrifter..., i JySaml. 4. rk. II, 189-193. - Poul Rasmussen: Bidrag
til Ormslev Kirkes Historie i Middelalderen, i ØJyHjemst. X, 1945, s. 28-32. - Samme: Nedrivningen
af Ormslev Kirkes Tværskib, i ØJyHjemst. XIII,
1948, s. 84. - MeddÅSt. 1974, s. 60 og samme 1977,
s.44.
SRD VI, 510f.
Århus Domkapitels Jordebøger II, 13 og 100. Terkel Abildgaards dødsår angives her fejlagtig som
1567.
3 Ning herredsbog 1661 (LA Vib. Århus bispearkiv
(C 3.1090)): kirken er kongens, ærkedegnen er patron (dvs. har visitatsretten); sml. også brev til lensmand og biskop 18. febr. 1634.
4 Herredsbogen.
5 Syn efter Mogens Friis' død 1675. Godsarkivet på
Frijsenborg, nr. 266.
6 Grevskabets jordebøger 1698ff. i LA Vib. Frijsenborg godsarkiv (G 341.120ff).
7 Skøde af 27.juni
1803. LA Vib. FrijsenborgFaurskov birks arkiv, skøde- og panteprotokol 17711824 (B 62.Sp7) fol. 87.
8 LA Vib. Marselisborg birks arkiv, skøde- og panteprotokol 1778-1807 (B 56E.Spl) fol. 458.
9 Sml. Århus Domkapitels Jordebog I, 109ff.
10 Kronens Skøder II, 247.
11 Nemlig: Kolt, Holme, Tranbjerg, Tiset, Beder,
Astrup og Tulstrup.
12 H. Fr. Rørdam: Danske Kirkelove I, 1883, s. 453.
13 KancBrevb. 28. okt. 1559 og 2. maj 1560.
14 Jfr. Poul Rasmussen i ØJyHjemst. XIII, 1948,
s. 84.
15 Opbevares i Den kgl. møntsamling (F. P. 2588).
16 DaAtl. IV, 1768, s. 110.
17 Synsprotokol 1862-1925.
18 LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1842-1908 (C 31.1-4).
19 Jfr. Poul Rasmussen i ØJyHjemst. X, 1945, s. 2832.
20 Jfr. note 5 og 14.
21 KancBrevb.
22 LA Vib. Århus bispearkiv. Korr. Ning hrd. 16341846 (C 3.639).
23 LA Vib. Århus bispearkiv. Århus' kirker 1830-32
(C 3.493).
24 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-77).
25 Rasmus murmand, kirkeværgen og dennes folk
nedtog i efteråret 1626 »overet og rejsning af korskirken med sten, blylægter, fjæl, som blyet lå på,
1

2

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 31. Kirkegårdsmonument over ungkarl Søren
Sørensen, †1861 (s. 2172). NE fot. 1979. - Churchyard monument for a bachelor, Søren Sørensen, d. 1861.

sparrer (spær) og andet tømmer«. Værgen og præsten, Oluf Mortensen, delte brædder og tømmer
imellem sig, mens blyet blev lagt ind i kirken. Jfr.
note 14.
26 Rgsk. 1835-1916.
27 Korresp. i NM2.
28 Skifte 1763. Godsarkivet på Frijsenborg, nr. 143.
29 Jfr. bl.a. Spørring (s. 1677f.) og Søften (s. 1697).
30 LA Vib. Provstearkiver. Synsprotokol for kirker
m.m. (C 30. B-3).
31 Ifølge rgsk. (note 24) var stafferingen 1714 meget
affalden, 1729 var altertavlen nylig renoveret. - Malerierne er måske udført af Hermand Schuldt (født i
Århus), der 1712 havde malet den beslægtede tavle
fra 1590 i Hjortshøj, Randers amt.
32 Bag på tavlen malet: »Opmalet Aar 1887 af Maler
P. A. Lüders Aarhus, udført af L. P. Nielsen Aarhus.«
33 RA. DaKanc. Indkomne breve 12. marts 1650 (B
160).
34 Den ene stage har kobberreparation på øvre
skaftled.
35 Peder Mikkelsen var far til præsterne Peder og
Mikkel Aaboe, henholdsvis til Vellev og Gjødvad,
Viborg amt (JYSaml. 4. rk. II, 190).
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Fig. 32-33. Detaljer fra lydhimmel og prædikestol, o. 1640 (jfr. fig. 12-13) (s. 2167f.). NE fot. 1979. - Details
from sounding board and pulpit, c. 1640.

Jfr. Poul Halkjær Kristensens stempelsamling i
NM3.
37 Spor i malingen viser, at der har været tandsnit
langs lydhimlens inderside.
38 Disse havde nogen tid ligget i defekt tilstand oven
på lydhimlen og måtte suppleres snedkermæssigt.
39 LA Vib. Provsteark. Århus amts nrdr. provsti.
Synsprotokol 1813-26 (C 291.2).
40 1371 ønskede synet for Folby kirke to »offerbrixer« indrettet til at sætte på de stole, der anvendtes af kirkebetjenten (s. 1844, note 15).
41 Daværende ejer var Christian Charisius, hvis lig
henstod i kirken fra hans død 24. aug. 1724 til bisættelsen i Marselis' kapel 12. jan. 1725 (jfr. Århus domkirke s. 862 og s. 872).
42 Zachariasen: Orgelfortegn.
43 Efter ni hele felter følger et »himmelfartsmotiv«
og ¼ »opstandelsesmotiv«.
44 Georg Galster: Danske og Norske Medailler og
Jetons ca. 1533 - ca. 1788, 1936, s.301, fig. 464.
Udført af D.J. Adzer efter tegning af Wiedewelt.
45 Samme, s. 355 og fig. 524 (af førstepræmien), udført af J. E. Bauert.
46 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528-29 (108 A.).
47 RA. DaKanc. Indlæg til reg. og tegn. 12. aug.
1647 (B. 160).
48 Uldall.
49 JYSaml. 4. rk. II, 190ff. - Her gengives hele
indskriften. Marie Westergaard blev gift 13.juni
1749.
50 Uldall og JYSaml. ovfr. s. 192 med note om data
fra kirkebogen; jfr. oplysninger fra ligprædikenen
over O.S., holdt af sognepræst Terkel Nissen, i
ÅrbÅrhSt. 1930, s. 229ff.
Oluf Hovedstrop var født 11.nov. 1644, blev
1673 substitut som degn, 1676 sognedegn, 2. gang
gift med Karen Jensdatter Bliirup i to år.
36

SUMMARY
The impressive church now has the appearance
of a long Gothic building, the west part of
which consists of the nave of the Romanesque
church. Comprehensive extension c. 1500 gave
the building the character of a cruciform
church - a chancel with the two arms of a cross
was erected, these latter being demolished in
the 17th century. A small, contemporary sacristy is attached to the gable of this chancel. It
has not been possible to determine whether this
rebuilding like the considerable extensions
made to the pilgrims' churches in Rye, Karup
and Vorbasse (all in Jutland) was the result of
income obtained from pilgrimages to a nearby
well. In the late Middle Ages and presumably
before the extension, mentioned above, a
porch was added to the south side of the nave
and in the 16th century a tower to the west. What is preserved of the nave shows that the
Romanesque church was of quite modest dimensions; it was built of travertine and hewn
granite boulders. Vaulting was included before
the extension of the church. The chancel,
which was built on the site of the Romanesque
chancel consists of two vaulted bays of M e dieval brick. The facades are decorated with
corner pilaster strips and a frieze with segmental arches; there are circular recesses in the
corbel gable above the sacristy. All that can
now be seen of the demolished arms of the
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cross are the wide, walled-up arcades which
connected the chapels with the church. - The
tower, which is covered with a low spire, was
rebuilt and reduced in height in 1734 and 1825.
The wall paintings in the vaulting from c.
1500 are of the ordinary, plain type and can be
seen in the east bay of the nave and in the
sacristy. - The furniture includes as usual a
Romanesque baptismal font. The altarpiece
from c. 1590 is presumably from the same
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workshop as those in the neighbouring
churches of Framlev and Kolt. Its paintings
derive from 1719. The pulpit from c. 1640 has
parallels in Tulstrup and Blegind. The altar
furniture was changed 1665; the other altar and
baptismal font accessories were donated by
parishioners, the baptismal basin in 1686, the
water-box (from c. 1700) in 1772, and the altar
candlesticks in 1714. The bell was cast in 1822
by P. Meilstrup, Randers.

Fig.34. Landsbyplan 1:10000, målt
1794. Nye udstykninger medtaget indtil 1860. - Map of the village 1794.
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Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1979. - The church seen from south.
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Kirken, 14331 kaldet Vor Frue (jfr. alterkalk), var i
middelalderen og så længe domkapitlet bestod underlagt ærkedegnens tilsyn (om denne visitationsret
se s. 1367). I tiden mellem 16612 og 16753 overdrog
kongen kirken til Mogens Friis, der indlemmede den
i grevskabet Frijsenborg. Kirken forblev under grevskabet (jfr. tårn og †indskrifttavle), indtil den ved en
auktion 9. juni 18024 solgtes til sognemændene. Den
overgik til selveje 1.juli 1924. - Kirken har siden
1550'erne været anneks til Ormslev (sml. s. 2153).5
Det beklagedes 1819, at embedet som kirkeværge
gik på omgang i sognet, og at kirken var brøstfældig, fordi ingen Ville tage ansvaret for den i den
korte tid.6

Mønter. I korgulvet fandtes under restaureringen i
august 1956 i alt 28 mønter, hvoraf den ældste var
slået under Valdemar Sejr.7
Kirken ligger i den sydlige del af den gamle
landsby på en jævnt skrånende bakke med fald
mod syd og vest.
Kirkegården har bevaret sine tidligere skel
mod nord og øst, hvorimod den o. 1888 s og
1969 er udvidet betydeligt mod sydvest og
vest. Den hegnes af cementafdækkede kløvstensmure, der efter I860 9 gradvis har afløst de
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gamle markstensdiger; i vest markeres skellet
af en række fyrretræer. Hovedindgangen i østmuren med adgang fra landsbygaden er en køreport (fig. 29) med hvidmalede træfløje, ophængt i granitpiller, der ifølge indskrift er »opreist 1869«. I 17-1800'rne 1 0 bestod indgangen af
en muret †port med et teglhængt dække. En
ganglåge i sydmuren er sløjfet 1979, og samtidig er der etableret en ny indgang i kirkegårdens sydvestre hjørne. - Kirkegårdens areal
måltes 1862 9 til 6786 kvadratalen (ca. 2700 m 2 );
der var da ca. 20 år forinden plantet lindetræer i
syd og vest. Provsten beklagede 1847, 8 at kirkegårdens søndre del var overfyldt med grave
og pålagde værgerne at sørge for, at den nordre
del, der var lige så stor som den søndre, ikke
blot blev benyttet af fattigfolk.
Et muret, hvidtet og teglhængt ligkapel er
opført i kirkegårdens nordvestre hjørne o. 1969
af arkitekt H. P. Holm Nielsen, Odder. Det afløste et rødstens †kapel fra o. 1930 i nyromanske former i østmuren syd for hovedindgangen. Her stod i årene efter I860 9 et teglmuret
†sprøjtehus.

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der i senmiddelalderen er tilføjet et toetagers
våbenhus i syd og et tårn i vest; sidstnævnte er
stærkt ombygget 1732. Orienteringen afviger
betydeligt mod syd.
I den anselige romanske bygning er skibet
udvendig dobbelt så langt som koret med triumfmuren. Murene er overvejende opført af rå
og kløvet kamp, der bedst ses fra våbenhusloftet, samt kridt- og frådsten. Hjørnerne er sat af
granitkvadre, mens korbuen, døre og vinduer
er af kridt og frådsten. Skibets østre taggavl er
helt af frådsten, der kun er brugt i spidsen af de
to øvrige gavle.
Døre og vinduer. Af de to rundbuede døre,
begge placeret langt mod vest, er den søndre,
udvendig falsede, stadig i brug, mens den nordre er tilmuret og nu fremtræder som en indvendig, rundbuet niche med en lille, tilmuret
vinduesglug. Karmene er indvendig behugget i
vestsiden, for at de indadgående dørfløje, begge hængslet i vest, kunne lukkes helt op (sml.
Ormslev s. 2156).
Der er bevaret spor af i alt syv højtsiddende,

Fig. 2. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. - The church seen from north-east.
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Fig. 3. Plan 1:300. Målt af
Jens Hougård og
H. C. Wessing 1969, tegnet
af Marianne Nielsen 1983. Ground-plan 1:300.
Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skib. Målt af Jens
Hougård og H. C. Wessing
1969, tegnet af Marianne
Nielsen 1983. - Cross-section
of the nave 1:150.

romanske vinduer, tre i koret og to i hver af
skibets langmure; heraf er vinduerne i korets
nord- og sydside (det sidste noget udvidet)
samt det vestre i skibets sydside stadig i brug,
mens korets østvindue og det vestre i skibets
nordside fremtræder som indvendige blændinger; de to tilmurede vinduer i skibets østende
spores i murværket. Korets kun svagt smigede
nordvindue måler i udvendig murflugt 1 3 6 x 7 8
cm, i lysningen 1 0 5 x 4 4 cm; det rundbuede
kilestensstik er af frådsten og al. Skibets sydvestre vindue, også af frådsten, måler til sammenligning
henholdsvis
151x97
cm
og
1 1 2 x 4 6 cm. 1 1 - Over hvælvet ses indvendig
stikket af skibets nordøstre vindue, af kridtsten.
Indre. Den runde triumfbue, muret af frådsten, smykkes af tynde, profilerede kragbånd;15
rester af en tilhørende skråkantsokkel ses i syd.
- Bjælkerne i de flade †trælofter hvilede på
murkronen, der overalt har bevaret sin oprindelige højde.
Ændringer og tilføjelser.
I slutningen af
1400'rne (jfr. kalkmalerier) indbyggedes hvælv
i kor og skib, og samtidig eller lidt senere opførtes våbenhus og tårn.
Hvælvene, der er almindelige ribbehvælv i
egnens gængse udformning, hviler på falsede
hjørne- og vægpiller (med enkle kragled), spidse skjoldbuer og runde gjordbuer; ribberne er
halvstens (nederst dog kvarte sten), buerne hel-

stens. Skibets opdeling i fire smalle, tværstillede fag, der giver rummet en betydelig dybdevirkning, skyldes sandsynligvis hensynet til
dørene og det vestligste vinduespar. En del
spygatter er ladt åbne.
I korhvælvet og i skibets tredie hvælvfag,
regnet fra øst, er der to cirkulære åbninger
(fig. 5), henholdsvis 64 og 55 cm i diameter,
med murede mundinger og lukket med trælemme. Hvælvhullerne, hvortil der findes flere
paralleller i Århus stift, bl.a. i domkirken
(s. 255), Sabro (s. 1867) og Borum (s. 1990),
kan foruden den rent praktiske funktion som
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nem en lem i loftet, måler 2,5 m til murkronen,
hvis øverste seks skifter (= 45 cm) er trukket en
halv sten tilbage. Væggene står upudsede.
Tårnet ved skibets vestende er opført i senmiddelalderen, men stærkt ændret 1732, 1 4 da
det sandsynligvis blev noget afkortet i højden.
Murene, hvoraf den østre hviler på skibets taggavl, er indtil lidt over skibets murkrone af rå
og kløvede marksten, herover af munkesten i
munkeforbandt med bælter af kampesten;
klokkestokværket er ommuret 1732, da man
tillige skalmurede hele det sydvestre hjørne fra
grunden.

Fig. 5. Cirkulær åbning i skibets hvælv (s. 2179).
Henrik Græbe fot. 1974. - Circular aperture in nave
vaulting.
loftsluger (der var tidligere ingen anden adgang
til korets tagrum) 6 have været brugt ved kirkespil, f.eks. Kristi himmelfartsspil. 12
Samtidig med hvælvslagningen muredes to
spidsbuede vinduer i skibets sydside, udvendig
falsede og indvendig smigede.
Det høje våbenhus (fig. 6 og 7) ved skibets
syddør er som adskillige andre i stiftet i to stokværk. Det er opført i munkesten i munkeforbandt over en syld af marksten. Flankemurene,
der afsluttes med falsgesims, stod endnu o.
1900 1 3 med fire lag åbne bomhuller. Gavlen
smykkes af en høj, spidsbuet blænding, der indeholder den spidsbuede, falsede dør (udvidet
ved behugning af anslaget) og herover en firkløverformet blænding, delvis ødelagt ved en
ældre ommuring og etableringen af en fladbuet
glug. Gavltrekanten, der er nymuret o. 1909, 9
afsluttes med ni brynede kamtakker og prydes
af en cirkelblænding.
Underetagen, hvis loft indtil o. 1900 8 lå ca.
15 cm lavere, far lys gennem et lavtsiddende,
spidsbuet vindue i østmuren, anbragt i en bred,
fladbuet niche; et tilsvarende vindue i gavlen,
øst for døren (sml. fig. 6), er tilmuret i lysningen. Murede †bænke langs væggen er fjernet
efter 1932.
Andet stokværk, hvortil der er adgang gen-

Tårnrummet åbner sig mod kirken med en
bred, svagt spidsende arkade (med enkle kragled), brudt i skibets vestgavl. Der var oprindelig adgang udefra gennem en nu tilmuret †dør i
sydmuren, tidligere afdækket med en romansk
gravsten (nr. 2), der blev udtaget 1887 (jfr. lignende tårndøre i bl.a. Framlev, s. 2041). Et
stort, rundbuet vindue i vest er udvendig falset;
indvendig er bunden borthugget og de smigede
sider ført ned til gulvet. Rummet dækkedes oprindelig af et †ribbehvælv, der efter sammenstyrtningen erstattedes af et træloft. Af hvælvet
er nu kun kappernes flige tilbage, hvilende på
konsoller af kampesten.
Ad en indvendig, tømret trappe kommer
man op til de to øvre stokværk, hvoraf det lave
mellemstokværk er uden ydre åbninger. Klokkestokværkets fire, rundbuede glamhuller, et i
syd og nord og to i vest, må være muret under
ombygningen 1732, da lensgreve Christian
Friis ifølge Danske Atlas 14 lod tårnet opføre
»fra grunden« (sml. tårnarbejderne i Ormslev
1734). Tårnet har siden været dækket af et blytækket pyramidespir, der kan have afløst et
teglhængt sadeltag.
I korgavlen er der i tiden efter reformationen
brudt en stor, fladrundbuet åbning, 2 , 5 x 1 , 8 m,
senere tilmuret med kampesten i den ydre
flugt. 1 5 Ved gennembrydningen ødelagde man
bunden af det romanske østvindue. Åbningen,
der nu fremtræder som en niche bag alteret,
bør næppe opfattes som en dør til det fri - hertil
er den for bred - men har snarere forbundet
koret med et †sakristi(?) foran korgavlen, såle-
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des som det endnu kan ses i Astrup og Saksild.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Ved synet efter grev Mogens Friis' død 1675 3 betegnedes
kirkens tilstand som »nogenlunde«, tårnet
trængte til udspækning og nordsiden (af skibet?) til at forbedres med bly og sugfjæl. I forbindelse med tårnets ombygning 1732 synes
også skib og kor at være repareret. Indtil ommuringen o. 1911 sad der i spidsen af skibets
østre taggavl en lille †sandstenstavle, ca. 2 5 x 2 5
cm, med »den grevelige ejers navnetræk samt
1734«, 9 sandsynligvis grev Christian Friis'
spejlmonogram (sml. Ormslev s. 2159). Tavlen
er formodentlig opsat i forbindelse med denne
istandsættelse.
Tagbeklædningen vekslede i 17-1800'rne
mellem bly og tegl. 1702 1 0 var der endnu bly,
undtagen på tårn og våbenhus, der var hængt
med tegl. 1729 var en del af blytaget erstattet af
tagsten, der ved »Guds vejrlig« var afblæst.
1763 1 6 anskaffedes igen bly, der 1855 8 stadig
dækkede skibets sydside. 1862 9 var tagene som
nu overalt hængt med tegl; kun på tårnet var
der bly, omstøbt 1835 af blylægger Christian
Fussong, Horsens. - Tårnets blytag er sidst
omstøbt 1956-57 (H. Hermansen, Pandrup), da
også vingeteglene fornyedes.

Fig. 7. Det senmiddelalderlige våbenhus i to etager
(s. 2180). NJP fot. 1982. - Porch.
Provsten betegnede 1819 6 kirken som »brøstfældig« (sml. historik); våbenhusloftet skulle
fornyes og vinduerne udvides. Arbejdet blev
overladt bygmester Schandorf, Århus.
Varme. En kakkelovn, opstillet i skibets
nordøstre hjørne 1893, blev fornyet 1904; 8 en
kalorifer samme sted afløstes 1956 af el-varme.
Et nyt el-varmeanlæg er 1974 installeret i tårnrummets sydside.
Kirken, der nu som før står hvidtet ude og
inde, præges af en omfattende restaurering 195659 ved arkitekt Aksel Skov, hvorunder vægge
og hvælv blev renset for løstsiddende kalk og
puds og korgulvet sænket ved afgravning. Gulvene er lagt med kantstillede, gule mursten; våbenhusloftet er malet gråt, tårnrummets loft
hvidt. - Koret har bevaret sugfjæl og vindskeder; skibets østgavl afsluttes med en muret
kam, mens langsiderne har tredelte, murede
gesimser, hvoraf det midste skifte er rundet.

Fig.6. Våbenhusets indre (s. 2180). Kai Uldall fot.
1932. - Interior of porch.

Vindfløjen over tårnet er fornyet »1871« efter
et lynnedslag i spiret august samme år. 17
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Fig. 8. Indre, set mod
vest. NE fot. 1981.Interior looking west.

Fig. 9. Indre, set mod
øst. NE fot. 1979.Interior looking east.
KALKMALERIER
Under restaureringen 1956-57 fandtes der
spredte rester af sengotiske kalkmalerier fra to
perioder: O. 1450, før hvælvslagningen, var
der på skibets nordvæg malet en apostelfrise,
hvorunder der har været et imiteret †draperi,
1,5-2 m højt, der også smykkede korets nordvæg; i hvælvene fremkom der en dekoration på
ribber og buer samt tre våbenskjolde fra
1400'rnes sidste tiår. Samtidig med hvælvdekorationen er muligvis to †indvielseskors i nordvæggen, et i koret 1 8 og et i skibets 3. fag. 1 5 Harald Borre istandsatte et udsnit af apostelrækken samt udsmykningen i korhvælvet,
mens alt det øvrige, der kun var fragmentarisk
bevaret, igen blev overkalket.
1) Apostelfrisen (fig. 27), fra o. 1450, kunne
spores i de tre østre fag af skibets nordvæg,
men kun det østligste udsnit lod sig restaurere.

Her ses fire apostle i helfigur, ca. 75 cm høje, i
rektangulære felter med gråmalet indramning
og bund knap 2,5 m over gulv. Under felterne
er der svage spor af en vandret, rødmalet bølgeranke (sml. Tilst s. 1575). Figurerne vender
sig to og to mod hinanden. Tre kan identificeres som (fra vest mod øst): Andreas med skråkors, Mattæus gennemboret af sværd, uidentificeret, 19 og Mattias med økse. Skikkelserne,
der er flankeret af rødbrune ranker, er tegnet
med elegant streg; ansigtstrækkene er dog helt
udvisket. Glorierne er gule, det halvlange, lokkede hår rødbrunt, mens kapper og kjortler
veksler mellem hvidt, gult, grønt og rødbrunt.
2) Den enkle hvælvudsmykning er formodentlig udført umiddelbart efter hvælvenes færdiggørelse, måske i Ejler Madsen Bølles tid som
biskop, jfr. hans våbenskjold. Korhvælvets ribber (sml. fig. 10) har sparrer med let udtrukne
spidser, skiftevis sortgrå og rødbrune, mens
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den overkalkede †dekoration i skibet 15 tillige
bestod af skaktavl på gjordbuernes underside,
ledsaget af rankeslyng på siderne og krydsende
rundbuer, med prikker, på skjoldbuerne. I skibets hvælvkapper fandtes der tre †våbenskjolde: i
østfagets østre kappe Jens Iversen Langes våben
(biskop 1449-82) og i andet fag, østkappen, to
våbner, hvoraf det ene blev identificeret som
Ejler Madsen Bølles (biskop 1482-90).

INVENTAR
Oversigt. Kirken udmærker sig ved at have bevaret
flere middelalderlige inventargenstande. Foruden en
romansk, løveprydet døbefont ejer kirken et velskåret, sengotisk korbuekrucifiks samt en alterkalk
skænket 1512, formentlig af sognepræsten, og en
samtidig alterdisk. Altertavlen fra o. 1590 hører til
samme værkstedsgruppe som Ormslevs. Den enkle
prædikestol fra 1600'rnes første halvdel er antagelig
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ændret samtidig med at den fik evangelistmalerier i
storfelterne. Tårnklokken er støbt 1771 af den kgl.
hofklokkestøber i København Michael Carl Troschel.
Alterbordet, 1979, er et enkelt fyldingspanel, af
fyr, udført efter tegning af arkitekt H. P.
Nielsen. †Alterbord. 1821 blev alteret rykket
frem, så der blev en gang bagved. 9 Da bordet
1850 forekom for højt, fjernede man den ca. 18
cm høje, murede alterfod af det ca. 129 cm høje
bord. 8 Ved nyopsætningen 1978f. fandt man
bag en nyere bræddevæg rester af en alterbordsforside, der muligvis er samtidig med altertavlen. Det er et fyrretræspanel, svarende til altertavlens topstykke: tre høje fyldinger med riflede, pilasterbårne arkader adskilt af smalfyldinger og med rosetter i sviklerne. De muligvis
nyere frise- og fodbrætter, ligesom de korte
endestykker, er glatte. Bagsiderne skrubhøvlet. Af farver ses kun en brunmaling i fyldin-
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Fig. 10. Altertavle o. 1590, med maleri fra o. 1860
(s. 2184). NE fot. 1979. - Altarpiece c.1590 with
painting from about 1860.

Fig. 11. Altermaleri o. 1860, antagelig udført af Iver
Fr. Dresler, Århus (s. 2184). NE fot. 1979. - Altar
painting c. 1860 ascribed to Iver Fr. Dresler.

gerne og grønt eller sort på rosetterne. Nu på
loftet.
To murede †sidealterborde i skibets østende er
ødelagt i forbindelse med hvælvslagningen
(sml. fig. 4).
†Alterklæde var 1862 af rødt fløjl med ægte
guldgaloner. 9
Altertavlen (fig. 10), o. 1590, af fyr, er af baldakintype og fra samme værkstedsgruppe som
Ormslev (s. 2163) og Framlev (s. 2046) m.fl.
1887 er tavlen noget ændret og et ældre maleri
indsat i midtfeltet.

fjernet ved en restaurering 1887. Enten i forbindelse hermed eller ved en tidligere istandsættelse har tavlen faet et nyt fodstykke, med
let svejfede endestykker og øvre liste med skrå
tandsnit; krongesimsen er muligvis ændret ved
samme lejlighed. De drejede topspir, der står
yderst herpå, har mistet fodstykkerne ligesom
baldakinstolperne deres hængestykker under
postamenterne.
1978 blev tavlen istandsat og en overmaling
fra I. Dyrbergs restaurering 1887 (se nedenfor)
i hovedsagen genopmalet. 20 Fodstykket er dog
mørkegrønt i stedet for sort, der danner baggrund i alle felter, pilastrene gråhvide, baldakinen blå med guldstjerner. Gyldne er også enkelte profillister, kapitæler, blomsterornamenter og versalindskrifter. De sidstnævnte er i
nordre storfelt citat fra Joh. 15,13-15, i søndre
fra Matth. 20,26-28.

Ved sin tredelte opbygning i stor- og topstykket er tavlen mest beslægtet med Framlevs
og har som denne riflede pilastre med joniske
kapitæler både foran alle lodrette rammestykker og foran de stolper, der støtter den firdelte
baldakin. Topstykket har i felterne pilasterbårne arkader, og sådanne har rimeligvis også
smykket storfelterne, men er formodentlig

I midtfeltet er 1887 indsat et maleri (fig. 11) af
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den Korsfæstede, sandsynligvis udført o. 1860
af maler og fotograf i Århus Iver Frederik
Dresler (1820-83), 2 1 der har leveret altermalerier med ganske samme motiv til bl.a. Søften
(s. 1698) og Astrup. Maleriet, olie på lærred
med nuværende lysningsmål 8 3 x 5 2 cm, stammer fra altertavlen i den 1885 nedrevne Skørring kirke, 2 2 Randers amt, og var tilpasset det
rundbuede midtfelt der, hvilket fremgår både
af maleriets øvre afslutning og af det tiloversblevne lærredsstykke, der hænger ud over
blændrammen bagpå. Maleriet er konserveret
1978.
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I altertavlens trekantgavl er 1887 malet et
englehoved (jfr. Ormslev). Bag på altertavlen
er skrevet: »Restaureret 1724 og sidst 1887. I.
Dyrberg«, hvilket refererer til en indskrift (formodentlig samtidig med nedennævnte †malerier), der ifølge Henry Petersen 1885 2 3 kunne
spores under en overmaling i frisefelterne. Ifølge kirkeregnskaberne var tavlen 1702 »brøstfældig og fejlede (manglede) staffering«, 1729
var den »nylig renoveret«. 10 Stafferingen fra

1724 omfattede dels en gråmarmorering på pilastrene samt olivengrønt og cinnoberrødt, dels
tre †oliemalerier, på lærred, i midtfeltet Nadveren mellem (mod nord) Moses med lovens
tavler i hænderne, hvorover var skrevet: »Moses truer af Sinai«, og (mod syd) »Christus trøster af Sion«. 9 Både motiver og indskrifter
svarer til malerierne fra 1719 i Ormslev
(s. 2164) og er sandsynligvis udført af samme
maler. 1852 8 gennemgik tavlen en mindre
istandsættelse 24 under bygningsinspektør Tiedemanns ledelse, hvorunder også nadvermaleriet 25 blev restaureret.
Altersølv. Alterkalk (fig. 14), skænket 1512,
med nyere bæger; 18,5 cm høj. Den sekskantede, aftrappede fod har spinkle, vandrette profilstave på standkanten. På oversiden er graveret
en giverindskrift med (punslede) versaler
(fig. 16): »1512 DNS(us) 2 6 N I C O L A V S P E T R I
D E D I T M E « (1512 hr. Niels Petersen (formentlig sognepræsten) gav mig). Inden for
indskriften er foden svagt hulet og herefter
blødt sekssidet opdrevet. På en af siderne er

Fig. 12. Prædikestol fra 1600'rnes 1.halvdel, med
evangelistmalerier fra 1700'rne (s. 2189). NE fot.
1979. - Pulpit from the first half of the 17th century, the
paintings of the Evangelists are from the 18th.

Fig. 13. Prædikestolsfelt med maleri fra 1700'rne af
evangelisten Johannes (s. 2189). NE fot. 1979. Painting on panel of pulpit from the 18th century of the
Evangelist John.

2186

NING HERRED

Fig. 14. Alterkalk, skænket 1512, med nyere bæger
(s. 2185). NE fot. 1979. - Chalice donated 1512, with a
more recent cup.

Fig. 15. Alterstage o. 1600 (s. 2187). NE fot. 1979. Altar candlestick c. 1600.

graveret et kors. Smalle profilstave danner
overgang til de sekskantede skaftled og knoppen, der har stavværksgraverede spidsblade
mellem seks rudebosser med graverede versaler: »IHE-SV«. 2 7 Skaftleddene har tilsvarende
graveringer, foroven »AVEMAR« (hil dig Mar(ia)), forneden » V C P O R G « , formodentlig begyndelsesbogstaverne til en latinsk Maria-bøn

eller påkaldelse af Maria 28 som f.eks. i en af de
mange Maria-antifoner (liturgiske sange). At
netop Maria påkaldes, har antagelig sammenhæng med, at kirken var viet Vor Frue (jfr.
historik).
1970 blev kalken repareret og lueforgyldt af
Helga og Bent Exner. En tidligere reparation af
foden er omtalt 1854. 8 - 1763 forvaredes kalk
og disk i et låset skab i alteret. 16
Den tilhørende disk29 (fig. 18), 15,3 cm i
tvm., er usædvanlig både af form og dekoration. Bundfeltet er firpasformet, og inden for
en graveret dobbeltcirkel ses Guds højre, velsignende hånd mellem en oblat og et lille kors,
et sjældent forekommende motiv, der dog har
en parallel på disken i Sønderbæk, Viborg amt.
Kanten er let opadbøjet, en ændring der ønskedes 1843. 8 Under bunden er ujævnt indridset:
»H M R « og »HCE«, muligvis for to sognepræster, hr. Mikkel Rasmussen (jfr. historik)
og en ukendt. Lueforgyldt 1970 ligesom
kalken.

Fig. 16. Alterkalkens fod med en del af giverindskriften 1512 (jfr. fig. 14) (s. 2185). JJF. fot. 1979. Foot of chalice with part of the donor's inscription 1512.

Oblatæske, 1971, af »Cohr«, Fredericia.
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Vinskummeske 1916. Vinøse 1970, udført af
Helga og Bent Exner.
Vinkande og -skål, af sort porcelæn med
guldkors og -kanter (jfr. s. 2099), anskaffet
henholdsvis o. 1862 fra Bing & Grøndahl og
1915 9 fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Ude
af brug. En vinkande af sølv, fra 1907, københavnsk arbejde, skænket af købmand Jens Pedersen. Ude af brug.
Sygesæt, se Ormslev.
Alterstager (fig. 15), o. 1600, kun 28 cm høje,
på blødt profileret fod, hvorpå er graveret et
sammenskrevet monogram »NLS«. Skaftet har
slank baluster samt små, indknebne led på hver
side af afrundet vaseled. Metallet i disse led er
let rødligt, mens lyseskålen er af lysere messing
og muligvis noget yngre; begges lysetorne af
messing. Nyere, syvarmet lysestage.
Et †ildkar af kobber, muligvis et røgelsekar,
er omtalt 1702. 1 0
†Messehagel, anskaffet o. 1850, 8 af rødt fløjl
med kors af ægte guldgaloner.
Alterskranke, o. 1862, 8 af form og med næsten samme balustersøjler som Ormslevs
(s. 2166). Den tidligere †skranke var opstillet
tværs over koret. 9

Fig. 18. Alterdisk, sandsynligvis fra 1512, let ændret
1843 (s. 2186). NE fot. 1979. - Raten, thought to be
from 1512, slightly altered 1843.

Døbefont (fig. 17), romansk, af granit, kummen af grovkornet, blårød granit, foden af lidt
mere finkornet, rødlig; ifølge Mackeprang
(Døbefonte s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type, herunder Veng-Mallinggruppen, med de nærmeste paralleller i
Framlev (s. 2049) og Mårslet.
Den ca. 90 cm høje font har en meget stor
kumme, 5 5 x 9 2 cm, 33,5 cm dyb, der under
mundingens kvartrundstav er udsmykket med
gruppens vanlige to løvepar, med fælles 21-24
cm højt mandshoved, der springer ca. 4-4,5 cm
frem foran kroppenes lave relief. Mandshovedernes midtdelte, tværriflede hår fortsætter ud
på løvehalsene i mankekrøller. Hvert løvepars
haler er indbyrdes forskelligt formede, den ene
ligger lige hen over ryggen og ender i firedelt
bladdusk, den anden er ført mellem benene og
op over ryggen, med todelt bladdusk. I kummens bund en flad fordybning med lille afløbshul. Foden er gruppens vanlige, rund, med
hvælvet overside og lille skaftring. 1882 8 ønskede synet foden renset, formentlig for kalk.
O. 1900 opstillet i korets nordvestre hjørne, nu
i skibets nordøstre.

Fig. 17. Romansk døbefont (s. 2187). NE fot. 1979.
- Romanesque font.

Dåbsfad af messing, 1862 bekostet af menigheden; 9 74 cm i tvm., glat, under bunden to

2188

NING HERRED

Fig. 19. Korbuekrucifiks o. 1450-1500
(s. 2188). NE fot.
1979. - Chancel arch
crucifix c. 1450-1500.

Fig. 20. Detalje af korbuekrucifiks (jfr.
fig. 19) (s. 2188). NE
fot. 1979. -Detail of
chancel arch crucifix.
stempler (fig. 28): 1) for C(rusauer) (dvs. Kruså) K(upfer) M(essing) F(abrik) og 2) formentlig det kronede monogram FR for Frederik
VII. 3 0 †Dåbsfad, nævnt 1714 var af tin. 1 0
Dåbskande, 1862, 8 af tin, svarende til bl.a.
Brabrands (s. 1534) udført af C. M. Svanberg,
København. Den er 25,5 cm høj, glat, med
flad, højt optrukket bøjlehank. Låget afbrækket.
Korbuekrucifiks (fig. 19-20), o. 1450-1500, på
formodentlig samtidig bjælke lagt tværs over
korbuen; begge dele af eg. Den ca. 155 cm
høje, ganske velskårne figur hænger i udstrakte, spinkle arme; fingrene lukker sig mod naglegabene. Hovedet er langstrakt, med lukkede
øjne. Ret kraftig, hvælvet brystkasse med lille
sidevunde. Lændeklædet er smalt, med lille
midtsnip og lige nedhængende sidesnip. Skinnebenene er skarpe, de overliggende fødder,
med fint markerede tånegle, har skarpt optrukne sener fra naglegabet. Figuren er mod sædva-

ne ikke hulet i ryggen, men lige afhugget.
Korstræet, 2 3 5 x 2 2 1 cm, har let hvælvet overside mellem affasede kanter, der ledsages af
hulede skiver. For enderne firpas. Korstræet er
anbragt på den profilerede korbuebjælke. 31 Både figur og kors er afrenset for nyere farver,
dog ses bag på figuren enkelte rester af kridtgrund. Ved restaureringen, udført af Georg
N. Kristiansen, fandt man enkelte oprindelige
farverester: på figuren en lys, rødgul karnation,
brunsort på hår og skæg og grønt på tornekronen; korstræets overside havde været grøn,
kanter og skiver rødbrune med gyldne hulninger.
Figuren har faet flere overmalinger i sidste
århundrede. Ifølge synsprotokollen 1846 8 var
krucifikset hvidtet af en murer, der tillige havde overmalet det med blodsdråber. Det hang
da så lavt, at det tog synet fra alteret, hvorfor
man ønskede det fjernet. 1862 var det anbragt
på nordvæggen i skibets østligste fag, 9 1959
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genophængt foran korbuen. Korbuebjælken
bar tidligere en indskrift fra slutningen af forrige århundrede, sort skriveskrift på egetræsmaling: »O Venner kjer, kaster dog et Blik paa
min Skygge her, og see hvad jeg for Eder maa
lide, lad Verden og Djevelen Eder ikke forføre,
han søger omkring, som en brølende Løve,
hvem han opsluge kan. O kalder dog ei selv
paa ham.«
Prædikestolen (fig. 12), fra 1600'rnes første
halvdel, er et enkelt arbejde hovedsagelig af
fyr, formodentlig ændret i 1700'rne, da storfelterne fik evangelistmalerier; i forrige århundrede suppleret og forhøjet.
Stolen består af fem fag, hvis storfelter med
frise og postament er glatte, adskilt af henholdsvis kannelerede, joniske pilastre og kannelerede fremspring, postamenternes svungne
og midtdelte. Fagenes særprægede konstruktion og den blandede anvendelse af træsorterne
eg og fyr 3 2 kan tyde på en ombygning af stolen,

Danmarks Kirker, Århus amt
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måske efter at den i regnskaberne for 1714 1 0 var
karakteriseret som »brøstfældig«. På fagenes
plane flader, der når fra stolens gulv til gesims,
er fastnaglet alle profillister, pilastre og fremspring. De to sidstnævnte er ikke som ellers
fæstnet over fagenes sammenføjninger, men
derimod pånaglet hvert af fagenes lodrette sider, hvorved fagene har faet forskellig bredde.
Frise- og postamentfremspring samt den aftrappede fodliste er måske tilføjet 1819, 3 3 da
stolen blev forhøjet i forbindelse med dens
flytning fra skibets midterste vindue til det
østligste. 9 Den kraftige bærestolpe, med skråstivere, er antagelig oprindelig. Trappe fra
1959.
Den samtidige, enkle lydhimmel har fem
kortsider med gennemløbende frise og tætsiddende profillister, samt en bred vægside uden
frise. Fem flade volutbøjler slutter foroven om
en topkugle på plade.
1959 gennemgik stol og himmel en restaurering ved Georg N. Kristiansen. Under en overmaling fra 1889 svarende til altertavlens, 8 med
guldbronzerede liljeornamenter på sort bund i
storfelterne og gyldne frakturindskrifter på sort
i de øvrige felter, afdækkede man en polykrom
staffering, med temperafarver i malerierne, på
rødbrun grunding. Både gesims, arkitrav- og
postamentlister har hvidmalede tandsnit; pilastrene er gyldne med rødbrune kannelurer.
Storfelternes naive malerier af de stående evangelister med deres dyresymboler er udført i
lette farver på rødbrun baggrund, fra øst Mattæus, Markus, 3 4 Lukas og den unge Johannes
(fig. 13); sidste fag tomt. I felterne fremdrog
man de oprindelige, gyldne frakturindskrifter
på rødbrun bund. I frisen: »Euangilium er en
synde=erlig(!) Guds krafft, giør / dem alle salig
som hør. Roman 8. cap. / dett ord er klart
giort, oc dein herren elske dett. psal. 119. /
Bøier eders ørne hid hører, saa skulle eders siele
leffue. Es. L 5«. I postamentfelterne: »salige er
di som høer guds ord, oc beuaer dett. Lav. 6.
cap. / huo mig elsker hand holder mine ord, oc
min fader elsker hannem. ios. 14. cap. / huilke
Guds aands driffuer dier guds bøern. Rom. 8.
cap. / hører mig I som adspørge herren. [E]saia
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L1 cap.« — Lydhimlen har samme polykromi
som stolen og samme hvidmalede tandsnit; på
undersiden fandt man spor af stjerner, muligvis
i sølv og måske på rødbrun bund, der genopmaledes. Kronebøjlerne har røde forkanter og
grønne sider med små stjerner og rosetter i
guld; kuglen rødgråt marmoreret. I frisen:
»Raab høitt, spaar icke, opløfft din Røst som
En Basun oc kundgiør mit folck deiss offuer
fredels, oc Jacobs huuss deriss Synder. Esa.
LVIII.«
Stolestader, 1898, 8 tidens vanlige type med
svejfede gavlstykker støttet af kollonet og med
øvre, indfældet cirkelskive. Grønmalede gavle,
det øvrige gråt og hvidt. Det forrige †stoleværk,
opsat 1819, 3 3 bestod 1862 9 af 15 mandfolkestole
og 19 fruentimmerstole i skibet og tilsvarende
8 og 7 stole i tårnet, alle med perlemalede
rygstød og døre med låger samt fodskamler.
†Præste- og †degnestol stod 1862 endnu i koret. 9 Degnestolen, der havde udskårne årstal:
1614 og 1616, ønskedes 1859 formindsket, så
den ikke optog pladsen for kommunikanterne,
men erstattedes 1863 i stedet af en helt ny.
Samtidig fik præsten en lænestol opstillet bag
alteret. 8
Dørfløj til våbenhuset, fra slutningen af
1700'rne eller begyndelsen af 1800'rne, bestående af syv lodrette planker sammenholdt af to
vandrette revler og en skrå, alle med affasede
kanter. På ydersiden to gangjern endende i
spydod, den ene tillige med »tunge«. Samtidig
lås med fliget låseblik og hjerteformet endeplade. Brunmalet, gangjernene sorte.
†Pulpitur, tidligst omtalt i de sparsomme
regnskaber 1801, 1 0 nedtaget 1819 da det var
forfaldent og ikke blev brugt af menigheden. 35
Orgel, bygget 1981 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 10 stemmer, fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal. Tegnet af Jens
Vilhelmsen og Aage Kristensen i samarbejde
med orgelbyggeriet. I tårnrummet. †Orgel, leveret 1914 af A. C. Zachariasen, Århus. 3 6 Efter
en gennemgribende ombygning 1957 ved J. A.
Zachariasen 37 havde orglet ét manual og pedal
med tilsammen fem stemmer og én transmission. En mekanisk sløjfevindlade fra 1957 erstat-

Fig. 21. Klokke støbt 1771 af M.C.Troschel, Kbhvn.
(s. 2190). HJ fot. 1969. - Bell cast in 1771.
tede den oprindelige vindlade, formentlig en
pneumatisk keglevindlade. På gulvet ved tårnrummets nordvæg; facader mod øst og syd,
spillebord mod syd.
Salmenummertavler, 1959, til ophængningstal.
†Tavler til indskudstal anskaffet 1884. 8
To ens lysekroner, »Skænket af N. Rasmussen
Kirkegaard i Kolt 1911.« 2 x 6 flade messinglysearme, de nedre hver med to lys. I Skib og
tårnrum.
Klokke (fig. 21), 1771 støbt af Michael Carl
Troschel, København; ca. 87 cm i tvm. Om
halsen et skriftbånd med reliefversaler mellem
akantusborter: »1771 soli deo gloria me fecit
Meckael Carl Troschel Königlicker hofglockengieser in Copenhagen« (1771. Gud alene æren. Mig gjorde M C T ...). På klokkelegemet store skønskriftsbogstaver »W F« over
»Anno 1771«, med versaler, for kirkeejeren
Erhard greve Wedel-Friis.
†Klokker. Ved klokkeskatten 1528 3 8 blev afle-
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Fig. 22. Romansk gravsten, nr. 1 (s.2191). NE
fot. 1981. - Romanesque
tombstone no. 1.
Fig. 23. Romansk *gravsten nr. 4, nu i Nationalmuseet (s. 2192). NM fot.
- Romanesque *tombstone
no. 4, now in the National
Museum.

veret fire store stykker af en klokke (uden
jernfang) samt nogle stykker, der vejedes sammen med Ormslevs ene †klokke (jfr. s. 2169).
1647 oplyses 39 , at kirken »før fjendens tid«
havde ladet en klokke støbe (jfr. Ormslev,
s. 2170). 1702 omtales en klokke i tårnet, 10 måske den der senere (før 1770) blev repareret »af
en mand fra Frijsenborg, hvorom det sagdes, at
han kunne reparere klokker,« men også »at han
havde været ved en klokke i Kolt, som ikke
havde faet sin klang igen. « 4 0
Klokkestol, nyere, af eg, til én klokke, med
skråstivere til alle sider, heraf to genanvendte;
initialerne PP er indskåret på en af gulvbjælkerne. I klokkestokværket ligger en klokkebom,
med skåret årstal »1822«, en vippearm af eg
samt en gammel klokkeknebel.

GRAVMINDER
Gravsten. Fra kirken er bevaret ikke mindre end
fire romanske gravsten, af grovkornet granit
og trapezformede, alle med nære paralleller i
stiftets kirker.
1) (Fig. 22), 130X48-44 cm, med 3 cm brede,
affasede kanter. På stenens øvre ende er hugget
et dobbeltkontureret halvcirkelslag, hvorunder
Guds højrearm og hånd stikker frem og velsigner det nedenfor stående kors. 4 1 Det er et flettet
Georgskors (som bl.a. i Holme, s. 2211), sat på
en tilspidset stage, alt udført i lavt relief. I
korgulvets nordside, ud for alteret. Indtil 1978
indmuret i våbenhusets østmur med den ene
side dækket af det cementerede fortov; måske
den der i 1885 lå i gulvet foran alteret. 42
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i begge ender, bærer et græsk kors med hammerudvidelser. På tværarmen sidder to modstillede fugle, den højre med udslåede vinger
og vifteformet hale, den venstre med det ene
ben løftet mod øvre korsarm. Stagen er flankeret af bølgeranker, med spiraloprullede blade,
der også løber ned omkring en Golgathahøj(?).
Stenen, der tidligere lå på kirkegården, kom
1955 til Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr.
1163:55).
* 4 ) (Fig. 23), 1 4 6 x 5 0 - 3 8 cm og ca. 22 cm
tyk, med 3 cm brede, affasede kanter. Reliefdekorationen, der svarer til en gravsten i Malling 4 4 og en kragsten i Holme (s. 2202), består
af et processionskors, et flettet Georgskors på
lang, tilspidset stang, ledsaget af bølgeranker
med spiralformede blade. I øvre, venstre hjørne er indhugget en triquetra, en trekantfigur,
symboliserende Treenigheden. Stenen, der tidligere fandtes på Kolt kirkegård, lå 1891 på en
gård i Ormslev, hvorfra den efter anmodning
indsendtes til Nationalmuseet (inv. nr. D

2622).
Fig. 24. Gravsten nr. 5, o. 1660, med sekundær indskrift 1803 (s. 2192). NE fot. 1979. - Tombstone no. 5,
c. 1660, with secondary inscription 1803.
2) (Fig. 25), 1 7 8 x 5 3 - 4 2 cm, kantet af kraftig,
dobbelt tovstav, der ligeledes tværdeler stenen
forneden og herved danner et lille felt med
midtcirkel og diagonale tovstave. I hovedfeltet
bærer en tovsnoet stav med knop et kontureret
Georgskors. Stenen tilhører en større værkstedsgruppe med de nærmeste paralleller i Odder kirke og museum samt Randlev (Hads
hrd.). 1978 nedlagt i korgulvets sydside, ud for
alteret; 1887 4 3 indmuret i tårnrummets vestvæg, efter at den tidligere havde været anvendt
som dæksten over en tilmuret dør i tårnets
sydmur 8 (jfr. ovenfor).
* 3 ) (Fig. 26), 197X63-51 cm, med 7,5 cm
brede, affasede kanter; nu ca. 13 cm tyk efter at
den tidligere er blevet savet igennem på langs.
Stenens reliefudsmykning inden for en lille
rundstav svarer til en række sten fra samme,
østjyske værksted, hvoraf især kan nævnes Århus domkirke (nr. 2, s. 755) og Harlev (s.
2026). Et processionskors, hvis stage har kugle

5) (Fig. 24), o. 1660, med sekundær indskrift
1803. Grå kalksten, 1 9 5 x l 3 5 x c a . 12 cm, den
oprindelige gravindskrift med fordybede versaler bortslidt. På stenens øvre halvdel ses nedslidte halvfigurer af et ægtepar i bøn under et
tvillingbuelag, der i siderne er støttet af volutkonsoller, midtpå af englehoved. Medailloner
med de siddende evangelister ses i stenens øvre
hjørner og (næsten forsvundet) nederst i skriftfeltet, hvis ramme med bruskbarokke bladbøjler tilsyneladende er borthugget forneden. Af
den oprindelige versalindskrift under bueslagene læses: »De ligger og sofver aldelis med fred«
og »thi Herren har hiulpet dem [me]d nu at boe
tryggelig«.
Ved genanvendelsen er ægteparrets dragtdetaljer delvis ændret til henholdsvis halsbind og
stort tørklæde, og mellem deres hoveder er
indhugget med kursiv: 45 »Her hviler Agtbare
Kone Salig Kiersten Andersdatter fød i S...,
død her 1790. Gud give hende [en glædelig]
Op[standelse].« Ud for hovederne er skrevet:
»Mads Mortensen Koldt« og »Kiersten Simonsdatt: [har ladet den Afsiælede Til ære Det
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Fig. 25. Romansk gravsten nr. 2 (s. 2192). NE
fot. 1981. - Romanesque
tombstone no. 2.
Fig. 26. Romansk *gravsten nr. 3, nu i Købstadmuseet Den gamle By
(s. 2192). NE fot. 1983.Romanesque tombstone
no. 3, now in Den Gamle
By museum.

udhuge] 1803.« Opstillet mod våbenhusets
vestmur, o. 1914 lå den endnu på kirkegården.
†Gravsten. 1) 1700'rne? Povel ..., som levede
og døde i Lim(m)ing (c: Lemming), 75 år
gl.,
og hustru Maren Iensdatter. Stenen lå o. 1914
uden for våbenhuset, højre side borthugget. 45
2) O. 1802. »Agtbare og velfornemme Koene« Maren Knuds Dat., f. i Kolkiergaard, død i
Bering 1802, gift med sin efterladte mand
Rasmvs Nielsen Bering fem år uden børn.

Indskriften afsluttet af gravvers. Lå o. 1914 på
kirkegården, helt blankslidt, da børnene brugte
den til glidebane. 45
Fire gravfliser, o. 1724 og o. 1736. To og to
sammenhørende, af grå og mørkrød kalksten,
hver ca. 45Xca. 43 cm, med fordybede, store
skønskriftsbogstaver, der læses tværs over de
to fliser: 1-2) » M . I . S . K . døde Ao. 1724.« 3-4)
»M P D K død Ao. 1736.« Alle nedlagt i gulvet i våbenhusets nordøstre hjørne.

2194

NING HERRED

Fig. 27. Kalkmaleri o. 1450. Udsnit af apostelfrise på skibets nordvæg (s. 2182). NE fot. 1979. - Wall-painting
c. 1450. Section of apostle frieze on north wall of nave.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Ormslev-Kolt div. dok. 17611923 (C 369-29). - Synsprotokol 1862-1925 (C 36923). - Bog over reparation i Kolt kirke 1900-11 (C
369-24). - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier
vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39
samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, IV, 1886, s. 118-20. - Indberetninger
ved Henry Petersen 1885 (inventar og gravsten),
Harald Borre 1957 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 1959 (krucifiks og prædikestol), Kjeld de
Fine Licht 1969 (bygning), Helga og Bent Exner
1971 (alterkalk), Mogens Larsen 1976 (undersøgelse
af altertavle), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1979, 1981 (inventar og gravminder), Georg
N.Kristiansen 1980 (istandsættelse af altertavle). Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygnings- og kalkmaleribeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og
gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole
Olesen. Redaktionen afsluttet 1983.
Notebøger. NM 2. afd.: Henry Petersen, V, 1885,
s. 68-69 (notat om altertavle, alterkalk og gravsten).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Skitseopmåling af vindue, u. år, ved F. Uldall. - Plan og snit af
bygning med forslag til nyindretning ved Aksel
Skov 1955. - Plan og opstalter af bygning med
forslag til nyt orgel ved Aksel Skov 1956. - Kalker af
prædikestolsindskrifter ved Georg N. Kristiansen
1960. - Plan og snit af bygning ved Jens Hougård og
H. C. Wessing 1969. - Plan og snit af koret med

forslag til nyt alterbord ved H. P. Holm Nielsen
1977.
ActaPont. III,55.
LA Vib. Århus bispearkiv. Ning herredsbog 1661
(C 3.1090).
3 Syn efter Mogens Friis' død 1675. Godsarkivet på
Frijsenborg, nr. 266.
4 LA
Vib. Frijsenborg-Favrskov birks arkiv.
Auktionsprotokol 1768-1841 (B 62.205) fol. 68f.
5 Vdr. afgifterne kirkehavre og -lam se under Viby
s. 2130.
6 LA Vib. Århus bispearkiv. Korresp. Ning hrd.
1634-1846 (C 3.639).
7 Møntliste i NM2.
8 LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1842-1908 (C 31.1-4).
9 Synsprotokol 1862ff.
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-77), samt note 9.
11 Jfr. skitsemæssig opmåling af de to vinduer ved
F. Uldall. NM2.
12 Jfr. Århus domkirke s. 359 med note 135.
13 Sml. Hude fot. 1908, i NM2.
14 DaAtl. IV, 1768, s. 111.
15 Sml.
N.J. Israelsen fot. under restaureringen
1956, i NM2.
16 Godsarkivet på Frijsenborg, nr. 143. Skifte 1763.
17 Jfr. Dagbladet, Århus 30. august 1871.
18 Ifølge Harald Borre var der mellem indvielseskorset og draperiet svage spor af en (senere?) †indskrift.
Brev af 17.juli 1956 i NM2, korresp.
19 Niels Saxtorph: Jeg ser på kalkmalerier, 3. udg.
1

2
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1979, s. 306 opfatter apostelen som Judas Taddæus
med kølle, hvilket ikke forekommer sandsynligt.
20 Snedkerarbejdet udført af Kai Herbert Nielsen,
Brabrand, malerarbejdet af Jørgen Karlsen, Tranbjerg, under ledelse af konservator Georg N. Kristiansen.
21 Jfr. Bjørn Ochsner: Fotografer i og fra Danmark
indtil år 1900, I, 1969, s. 106.
22 Henry Petersen foreslog 1885 ministeriet anvendelsen af nævnte maleri (note 8).
23 Denne læste: Altertavlen renoveret 1734, antagelig
en fejllæsning af 1724, jfr. rgsk.
24 Istandsættelsen bestod i en brunmaling med en del
forgyldning, jfr. Henry Petersens indb. 1885.
25 1938 genfandt sognepræsten maleriet i alterbordet, men det er siden forsvundet (korresp. i NM2).
26 En dobbelt - og utraditionel forkortelse af dominus.
27 En af ruderne er uden bogstav.
28 F.eks. virgo coeli ... (himlens jomfru). - Jfr. bl.a.
P. D. Steidl: Vor Frues Sange fra Danmarks Middelalder, 1918, og Ernst Frandsen: Mariaviserne, 1926.
29 Disken er sammen med kalken beskrevet i Henry
Petersens indb. 1885 og var da sammenhørende.
30 Venligst oplyst af D. Yde-Andersen, NM.
31 Ved restaureringen 1957 indfældet i et træstykke i
bjælken.
32 Pilastre samt gesims- og tværlister er af eg, det
øvrige affyr. Hjørnerne er sammenføjet med såkaldt
skæv gering.
33 LA Vib. Århus amts nrdr. provsti. 1812-26. Protokol med ekstrakter af de årlige indberetn. fra præsterne 1812-20 (C 291.26).
34 Markusmaleriet blev ved restaureringen »stærkere
restaureret, de øvrige malerier blot vagt udbedret«
(indb.).
35 LA Vib. Århus amts nrdr. provsti 1812-26. Synsprotokol 1813-44, (C 291.2).
36 Zachariasen: Orgelfortegn.
37 Meddelt af orgelbygger Knud Smenge.
38 RA. Rgsk. før 1559. Fortegn, over aflev. klokker
1528/29. Reg. 108 A.
39 RA. DaKanc. Indlæg til reg. og tegn. B. 160.
40 LA Vib. Århus bispearkiv. Skanderborg kirke
1639-1817 (C 3-524).
41 Et tilsvarende motiv ses på gravsten i Vinding
(Tyrsting hrd.) og Linå (Gjern hrd.).
42 I Henry Petersens indb. er stenen (nr. 1?) ikke
nærmere karakteriseret end »med skråkant langs alle
sider«.
43 Jfr. korresp. i NM2.
44 Til dels også til sten nr. 1 i Århus domkirke,
s. 755.
45 Læst af Chr. Heilskov og gengivet i JYSaml. 4.
rk. 11,194 (o. 1914).

Fig. 28. Fabrikationsmærker for Kruså kobber messingfabrik på dåbsfad 1862 (s. 2188). JJF fot. 1980. Maker's marks of the Kruså copper and brass works on
baptismal dish 1862.

SUMMARY
The church, which in 1433 was called the
Church of Our Lady, consists of Romanesque
chancel and nave to which was added in the late
Middle Ages a two-storied porch in the south
and a tower in the west. The walls of the
chancel and the nave are built mainly of rough
and hewn granite boulders with a little limestone and travertine. The round chancel arch is
decorated with thin, moulded string courses.
At the close of the 15th century vaulting was
included in the chancel and nave; in the chancel
vaulting and in the nave's third severy, counting from the east, there are two circular apertures, several parallels to which are found in the
Århus diocese. Apart from their practical function as loft trapdoors these openings may have
been used during miracle plays. - The tower

Fig. 29. Kirkegårdens hovedindgang 1869 (s. 2178).
KdeFL 1969. - Main entrance to the churchyard 1869.
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was fundamentally changed in 1734, when its
height may have been somewhat reduced.
During the restoration 1956-57 scattered
remnants of late Gothic wall-paintings were
found. They were from two periods: About c.
1450, before the construction of the vaulting,
there was a frieze of apostles painted on the
north wall of the nave. Below this was imitation drapery, which also decorated the north
wall of the chancel. In the vaulting there was
rib decoration in the usual style of the diocese
together with three escutcheons from the last
decades of the 15th century. Everything has
been again whitewashed over with the
exception of a section of the apostle frieze and
the decoration in the chancel vaulting.

several articles of Medieval furniture: a
Romanesque baptismal font decorated with
lions, a late Gothic chancel arch crucifix, a
chalice donated in 1512, probably by the parish
priest, and a paten from the same period with a
rare motif. The altarpiece from c. 1590 derives
from the same workshop as a group including
Ormslev's. A simple pulpit dates from the 17th
century. The bell in the tower was cast in 1771
by Michael Carl Troschel, Copenhagen, bell
founder by Appointment.
No less than four Romanesque tombstones
are preserved from the church, all with close
parallels in other churches of the diocese. On
one of them is carved God's hand blessing the
Cross of St. George below.

The church is notable in having preserved

Fig.30. Landsbyplan 1:10000, målt 1783. Nye udstykninger medtaget indtil 1859. - Map of the village 1783.

Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1983. - The church seen from south.

BERING VALGMENIGHEDSKIRKE
KOLT SOGN
Valgmenigheden, der anerkendtes af staten 20.
april 1876, 1 blev dannet omkring pastor Jørgen
Teilmann, kapellan i Ormslev-Kolt 1866-75.
Kirken, som kaldes S. Peders kirke, blev indviet anden pinsedag 1876. 2
Den røde murstensbygning i nyromanske
stilformer med skifertag er opført 1875-76 under ledelse af arkitekt Vilhelm Puck, der 1884
og 1890 tillige har tegnet kirkerne i Sønder Galten (s. 2104) og Storring (s. 2066). Den består af

tresidet kor, skib og tårn med ottedelt spir.
Skibet har åben tagstol, koret fladt træloft.
Inventaret stammer i hovedsagen fra årene
1875-76. Alterkalk og disk er leveret 1875 af
den kendte, københavnske hofjuvelerer Anton
Michelsen (Bøje I, 1879, s.243ff.). Altertavlens
store maleri: Englene forkynder Kristi fødsel
for hyrderne, er udført af maleren Poul Christiansen 1896-97. Den nyromanske granitdøbefont fra o. 1885 er en gave fra den 1968 nedlagte
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valgmenighedskirke i Nørre allé, Århus, der
indtil 1904 var anneks til Bering (jfr. s. 1318).
Dåbsfadet (fig. 2), erhvervet samtidig med det
øvrige inventar, er fra 1600'rnes begyndelse, et
nederlandsk arbejde i drevet og punslet messing. Det er 61,5 cm i tvm. og har på den 10 cm
brede rand, med ombukket kant, en dobbelt
række af mandelformede bukler, den ydre række tillige med kugler, kontureret af punslet
slyngbånd, der ved skæringspunkterne ledsages af stemplede ornamenter. Den ret kraftigt
hvælvede bund har en fremstilling af Syndefal-

det, hvor Adam følges af en kamel, Eva af en
hjort. Scenen er omgivet af en indskrift med
reliefversaler: »Wye cant soo passen als dye het
coren doet wassen niet sonder god« (hvem kan
således skærme som den, der far kornet til at
vokse? Ingen uden Gud). Reparationer under
bunden.

ØJyHjemst. IV, 1939, s. 147.
Gunnar Fogh: Bering valgmenighed og dens præster, i ØJyHjemst. X X X , 1965, s. 104-12.
1

2

Fig. 2. Dåbsfad af messing fra 1600'rnes begyndelse,
udført i Nederlandene (s. 2198). JJF fot. 1979. - Brass
baptismal dish from the beginning of the 17th century,
made in the Netherlands.

Fig. 1. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east.
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Kirken var i middelalderen og så længe domkapitlet
bestod underlagt ærkedegnens tilsyn1 (om denne visitationsret se s. 1367). 1680 indlemmedes kirken i
det nyoprettede baroni Marselisborg (jfr. alterkalk),
i hvis besiddelse den blev indtil årene efter 1860, da
kirketienden gradvis afhændedes til sognets hartkornsejere.2 Kirken overgik til selveje 1. juli 1913.
Efter reformationen betjentes Holme og Tranbjerg menigheder af Thomas Andersen, der var forlenet med Maria Magdalene vikariet ved domkirken
(jfr. s. 86) og boede i Århus.3 Han fulgtes af sønnen
Anders Thomsen (jfr. gravsten nr. 3); i forleningsbrevet af 18. februar 15774 blev det pålagt ham at
residere ved domkirken, men »på sin alderdom om-

kring 1580«1 tilegnede han sig Holme præstegård,
hvorved Holme blev hovedsogn og Tranbjerg anneks. - Skåde udskiltes som et selvstændigt sogn og
pastorat 1949, Tranbjerg 1973.
Kirkens patron, baron Constantin Marselis, lod
kort før 1690 tårnets overdel nedrive; indtægten ved
salget af materialer, sten og bly, skulle anvendes til
»moderløse børns opdragelse«.5
Den middelalderlige kirke blev 1882 nedbrudt på
grund af den dårlige vedligeholdelsestilstand og afløst af den nuværende bygning, der indviedes 1. søndag i advent samme år.6 Efter en større ombygning
og udvidelse 1968-69 blev kirken taget i brug igen
21. december 1969.7
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Fig. 2. Plan 1:300 af den nedbrudte †kirke.
Tegnet af Marianne Nielsen på grundlag af
fig. 9. - Plan 1:300 of the demolished †church.
Fig. 3. Opstalt 1:200 af †kirkens sydside
(s. 2201). V.Th. Walther 1880 (NM). Elevation 1:200 of south side of the †church.
Fig. 4. Tværsnit 1:200 gennem †kirkens
skib og våbenhus, set mod vest (s. 2201).
V.Th. Walther 1880 (NM). - Cross section
1:200 of the nave and porch of the †church,
looking west.
Fig. 5. Opstalt 1:200 af †kirkens nordside
(s. 2201). V.Th. Walther 1880 (NM). Elevation 1:200 of north side of the †church.

Kirken fra 1882 er rejst på den gamle kirkes
plads, på en banke midt i den tidligere landsby,
der i løbet af 1960'erne er omdannet til en hurtigt voksende forstad til Århus.
Kirkegården har bevaret sine gamle skel i syd,
vest og nord, hvorimod den 1909 8 og 1977 er
stærkt udvidet mod øst. I nord ses endnu det
oprindelige markstensdige, der i 1870'erne i
syd og vest er omdannet til cementafdækkede
kløvstensmure. 9 Hovedindgangen i sydmuren
udgøres af en køreport, flankeret af høje mure.
Indgangen bestod i 17-1800'rne 1 0 af en tømret
†port (sml. fig. 6) med en ganglåge, 1862 9 kaldet
»stakitport«. - Indtil præstegårdens nedrivning
1951 grænsede kirkegårdens nordøstre hjørne

direkte op til dennes gamle ladelænge, opført
1752 af bindingsværk. 11 - En stor kapelbygning,
indeholdende redskabsrum og toiletter (arkitekterne Aksel Skov og Aage Kristensen) har
1967 1 2 afløst et †ligkapel, opført 1909 af arkitekt M. Fritz. 9
DEN NUVÆRENDE KIRKE er opført 1882 af kgl.
bygningsinspektør V. Th. Walther, men stærkt
ombygget og udvidet 1968-69 ved arkitekterne
Aksel Skov og Aage Kristensen. Kirken (fig. 7)
bestod indtil 1968 af kor og skib med tårn i vest
og våbenhus i syd. Murene er af små, røde
teglsten over en høj sokkel af genanvendte
kvadre fra den romanske kirke: nederst et gra-
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nitskifte med skråkant, herover tre skifter glaserede teglsten samt tre skifter »rustikkvadre«
med afbanede hjørner. Bygningen var holdt i
nyromanske stilformer med rundbuede arkadeblændinger på korets tre sider samt i våbenhusgavlen, hvis rundbuede døråbning indeholdt et nyhugget, glat tympanonfelt (nu på
kirkegården). Tårnet afsluttes med en ottesidet
overdel med rundbuede glamhuller og ottedelt
pyramidespir (sml. Silkeborg kirke, opført af
H. Sibbern 1876-77). Over skibets østgavl var
en lille tagrytter, som camouflerede skorstenen. - Indvendig var det fladloftede kor og skib
adskilt ved en 2,65 m svær triumfmur, hvori
der i nord var indrettet et lille sakristi og i syd
var opgang til prædikestolen. I vest var et pulpitur over et smalt, adskilt rum.
Ved kirkens ombygning 1968-69 7 nedrev
man koret og forlængede skibet til det dobbelte, så kirken (fig. 8) i dag fremtræder som et
stort langhus. Våbenhuset er nedbrudt og erstattet af et vindfang, og langs flankemurene er
der opført smalle, skiferklædte »sideskibe«, adskilt fra Walthers bygning med et glasparti, der
giver ovenlys. Sideskibenes østre afsnit åbner
sig mod kirkerummet, mens der i vest er indrettet dåbs- og præsteværelse. Der er træloft,
malet i gråt og sennepsgult; gulvet er lagt med
røde Ølandsfliser. I østgavlens midterste blæn-

Danmarks Kirker, Århus amt
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ding er 1982 indsat en glasmosaik, udført af
billedhuggeren V. Foersom Hegndal, Risskov.
DEN MIDDELALDERLIGE †KIRKE, der kendes fra V.
Th. Walthers tegninger (fig. 3-5 og 9), bestod
ved nedbrydningen 1882 af romansk kor og
skib samt et våbenhus i syd og et sengotisk tårn
i vest, hvis overdel var nedrevet kort før 1690
og erstattet af en tagrytter.
Grundplanen i den beskedne romanske kirke
var afsat efter helt enkle målforhold: skibet var
udvendig dobbelt så langt som det kvadratiske
kor, hvis mure flugtede med skibets vægge.
Bygningen var rejst af granitkvadre over en sokkel med skråkant. Den smalle, retkantede norddør, der ikke brød soklen, var tilmuret med
tegl; syddøren var rimeligvis lidt udvidet. En
retkantet karmsten, 126 cm lang og nu indmuret
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Fig. 6. †Kirke, kirkegård og skole 1837. Maleri,
signeret N. Friis, i kirken. - The †church 1837.

i den søndre tårndør, stammer muligvis fra en
af de to døre; den har i hjørnet en tynd rundstav
(5 cm i tvm.) samt en lille tovsnoning. - Af de
oprindelige vinduer sporedes kun den tilmurede
åbning i korets nordmur. Der er bevaret fem
romanske vinduesoverliggere af granit i og omkring den ny kirke: 1) indmuret i tårnets trappehus, 2) i præsteboligens have, 3-4) omkring
flagstangen, sydøst for kirken, og 5) indmuret i
verandaen ved Holme Vestergård; de rundbuede åbninger måler henholdsvis 57, 60, 63
(to) og 71 cm i murflugten og viser, at kirken
har haft små vinduer. Overligger nr. 3 prydes
af en svagt rundet stav, koncentrisk med buen.
Korbuen, der muligvis var udvidet, indeholdt oprindelig to profilerede kraghånd (jfr.
s. 2127, fig. 8), 105-9 cm lange, svarende til en
murtykkelse på ca. en meter. Det søndre
(fig. 10), nu indmuret i kirkens sydvæg, har
små rundbuer over fire tynde stave; det nordre
(fig. 11), der er kløvet i to og indsat på hovedet
i præstens havemur, smykkes på langsiden af et
rankeslyng (sml. Tiset) og på enden (fig. 29) af
en lille løve, som stenhuggeren - formodentlig
ved en fejltagelse - har hugget med benene
opad.

Fig. 7. Kirken fra 1882, set fra sydøst (s. 2201). Ældre fot. i NM. - The church from 1882.
Fig. 8. Kirken efter ombygningen 1968-69 (s. 2200).
NJP fot. 1982. - The church after alterations 1968-69.

Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen
opførtes et tårn i vest, hvis øverste stokværk
blev nedrevet i årene før 1690; også våbenhuset
kan være kommet til i senmiddelalderen.
Hvælvene i kor og skib, der har afløst flade
bjælkelofter, er muligvis (om)muret i forbindelse med nedbrydningen af tårnet.
Tårnunderdelen var opført af munkesten samt
kvadre og sokkelsten fra skibets nedrevne vestgavl. Den svære vestmur, 1,7 m tyk, stod 1880
med åbne bomhuller og jernankre, og her var
et stort, rundbuet og udvendig falset vindue. Baron Constantin Marselis, der overtog kirken
1680, lod inden 1690 5 tårnets blytækte overdel
nedbryde (jfr. historik), hvorefter tårnunderdelen fik tag fælles med skibet, og klokken hængtes i en tømret og spåntækket tagrytter med
vindfløj over den kamtakkede gavl, således som
det var tilfældet med adskillige kirker på Århusegnen (sml. Lading s. 1850).
Ændringen af tårnet blev sandsynligvis led-
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Fig. 9. Plan 1:300 af den nedbrudte †kirke
(s. 2201). V. Th. Walther 1880 (NM). Plan 1:300 of the demolished †church.

saget af en større istandsættelse af kirken o. 1688
(sml. stolestader), og det er muligt, at også
hvælvene blev (om) muret i denne forbindelse.
Disse var i koret og i skibets østende udformet
som ottedelte ribbehvælv, i vestenden og i tårnrummet som stjernehvælv. I kor og skib hvilede
hvælvene på murede piller, der imod sædvane
ikke var falsede; skibets vestre hvælvfag var
muret i ét med tårnarkaden (sml. fig. 4), hvis
flade, lavtspændte bue leder tanken hen på bygmester N. H. Riemans arbejder i Bredsten kirke (Vejle amt). 1 3
Våbenhuset (fig. 3) ved skibets syddør nævnes
første gang 1702, 1 0 men var rimeligvis opført i
senmiddelalderen. Det var muret af teglsten og
stod 1880 uden særlige kendetegn. I syd var en
rundbuet dør og i øst et lille vindue. Der var
murede bænke langs væggene og et lille, tømret
aflukke i det nordvestre hjørne. Træloftet
manglede 1702 og 1715. 1 0
Ved nedbrydningen 1882 var tagene overalt
hængt med vingetegl; tagrytteren var klædt
med egespån. Korets taggavl var ommuret og
skibets gavlspids erstattet med en bræddevæg.
Murkronerne lå i samme niveau, idet koret var
forhøjet med en gesims. Skibets tag havde et
betydeligt udhæng med sugfjæl, og taghældningen var lav i forhold til korets, hvis tagryg
kun lå lidt lavere. - Indvendig var der i hver af
de fire hvælvfag indlagt to kalkede bindbjælker, der bandt murene sammen.
Byggeriet 1882. Ved provstesynet 1879 8 konstaterede man, at skibets nordmur hældede
stærkt udad, og efter bygningsinspektør V. Th.
Walthers pålæg blev gudstjenesten midlertidigt
suspenderet, indtil muren var afstivet med

Fig. 10. Søndre korbuekragbånd, nu i kirkens sydvæg (s. 2202). NE fot. 1980. - South string course.
jernbjælker. Under forsøget på at ommure kirkens nordside i sommeren 1880 8 viste det sig, at
også sydsiden var brøstfældig, og under indtryk af befolkningens almindelige holdning pålagde provsten herefter værgen at fremlægge en
plan til en total fornyelse af kirken. V. Th.
Walther, der 1872-73 havde opført nabokirken
i Åby (s. 1430f.), valgtes som arkitekt. Tegningerne var færdige i december 1880, og projektet til den nuværende kirke opnåede ministeriets godkendelse 30. marts 1881, efter at dette
dog forinden havde udbedt sig et alternativt
forslag til en bygning helt af granit, der ifølge
overslaget ville blive betydelig dyrere. 14

Fig. 11. Nordre korbuekragbånd, indmuret i præstens havemur (s. 2202). NE fot. 1980. - North string
course of chancel arch.
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sen af det førnævnte, ældre inventar og ved nyanskaffelserne, der for †prædikestolens og (†)stolestadernes vedkommende var udført i eg i »romansk
stil«15 efter tegning af arkitekt V. Th. Walther. Genstandene fra denne tid er kort behandlet nedenfor.

Fig. 12. Altertavle 1637, skænket af sognepræst
Niels Christensen Hjortsvang og hustru Maren Jacobsdatter (s. 2204). NE fot. 1980. - Altarpiece 1637,
donated by the parish priest Niels Christensen Hjortsvang
and his wife Maren Jacobsdatter.

†Alterklæder. 1715 omtales et rødt fløjlsalterklæde med sølvgaloner; 1790 var det ganske
råddent og forrevet. 1 0 1855 8 blev anskaffet et
klæde af rødt silkefløjl med sølvtresser. 9
Altertavle (fig. 12), af eg, givet 1637 af sognepræst Niels Christensen Hjortsvang og hustru,
Maren Jacobsdatter (jfr. gravsten nr. 3); malerier fra 1969 af Ernst Trier.
Tavlen er et senrenæssancearbejde med mange barokke elementer. Den arkitektoniske opbygning er treleddet, fodstykket opdelt ved fire
pilastre, storstykket ved fire frie søjler med
plumpe kapitæler. Alle felter har profilerede
fyldinger; postamentbjælken er smykket med
rankeværk i fladsnit. Topstykket har kun ét, ret
bredt fag med kvindelige hermer på de joniske
pilastre. Stor- og topvinger er i hovedsagen
ens, med halvroset indrammet af brusket barokbøjle, der løber ud i rovfuglehoved og kløer. Også midtfeltets arkade, med englehoved i

INVENTAR
Oversigt. Som kirkerummet fremtræder nu, er det
helt præget af inventaranskaffelser efter ombygningen 1968-69 og istandsættelsen ved kirkens hundredårsjubilæum 1982. Bortset fra loftet er ethvert spor
af indretningen fra 1882 forsvundet. Som alterudsmykning tjener den tidligere omtalte glasmosaik fra
1982. Det langstrakte alterbord, muret op ad østvæggen, og den massive prædikestol i skibets østende er sat 1969 af nyhuggede granitkvadre udført med
kirkens sokkelsten fra 1882 som model. Fra ombygningen stammer tillige bænkestolene og orgelhuset,
begge dele i lyst eg, samt de ringformede lysekroner.
Ældre inventarstykker og gravminder, overflyttet
fra den nedrevne kirke, indtager nu en mere underordnet plads på skibets nedre vægge. Det drejer sig
om altertavlen fra 1637, stolegavlene fra 1688 og det
omtrent samtidige krucifiks og præsteepitaf. Kun
den romanske døbefont har på grund af sin funktion
og sit materiale fundet plads på linie med den nye
prædikestol.
Indretningen af kirkerummet fra 1882 (jfr. fig. 15)
var helt i traditionel stil, både hvad angik anvendel-

Fig. 13-14. Detaljer fra altertavlen 1637 (jfr. fig. 12)
(s. 2205). NE fot. 1983. - Details of Altarpiece 1637.
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Fig. 15. Indre af kirkerummet fra 1882, set mod øst. Ældre fot. i NM. - Interior of church, 1882, looking east.

sviklerne, er båret af pilastre med barokvolutter og rovfuglehoved. Velskårne fantasimasker
(fig. 13-14) udfylder storsøjlernes prydbælter
og flankerer fodstykket, hvis bladsmykkede pilastre for de to inderstes vedkommende er prydet med buttede kvindehoveder. Samme lidt
grove, men forskelligt formede englehoveder
af samme type som på Viby-tavlen (s. 2136)
smykker top- og storgesimsens bøjleknægte
samt topstykket under spiret med det reliefskårne årstal »1637«. I storfrisens sidefelter
står præsteparrets giverindskrift, med reliefskårne, sammenskrevne versaler: »Gaf h.
Nie(l)s / C. H den tavl« og »Maren / Iacobdater«.

blev tavlen afrenset for alle farver, og i storstykkets smalfelter maledes vin- og liljeranker,
i topfeltet to englehoveder, hvor man 1862 9
havde kunnet se »tidens øje«. Samtidig overmaledes og moderniseredes storfeltets oliemaleri
på træ: Kristus velsignende brødet og vinen
(fig. 17). Det tidligere storfelts maleri (fig. 16)
blev ved en restaurering 1934 afdækket af Povl
Jensen. Det er en mere følelsesladet fremstilling
af Kristus, udført efter et forlæg formentlig af
italiensk herkomst, måske malet efter 1787, da
altertavlen var brøstfældig og truede med at
falde ned. 1 0 Dette maleri og topfeltets opbevares nu i et rum i tårnet. Altertavlen er 1982
flyttet til skibets sydvæg.

Tavlens staffering, gråt i to nuancer med lidt
brunt, grønt og beige samt forgyldning, er udført 1969 efter forslag fra Ernst Trier, der har
malet topfeltets gyldne strålesol og midtfeltets
mørkladne Korsfæstelse, begge i olie på træ.

Altersølv. Alterkalk (fig. 20) og disk, 1727,
udført af Niels Jonsen, København. Kalken er
21,2 cm høj, af almindelig barok form med
profileret, sekstunget fod, sekskantede skaftled
og midtdelt, godronneret knop; stort, glat bæger. På en af fodpladens tunger er graveret

Ved overflytningen til den nye kirke 1882
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Fig. 16. Altertavlemaleri af Kristus (jfr. fig. 17),
o. 1800 (s. 2205). Povl Jensen fot. 1934. - Altarpiece
painting c. 1800.

Fig. 17. Altertavlemaleri 1882, en »modernisering«
af fig. 16 (s. 2205). NE fot. 1980. - Altarpiece painting
1882, the earlier painting brought »up to date«.

(skriveskrift): »Anno 1727«. Her ovenfor på
foden et graveret alliancevåben for Frederik
greve Danneskiold-Samsøe til Marselisborg og
Dorothea komtesse Wedell (jfr. historik). U n der foden fire stempler: 1) guldsmedens, Niels
Jonsens (Bøje I, 1979, nr. 263), 2) Kbhvns bymærke 1727, 3) guardeinens, Conrad Ludolphs
(Bøje smst. s. 72: CL / MW (Müntz-wardein)
samt 4) månedsmærke: vædderen. Den tilhørende disk, 16,2 cm i tvm., har lille, opretstående kant; på randen et graveret cirkelkors,
Georgskors på riflet baggrund. Under bunden
to ens mestermærker som kalkens og under
randen samme dateringsindskrift. - †Altersølv.
En kalk og disk var før 1650 1 6 stjålet fra kirken
ligesom i Ormslev (s. 2166). Ifølge inventarierne 1700 og 1715 1 0 var †altersættet da af tin.

Vinkander. 1) Skænket 1934 og udført af
A. F. Rasmussen. 2) 1862, 9 af porcelæn svarende til oblatæske nr. 2; ude af brug. En bronzeret †alterkande er nævnt i inventariet 1862. 9
Sygesæt (fig. 33), 1752, udført af Anders Jensen Busted, Århus. Det lille sæt, af usædvanlig
form, består af tre dele, der kan skrues sammen
til en 12,3 cm høj genstand, der opbevares i et
papfuteral. Den kun 5,4 cm høje kalk, med
spidsoval knop og lavt bæger, har på det øvre
fodled en indprikket indskrift (skriveskrift):
»1752. A. Stæhr«, for en rådmand, senere
godsforvalter på Marselisborg, der skænkede
sættet ved svigersønnen, Rasmus Bagges tiltræden ved kaldet. 17 Til kalkens nedre fodled
skrues den cylinderformede vinbeholder, hvis
fod dels tjener som gemme for oblater, dels
fungerer som disk (16 cm i tvm.). På dennes
rand er stemplet to ens mærker for ovennævnte
guldsmed (Bøje II, 1982, nr. 5929).

Oblatæsker. 1) 1969, udført af »F. Hingelberg, Aarhus«. 2) 1862, 9 af porcelæn fra Bing &
Grøndahl, den vanlige type, sort, med guldkors og -kanter (jfr. s. 2099). Ude af brug.

Alterstager

(fig. 19),

af messingblik,

1675-
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1700, tidligst nævnt i inventariet 1715. 1 0 De statelige stager, 65,5 cm høje, med ens, profileret,
ottekantet fod- og lyseskål, henholdsvis 31 og
27,5 cm i tvm. Snoede skaftled mellem led med
hvirvelstillede bukler på hver side af midtplade.
Skålene har blad- og frugtranker i drevet arbejde med punslede detaljer; lille messinglysepig.
Messehagler. To nyere, henholdsvis grøn og
gul, den sidste mærket 1969. En ældre, af rødlilla fløjl med guldgalonerede kanter og rygkors, er ude af brug. †Messehagler. 1715 1 0 omtales en hagel af rødt fløjl med sølvgaloner. 1855
erstattedes den tidligere, røde fløjlshagel med
guldkors af en ny, tilsvarende. 8
Alterskranke, 1982, af smedejern. †Alterskranker. 1862 9 var skranken lige og forsynet med
læderhynder. Samme år erstattedes den af en
ny med drejede søjler, opstillet i et buet forløb
foran alteret (jfr. fig. 9) svarende til Ormslevs
(s. 2166).
Døbefont (fig. 30), romansk, af granit, kummen blålig med røde striber, foden lys brungrå;
ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 8, 336) tilhørende en værkstedsgruppe nær Århus, bl.a.
Brabrand (s. 1533) og den helt tilsvarende i
Beder. Kummen, der er ca. 68 cm i tvm. og ca.
28 cm dyb, har ved mundingen en lille skråfas
over en spinkel rundstav hvorunder en kraftig
båndfletning, dog i ret fladt relief. Under kummen danner et lille afsæt overgang til fodens
øvre, spinkle rundstav. Den retkantede fod,
med let skrå sider, er smykket af arkader med
baser og stavkapitæler. Fodens bundflade er
groft afbrudt, rimeligvis fordi fonten tidligere
har været nedstøbt i gulvet. Kummen forekommer opbanet, hvilket muligvis er sket
1860 8 i forbindelse med en rensning. Den stod
da under korbuen i den gamle kirke, men
flyttedes o. 1862 til korets nordvestre hjørne 9
(jfr. fig. 9).
Dåbsfad, 1860, af messing, 66,5 cm i tvm.,
med bred rand og ombukket kant; 1892 gjort
dybere. 8
Et *dåbsfad fra 1687, bortkommet fra kirken i
forrige århundrede, findes nu i Frederikskirken
i Skåde sogn (s. 2215).

Fig. 18. Udsnit af krucifiks fra o. 1675-1700
(s. 2207). NE fot. 1980. - Section of crucifix from about
1675-1700.
Dåbskande, o. 1862, 8 af tin, udført af den
københavnske kandestøber Carl Magnus Svanberg, der har leveret flere tilsvarende kander til
egnens kirker (jfr. bl.a. Kolt s. 2188). 27 cm høj
til overkanten af den højt optrukne hank. Den
ringdelte lågknop, hvis ende er afbrudt, er
antagelig fornyet. Under bunden kandestøberens stempel med initialerne »CM[S]« over
Københavns tre tårne og »1842«, årstallet for
mesterens optagelse i lavet. En dåbskande af
porcelæn, svarende til vinkanden ovenfor, er
nu ude af brug.
Krucifiks (fig. 18), o. 1675-1700, af eg. Den
fintskårne figur, 115 cm høj, hænger i strakte
arme, der er fornyet i ny tid. Øjnene er lukkede, og under den grenede, flettede tornekrone
er håret markeret ligesom på det beslægtede
(epitafie)krucifiks i Århus domkirke (s. 718).
Den slanke krop har angivelse af anatomiske
detaljer; i siden ses det lille brystsår. Lændeklædet er ret smalt, folderigt og lagt i flere lag,
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med midtsnip ned mellem benene og med knælang sidesnip. De bøjede bens knæskaller og
hudfolderne ved anklerne på de overlagte fødder er tydeligt markeret. Også figurens rygside
er fuldt udarbejdet. Nagler og korstræ er nye,
antagelig fra 1882. Selve figuren er afrenset for
farver, mens tornekronen er malet grøn, blodsporene røde og lændeklædet gulbrunt, hvorunder skimtes guld. Korstræet et lysblåt med
gyldne kanter og glorieskive. 1885 1 5 hang krucifikset over indgangen på skibets sydvæg, nu
østligt på nordvæggen.
Prædikestol 1969. †Prædikestole. Den nedrevne
kirkes stol med lydhimmel, af ukendt alder,
havde ifølge synsprotokollen 1862 9 fire fag med
de fire evangelister. Til kirken fra 1882 anskaffedes en ny stol med himmel (jfr. fig. 15). Dens
fire fyldingsfag, hvert afsluttet af trekløverbue,
var adskilt af slanke hjørnesøjler; egetræsmalet
som det øvrige træværk. Fra lydhimlen er bevaret den hvidmalede hængedue, der på den
ene vinge har indridset »AP«.
Fig. 19. Alterstage o. 1675-1700 (s. 2206). NE fot.
1980. - Altar candlestick c. 1675-1700.

Fig. 20. Alterkalk udført 1727 af Niels Jonsen, København (s. 2205). NE fot. 1980. - Chalice 1727,
made by Niels Jonsen, Copenhagen.

Bænkestole 1969. Langs skibets vægge er opstillet ialt 26 stolegavle af fyr, 1 8 alle med årstallet
1688, og udført af samme snedker, som har
leveret tilsvarende stole til nabokirkerne Tiset
og Malling. De glatte gavlplanker har topstykker med fladsnitsdekorationer af tre forskellige
typer (fig. 22-24): 1) Tulipan, der skyder op
mellem dobbelte, volutsnoede slanger, hvis
tunger støder sammen over et blomsterløg, der
flankeres af årstallet. Detaljer som de vinkelformede skæl på slangernes kroppe og tulipanens
blomsterblade er nu helt udspartlet ved overmaling (jfr. de ovennævnte kirkers stole). 2)
Profildobbeltmaske med bladlokker og 3)
blomst med løgformet midtparti, hvis indridsede rod flankeres af det indskårne årstal.
O. 1850 var de lyst perlemalede, 1879 egetræsmalede. 8 (†) Stoleværket, hvortil ovennævnte
gavle hørte, bestod 1862 9 af 17 mandfolkestole
og 19 fruentimmerstole, alle lukkede (dvs. med
døre) og forsynede med rygstød og fodskamler; stolerækkerne strakte sig ind i tårnrummet
(jfr. fig. 9).
1882 opstilledes nyt (†)stoleværk i den nyopførte kirke (jfr. fig. 15). Herfra er bevaret to

HOLME KIRKE

gavlplanker (fig. 25), én opstillet ved hver væg.
De har årstallet skåret i et forsænket felt og som
de †øvrige snostave på siderne; tidligere egetræsmalede.
†Prceste- og †degnestol ønskedes 1862 fjernet
fra koret; i stedet skulle anskaffes en lænestol til
præsten og degnestolen flyttes hen under korbuen, hvor degnen også havde sin plads efter
1882. 9
Fattigbøsse, o. 1882, af brunmalet zink; ude af
brug.
Orgel, bygget 1967 af Marcussen & Søn,
Åbenrå. 15 stemmer fordelt på hovedværk,
brystværk og pedal. Tegnet af Aage Kristensen. I skibets vestende. †Orgel, leveret 1907 af
A. C. Zachariasen, Århus, fire stemmer; 1 9 opstillet i vest.
Salmenummertavler, 1968. †Tavler fra 1882,
svarende til †stoleværket (jfr. fig. 15), med indskudsbrikker.
Kirkeskib (fig. 21), fregat fra o. 1750, med
løve som gallionsfigur og agterspejl med vinduer; 18 kanoner. Skroget tildannet af en udhulet klods. 2 0 Sortmalet, kølen gråhvid, agterspejlet dekoreret i rødt, hvidt og guld; løven
forgyldt. Tidligst omtalt 1899 9 , da man ønskede det sænket 2 alen. Repareret 1934 og sidst
1970 af modelbygger A. Nissen, Varde. O p hængt over midtgangen.
Klokker. 1-3) Tre næsten ens, »Støbt af Petit
& Fritsen Holland til Holme kirke år 1975«;

2209

Fig.21. Kirkeskib, fregat fra o. 1750 (s. 2209). NE
fot. 1980. - Votive ship, c. 1750.

henholdsvis 96 cm, 79,5 og 68,5 cm i tvm. 4)
»Omstøbt 1873« i S. Frichs klokkestøberi. 21
Reliefversaler på bånd over slagkanten; 63 cm i
tvm. Ude af brug; opstillet i kapelbygningen.
†Klokker. 1-2) 1528 afgav kirken to klokker i
forbindelse med klokkeskatten; med al jernfang
(ophæng) vejede de henholdsvis 1½ skippund,
3 lispund og 1 skippund, 1½ lispund. 22 3) 1787
noterede kirkesynet, 10 at klokken var revnet og
ikke duede til at sammenkalde dem, der boede
uden for byen. 1847 ønskedes den omstøbt, da
den manglede et 15 tommer langt randstykke. 8
Klokken målte da 18 tommer indvendigt i højden og var 21 tommer i tvm. 4) O. 1848, om-

Fig. 22-25. Stolegavle fra 1688 og 1882 (s. 2208). NE fot. 1980. - Pew ends from 1688 and 1882.
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og portrætmaleri, ifølge indskrift over hr.
Christen Jensen Thorsager, præst ved Holme
og Tranberg i 27 år, og hustru Marie Michelsdatter (»Michaelis«) Housing. Han var født
23. aug. 1638, hun i Randers 25. febr. 1647. De
døde henholdsvis 1665 (antagelig fejl for
1695 23 ) og 1687.
Det store epitaf, opsat i ægteparrets levetid,
er en nøje kopi af det da i Århus domkirke senest ophængte stenepitaf over en biskop, Jacob
Matthiesen, †1666 (s. 708, nr. 19). Det rektangulære storfelt, med maleri indrammet af
springlister, er flankeret af korintiske søjler og
pyramidespir på kugler stående på et postament, hvis endestykker er indfattet af kraftige
C-volutbøjler. Top- og hængestykkets hvælvede ovalfelter er som forbilledet indrammet af
barokbøjler og kraftige frugtguirlander, dog
afvigende i detaljernes udformning. Et ekstra
led er også indskudt over søjlekapitælerne til
støtte for topstykkets volutgavlstumper.

Fig. 26. Epitaf, med malet årstal 1682, opsat af sognepræst Christen Jensen Thorsager og hustru Marie
Michelsdatter Housing (s. 2210). NE fot. 1980. Sepulchral tablet with the painted date 1682, provided by
the parish priest Christen Jensen Thorsager and his wife
Marie Michelsdatter Housing.

støbt i Randers, antagelig af P. Meilstrup; revnet allerede 1851, da klokkestøberen fra Randers atter måtte hentes for at bese den. 8 Ifølge
synsprotokollen 1862 var den uden særlige inskriptioner. 1872 atter revnet, 9 omstøbt følgende år (jfr. ovenfor).

GRAVMINDER
Gravminderne fra den nedbrudte kirke anbragtes 1882 i den nye, omend på mere beskedne
steder.
Epitaf (fig. 26), af eg, med malet årstal 1682

Epitafiets staffering er i hovedsagen den oprindelige, men renset og udbedret ved Povl
Jensens restaurering 1934. Hovedfarverne er
brunt og to forskellige grå, med gråhvidt på
guirlander, top- og hængefrugter og enkelte
led. Profillisterne sorte eller nyforgyldte.
Bundfarven er sort for de latinske indskrifter,
der står med gylden kursiv, i topovalen: Hvorledes skulle vi gengælde Herren alle disse (velgerninger). Vi har ikke været sådanne. I hængestykkets oval gravskriften og på en lille,
rektangulær plade herover: Had er dydens ledsager; jeg venter hadet, men jeg foragter det.
På postamentfremspringene er meget kunstfærdigt malet afdødes, ens spejlmonogrammer
over »A(nn)o 1682«.
Det store portrætmaleri (fig. 27-28), 1 2 4 x 9 3
cm, udført i olie på træ, viser ægteparret bedende og knælende på grå puder lagt på den
lysbrune jord, hvor en lille plante ses i forgrunden. Han er i ornat med stor, dobbelt pibekrave og lille, sort kalot på det rødbrune hår, der
falder naturligt ned over panden. Hun har sort
kjole med hvid kniplingskrave og -underærmer, opbundet med sorte sløjfer. Under det
hvide forklæde skimtes den røde underkjole
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Fig. 27-28. Udsnit af epitafiemaleri o. 1682 (jfr. fig, 26) (s. 2210). JJF fot. 1980. - Section of painting from
sepulchral tablet c. 1682.
med gyldne blomster. På det krusede, gråhvide
hovedlin istukket sorte bånd og blade bærer
hun en sort baret; om halsen guldkæder. Bag
personerne åbner den mørksorte himmel sig
for Kristus på korset, udført efter et forlæg, der
går tilbage til Van Dyck. På skriftrullen læses:
»lesvs Nazarenvs rex ivdeorvm«. På hver side
af krucifikset en gul kursivindskrift, på latin: I
Herren Jesu lidelse og død vendes alt vort håb.
- I disse (er) vor hvile, sikkerhed, mod, liv og
frelse.
De fint karakteriserende portrætter måler sig
med de bedste samtidige i Århus domkirke og
Vor Frue, og flere fællestræk taler for, at de er
udført af samme maler (jfr. nr. 20, 21, 25-26,
s. 710ff. og n r . 9 , s. 1210). 2 4 1882 ophængt i
våbenhuset, 1934 flyttet til skibets sydvæg,
1982 til nordvæggen.

Gravsten. 1) (Fig. 31), romansk, af grovkornet, grålig granit med mange sorte korn,
1 3 4 x 4 7 cm og 20 cm tyk. Ca. 6 cm inden for
kanten løber en dobbelt rammelinie, og feltet
her indenfor optages af tre Georgskors, de to
for enderne med ophøjede kanter, det midterste har arme med dobbelte tovsnoninger; dette
kors forbindes med de to andre ved en tovsnoet
processionsstav. Indmuret i kirkens sokkel, på
nordsiden.
2) (Fig. 32), romansk, af grovkornet, grå
granit, trapezformet: 1 2 1 x 4 3 - 3 2 cm. Fladen
optages af et dobbelt Georgskors forbundet
ved en fælles processionsstav; det øvre kors, i
lavt relief, er flettet som på sten i Kolt (s. 2191,
nr. 1) og Malling, det nedre har ophøjede kanter som sten nr. 1 ovenfor. Indmuret i sydvæggen af et rum i tårnets første stokværk.
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Fig. 29. Vestenden af nordre korbuekragbånd, jfr.
fig. 11 (s. 2202). Olaf Olsen fot. 1957. - West end of
north chancel arch string course.

3) (Fig. 34), kort efter 1626, over sognepræsterne Anders Thomsen og Niels Christensen Hjortsvang samt deres hustru Maren J a cobsdatter (jfr. historik og altertavle). Indskriften, med velhuggede, fordybede versaler, lyder: »Her hviler ved herens alter s(alig) her
Anders Thomissøn hans alder 76 aar. sofver
her oc s(alig) her Niels Christensøn Hiordtzvang, som 1. famvleret (tjente) e. v. Holgier
Rosenkrantz (†1642). 2. s(alig) m(agister) lens
Gødesøn biscop (†1626, jfr. Århus domkirke
s. 826). 3. var saa Gvds tiener. 4. oc sogneprest
til Holme oc Trandbierg • aar, hans alder •
aar, med deris s(alig) hvstrv Maren Iacobs
daater hi(n)dis alder • aar. Gvd gifve dem d(et)
e(vige) l(iv)«.
Rød kalksten, 8 4 , 5 x 5 4 cm, med kassetteværksprydet ramme af samme art som bl.a. ses
på en sten i Grundfør (s. 1666, nr. 2), i hjørnerne afbrudt af cirkler med evangelistsymboler
holdende kartoucheskjolde med deres navne,
med versaler, foroven »S. Mattevs« og »S.
Marcvs«, forneden »S. L(uca)s« og »S. Iohannes«. Siksakhugget baggrund for rammeornamentikken. - Stenen har i den tidligere kirke
som nævnt ligget i koret, hvor præsterne almindeligvis var begravet, og hvor gulvet 1781
ved alteret og langt ned i kirken var revnet på
grund af sunkne grave, så præsten beklagede
sig over at være i fare hver gang, han skulle
uddele sakramentet. 10 Nu indmuret i østvæggen i nordre sideskib.
4) O. 1650. Rødlig kalksten, 1 7 1 x 9 0 cm,
hvis ornamentik og indskrift, med fordybede
versaler, er stærkt nedslidt. Inden for en glat
ramme har stenen foroven et relief af den opstandne Kristus stående under et rundbuet felt,
der i siderne støttes af små englehoveder. Sådanne ses også i stenens fire hjørner, de øvre
dog skråtstillede. På kirkegården ved tårnets
sydvesthjørne.

Fig.30. Romansk døbefont (s. 2207). NE fot. 1980.
- Romanesque font.

†Gravsten 1664? På en ituslået gravsten, der
o. 1914 lå i en have i Holme by, kunne læses
dele af en indskrift, 25 hvorefter stenen måske
var lagt af »erlig oc velacht mand Christopher ... Sonlesø? hustru(?) Ane Peder(sdatter?)
over ...(Lau)ridtzen Kaa(e?),« død »her i H o -
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Fig. 31. Romansk gravsten
nr. 1 (s. 2211). NE fot. 1980.
—Romanesque tombstone no. 1.
Fig. 32. Romansk gravsten
nr. 2 (s. 2211). EM fot. 1948.
- Romanesque tombstone no. 2.

lom«
43 år gl., og hustru (An?)ne Ofvesdater, †1659, 93 år gl. »Gud gifve dem en gledelig
oc ærrefvld opstandelse 1664(!)«. Langs randen
stod en religiøs indskrift.
Et †gravtræ skal tidligere have ligget på kirkegården; det var blåmalet, og det hed sig i øvrigt
i sognet, at (lig)træerne skulle males til pinse. 26
En muret †begravelse i den nedrevne kirke har
rummet kister med ligene af tidligere præster i
Holme og Tranbjerg. 2 7 På Walthers tegning
1880 (fig. 3) ses i skibets sydmur åbningen til en
luftskakt, der formodentlig har ført ned til en
underliggende gravkælder.
KILDER OG HENVISNINGER
Ved embedet: Liber daticus 1813-58. - Synsprotokol
1862-1925. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier

vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39
samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
landsbykirker, III, 1885, s. 259-62. Præsteindb.
1890. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1907
(notater vedr. bygning, inventar og gravminder),
Povl Jensen 1935 (istandsættelse af altertavle og epitaf), Erik Moltke 1948 (romansk gravsten), modelbygger A. Nissen, Varde 1971 (kirkeskib), Vibeke
Michelsen og Poul Grinder-Hansen 1980 (inventar
og gravminder), Jens-Jørgen Frimand 1980 (epitaf).
- Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier
findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Vibeke
Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1983.
Notebøger. NM 2. afd.: Povl Jensen X, 1934, s. 11,
32 (altertavlens indskrift), XXII, 1932, s. 51-56,
XIII, 1934, s. 44, 57 (altertavle og epitaf).
Tegninger og opmålinger. NM 2.afd.: Plan, snit og
opstalter af den nedbrudte kirke samt tegning af
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LA Vib. Ning hrd.s arkiv. Realregister for Holme
s o p 1800-1900.
3 Århus Domkapitels Jordebøger I, 184 og II, 94.
4 KancBrevb.
5 Sml. LA Vib. Århus bispearkiv. Ning herredsbog
1690 (C 3.1106) samt DaAtl. IV, 1768, s. 109.
6 Sml. Jyllandsposten 4. dec. 1882.
7 MeddÅSt. 1970, s. 93-97.
8 LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1842-1909 (C 31.1-2).
9 Synsprotokol 1862-1925.
10 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-77).
11 Jfr. Aarhuus Stiftstidende 29. marts 1951.
12 Jfr. MeddÅSt. 1968, s. 45f.
13 Jfr.
N.J. Israelsen: Nicolaus Hinrich Rieman.
Bygmester i Jylland. Foreningen til gamle bygningers Bevaring 1965, s. 17f.
14 Sagens akter i RA. Kultusministeriet 1. dpt., journalsag G 81 (1881), indeholdende plan og opstalter af
V. Th. Walthers ikke benyttede forslag, indsendt
15. marts 1881.
15 Uldall 1885.
16 RA. DaKanc. Inkomne breve, 12. marts 1650.
17 Jfr. Sven Fritz, i Holme sogns kirkeblad 15. apr.15.juni 1983.
18 I tårnets 1. stokværk er anbragt endnu en gavl.
19 Zachariasen: Orgelfortegn.
20 Indb. ved A. Nissen 1971. Venligst oplyst af Henning Henningsen, tidligere Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
21 Nyrop: Kirkeklokker, s. 295.
22 RA. Rgsk. før 1559, Fortegn, over afleverede
klokker 1528/29. Reg. 108 A.
23 Jfr. Wibergs præstehistorie 1,662 og JySaml. 4. rk.
II, 196.
24 Jfr. desuden epitafier i Falling og Saksild (Hads
hrd.).
25 JySaml. 4. rk. II, 196.
26 Kai
Uldall: Gravtræ og Gravramme, i Fra
NMArb. 1931, s. 46.
27 Præsteindb. 1890.
2

Fig. 33. Sygesæt udført 1752 af Anders Jensen Busted, Århus (s. 2206). NE fot. 1980. - Chalice for the
sick, 1752, made by Anders Jensen Busted, Århus.
døbefont og stolestade ved V. Th. Walther 1880.
Litteratur: MeddÅSt. 1968, s. 45f. og 1970, s. 93ff.
Sml. LA Vib. Århus bispearkiv. Ning herredsbog
1661 (C 3.1090). - Vedr. de gamle, biskoppelige
afgifter kirkehavre og -lam se under Viby s. 2130.
1

SUMMARY

Fig. 34. Gravsten nr. 3, o. 1625-50, over sognepræsterne Anders Thomsen og Niels Christensen
Hjortsvang samt deres hustru Maren Jacobsdatter
(s. 2212). NE fot. 1980. - Tombstone no. 3, c. 1625-50,
for the parish priests Anders Thomsen and Niels Hjortsvang and their wife Maren Jacobsdatter.

The Medieval church was demolished in 1882
because of its dilapidated condition, and the
present building designed by the architect
V. Th. Walter (cf. Åby church, p. 1430f.) replaced it. This church was thoroughly rebuilt
and extended 1968-69.
The old church, known from V. Th. Wal-
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Fig.35. Landsbyplan 1:10000, målt 1804. Nye udstykninger medtaget til 1856. - Map of the village
1804.
ther's drawings consisted when demolished in
1882 of Romanesque chancel and nave with a
porch in the south and a late Gothic tower in
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the west, the upper part of which was demolished c. 1690 and replaced by a ridge turret.
The Romanesque structure was built of granite
ashlar on a chamfered base. In and around the
new church five Romanesque lintels and two
moulded string courses are preserved. The latter were originally in the chancel arch.
A certain amount of furniture from the demolished church was transferred to the new
one in 1882, but without having an actual
function. This is true of the altarpiece from
1637, donated by a parish priest and his wife,
the pewends from 1688 and the crucifix from
about the same time. Some items in use are the
chalice from 1727, the altar candlesticks from
1675-1700 and the Romanesque baptismal font
which corresponds exactly to the one in Beder,
and also the votive ship, a frigate from c. 1750.
The rest of the furniture has more recently
replaced that from 1882. - A priest's sepulchral
tablet from c. 1682, with a portrait painting, is
a copy of a bishop's sepulchral tablet in Århus
cathedral (p. 708, no. 17); the painting has
parallels in the same place as well as in the
Church of Our Lady in Århus (p. 710ff. and
1210). Two Romanesque tombstones are preserved.

SKÅDE KIRKE
NING HERRED
Kirken i Skåde bakker, kaldet Frederikskirken
efter daværende kronprins Frederik (IX), er opført under den tyske besættelse 1942-44 af arkitekt Harald Lønborg-Jensen med den typiske
østdanske landsbykirke som forbillede. Den
hvidkalkede og teglhængte bygning består af
apsis, kor og skib samt et kraftigt tårn i vest
med våbenhus ved sydsiden. Gavlene er kamtakkede med blændingsdekorationer på tårn og
våbenhus. Det indre dækkes af krydshvælv,
apsiden af et halvkuppelhvælv. Ved korets
nordside er 1967 tilføjet et sakristi med halvtag

og ved tårnets nordside opførtes endnu et våbenhus med dåbsventeværelse, mage til det ved
sydsiden (arkitekterne Aksel Skov og Aage
Kristensen). 1 - Skåde sogn udskiltes af Holme
som et selvstændigt sogn og pastorat 1949.
Også inventaret efterligner de gamle landsbykirkers og er i hovedsagen udført i renæssancestil. Altertavlens maleri er af Wilfred Glud
(1872-1946). Granitdøbefonten er i nyromansk
stil.
*Dåbsfadet (fig. 2), 1687, er af tin, udført af
Århus-kandestøberen Hans Nielsen Gotlæn-
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the west, the upper part of which was demolished c. 1690 and replaced by a ridge turret.
The Romanesque structure was built of granite
ashlar on a chamfered base. In and around the
new church five Romanesque lintels and two
moulded string courses are preserved. The latter were originally in the chancel arch.
A certain amount of furniture from the demolished church was transferred to the new
one in 1882, but without having an actual
function. This is true of the altarpiece from
1637, donated by a parish priest and his wife,
the pewends from 1688 and the crucifix from
about the same time. Some items in use are the
chalice from 1727, the altar candlesticks from
1675-1700 and the Romanesque baptismal font
which corresponds exactly to the one in Beder,
and also the votive ship, a frigate from c. 1750.
The rest of the furniture has more recently
replaced that from 1882. - A priest's sepulchral
tablet from c. 1682, with a portrait painting, is
a copy of a bishop's sepulchral tablet in Århus
cathedral (p. 708, no. 17); the painting has
parallels in the same place as well as in the
Church of Our Lady in Århus (p. 710ff. and
1210). Two Romanesque tombstones are preserved.

SKÅDE KIRKE
NING HERRED
Kirken i Skåde bakker, kaldet Frederikskirken
efter daværende kronprins Frederik (IX), er opført under den tyske besættelse 1942-44 af arkitekt Harald Lønborg-Jensen med den typiske
østdanske landsbykirke som forbillede. Den
hvidkalkede og teglhængte bygning består af
apsis, kor og skib samt et kraftigt tårn i vest
med våbenhus ved sydsiden. Gavlene er kamtakkede med blændingsdekorationer på tårn og
våbenhus. Det indre dækkes af krydshvælv,
apsiden af et halvkuppelhvælv. Ved korets
nordside er 1967 tilføjet et sakristi med halvtag

og ved tårnets nordside opførtes endnu et våbenhus med dåbsventeværelse, mage til det ved
sydsiden (arkitekterne Aksel Skov og Aage
Kristensen). 1 - Skåde sogn udskiltes af Holme
som et selvstændigt sogn og pastorat 1949.
Også inventaret efterligner de gamle landsbykirkers og er i hovedsagen udført i renæssancestil. Altertavlens maleri er af Wilfred Glud
(1872-1946). Granitdøbefonten er i nyromansk
stil.
*Dåbsfadet (fig. 2), 1687, er af tin, udført af
Århus-kandestøberen Hans Nielsen Gotlæn-
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Fig. 1-2. *Dåbsfad af tin, med detalje af randen, udført 1687 af Hans Nielsen Gotlænder i Århus til Holme
kirke (s. 2215). NE fot. 1981. - Pewter baptismal dish with detail of rim, made 1687 by Hans Nielsen Gotlænder in
Århus for Holme church.
der, der har leveret et ganske tilsvarende fad til
Brabrand kirke (s. 1534); ligesom dette er det
skænket af Marselisborgs ejere, patroner for
Holme kirke, hvorfra fadet senere er bortkommet.
Fadet, der er 45 cm i tvm. og ca. 4,5 cm
dybt, er helt dækket af en graveret udsmykning. På den 9 cm brede rand ses et stort, kronet Marselis-våben, med løver som skjoldholdere og flankeret af giverindskrift og årstal:
»Constantin von Marselis 16 - Sophia Ellisabet(!) Carisivs 87«. Hertil slutter sig en ranke
med frugter og blomster, der - diametralt
modstillet våbenet - omfatter C-bøjler med
fugle på hver side af kandestøberens mærke
med initialerne »H N [S]« i kronebåndet over
rose,
kvalitetsmærket for næstfineste tin
(fig. 1). Under ranken en toliniet, versificeret
indskrift som i Brabrand: »Et døbe fad af tin
foræris Hollem kiercke. Gvd lad dit naade bad
hos alle døbte vircke / At fødis og dødis er alles
vor lycke, men fødis og døbis er christenheds
smycke«. I bundfeltet en naiv gengivelse af J e su dåb som i Brabrand og omgivet af samme
bladranke og indskrift: »Os bør retferdighed at
fylde, som andre skal til himlen hylde«. Fadets
kant let ombøjet, muligvis en nyere forstærk-

ning; ny øsken under randen til ophængning.
Midt under bunden drejede, koncentriske linier; her desuden graveret skriveskrift: »Generhvervet og skænket til Frederikskirken i Holme
Sogn af Gudrun og Ludvig Wohlert d. 15. Juli
1944«. 2
Et *sølvbæger fra 1689, udført af Lauritz
Christensen Wild, Århus, er antagelig en gave
til kirken. Det har en ofte anvendt form og
dekoration: konisk, 11 cm højt, med let udadsvajet mundingsrand over to profilstave. Siden
er matpunslet med et glat bånd foroven og forneden, og midtpå findes tillige et glat ovalfelt,
afgrænset af dobbelte linier og indesluttende en
bladkrans med sløjfe. Her indenfor er graveret
ejerinitialer, med store skønskriftsbogstaver:
»A.L.D.« over »1689«. På mundingbåndet:
»A.F.S.H. - K. I. D. T . « Under bunden guldsmedens stempel (Bøje II, 1982, nr. 5854). B æ geret anvendes som blomstervase på prædikestolen ved særlige lejligheder.

MeddÅSt. 1968, s. 46f.
Erhvervet på auktionen 1944 efter filmproducenten
Ole Olesen; jfr. Sct. Pauls sogns kirkeblad 15. febr. 15. apr. 1981. Venligst oplyst af bogtrykker Jørn
Seiersen, Århus.
1

2

Fig. 1. Kirken set fra syd. JJF fot. 1979. - Church seen from south.

TRANBJERG KIRKE
NING HERRED

Kirken, som ifølge Danske Atlas 1 var viet 5. Ursula
og de 11000 jomfruer (sml. altertavlen), var i middelalderen, og så længe domkapitlet bestod, underlagt ærkedegnens tilsyn (om denne visitationsret se
s. 1367).2 16.juni 16873 afstod kongen patronatsretten til baron Constantin Marselis; kirken blev dog
ikke lagt ind under baroniet Marselisborg, men gik
efter Marselis' død 1699 i arv til enken Sophie Elisabeth Charisius, som indlemmede den i stamhuset
Constantinsborg, oprettet 17034 (jfr. alterkalk). Efter stamhusets ophævelse 1796 blev kirken ved en
auktion 27. marts 1799 solgt til sognets tiendeydere; 5
den overgik til selveje 1. januar 1912.
Ifølge klemmebrevet 15556 skulle Tranbjerg kirke
efter sognepræsten hr. Thomas' død lægges til Holme kirke, 7 og sognet forblev anneks til Holme, indtil
det 1973 udskiltes som et selvstændigt pastorat.
Under restaureringen 1960 fandtes en mønt, slået i
Roskilde under Kristoffer II. 7a

Kirken er opført på en højning i terrænet, o m givet i vest af den trafikerede Århus-Horsens
landevej, i sydøst af en moderne, bymæssig be-

Danmarks Kirker, Århus amt

byggelse. Indtil for fa år siden lå kirken frit i
landskabet mellem landsbyerne Gunnestrup,
Østerby og Jegstrup.
Kirkegården, hvis areal 18628 blev anslået til
8446 kvadratalen (ca. 3300 m 2 ), har bevaret de
gamle skel i syd og vest, mens den 1894 8 er
udvidet m o d nord og øst; samtidig blev de
gamle markstensdiger flyttet ud og omdannet
til cementafdækkede kløvstensmure. 1982 er et
større jordstykke sydvest for kirkegårdsmuren
inddraget til begravelser. En køreport i vestmuren med jerngitterfløje ophængt i cementpudsede piller er ifølge indskrift fra 1898; en
†port samme sted var forfalden 1729. 9 Der er
1981 etableret en ny indgang i syd med trætremmer mellem murede piller; i øst er en lille
låge.
Der blev 1853 10 givet tilladelse til at opføre
en †vognport til præstens brug ved †skolens udhus vest for kirken. 1981 11 indviedes en stort
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af Jens H o u g å r d og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Plan
1:300.

Fig. 3. Tværsnit gennem skib 1:150. Målt af Jens
Hougård og Jørgen Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Section through nave 1:150.

Fig. 4. Fragment af middelalderlig dørfløj. O p m å ling 1:20 af Knud J. Krogh 1960 (s. 2231). - Fragment
of Medieval door leaf 1:20.

TRANBJERG KIRKE

anlagt sognegård syd for kirkegården (arkitekt
Jens Vilhelmsen), indeholdende bl.a. konfirmandstuer, mødesal og ligkapel.
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i
syd og et tårn i vest. Orienteringen har nogen
afvigelse m o d syd.
Grundplanen i den velproportionerede, romanske kvaderstenskirke er afstukket således,
at koret udvendig er halvt så langt som skibets
indvendige længde plus triumfmuren. Den anvendte måleenhed må være en jysk fod på ca.
28,3 cm. Målt med denne enhed er murtykkelsen 4 fod 1 2 og sydportalens lysning nøjagtig
8X4½ fod (sml. bl.a. Elsted s. 1739 samt nabokirken Tiset, s. 2236).
Materialer og teknik. Murene er rejst af granitkvadre over en skråkantsokkel; indvendig er
der anvendt marksten. Skiftegangen er regelmæssig til og med tredie skifte; herover følger i
koret et højt skifte med store formater, mens
der i partier af skibets langmure er brugt firhugne marksten, muret med kvaderridsede fuger. Ved våbenhusets opførelse stod skibets
sydfacade uden puds og hvidtning. I korets
taggavl er der små kvadre helt til spidsen; også
skibets vestgavl, der blev nedbrudt i forbindelse med tårnbyggeriet, var af kvadre, nu indmuret i tårnets mellemstokværk; skibets østre taggavl er delvis ommuret 1906. 8
Kirken har oprindelig haft i alt syv rundbuede, svagt smigede vinduer med monolite granitoverliggere, tre i koret og to i hver af skibets
langsider. Heraf spores fem endnu i murværket, mens to er opslugt af større vinduer; korets
østvindue samt skibets sydvestre fremtræder
som blændinger. Vinduerne i koret er anbragt
betydeligt lavere end i skibet, med bund henholdsvis 1,7 og 2,6 m over skråkantsoklen.
Kirkens to døre, der sidder lidt forskudt i
forhold til hinanden, er rigt udsmykkede granitportaler, 1 3 sandsynligvis udført af samme
værksted, som har hugget portalen i Stjær
(s. 2089). Den nordre er tilmuret, mens den
søndre stadig er i brug.
Sydportalen (fig. 7-12), der hører til gruppen
med »rundstavshalvsøjler«, målte før det ret-
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kantede trin blev hugget bort 225x127 cm i
lysningen (som nævnt svarende til 8X4½ fod).
Portalen er dannet af tre store sten, formodentlig kløvet af samme blok, samt to indskudte
terningkapitæler. Tærsklen er udhugget i en af
bygningens lange sokkelsten og indeholder tillige de to søjlebaser, der har mistet deres hjørneknopper. Rundstavene (ca. 20 cm i diameter)
er udført i de rejste karmsten, mens overliggeren (90x240 cm) indeholder et halvrundt, forsænket tympanonfelt, hvor halvsøjlerne føres videre som en svær vulst, hvorover en tyndere
stav. Konstruktionen er således den samme
som i Stjær og i Sjelle kirkes nordportal
(s. 1905).
Kapitælernes skjolde (fig. 11 og 12) smykkes
på indersiderne af ranke- eller fantasislyng, på
ydersiderne af en løve i øst og en vinget grif i
vest.
Overliggeren er som i Stjær smykket med
relieffer både inden og uden for tympanonfeltet. Det centrale motiv er en Korsfæstelsesscene
(fig. 8) med to usædvanlige sidefigurer, angivet
i en ubehjælpsom indskrift: ærkeenglen Mikael
ved Frelserens højre side og evangelisten J o hannes ved hans venstre. Kristus står med samlede fødder på en lille fodplade foran selve korset, der blot er indristet, og hvis arme afsluttes
med dobbelte udladninger. Han har udbredte,
svagt bøjede arme og udstrakte fingre. Bag det
runde, oprejste hoved er der hugget et lille reliefkors; øjnene er åbne, håret markeret som en
lille rund bue. Det knælange, midtdelte lændeklæde har de samme, karakteristiske, vinkelformede folder som de to sidefigurers lange
klæder. Mikael og Johannes vender krop og
hoved m o d beskueren, mens de gestikulerende
peger m o d den korsfæstede; de adskilte fødder
ses fra siden. - Den latinske indskrift under
korsarmene er hugget med uregelmæssige majuskelformer, iblandet enkelte kursivbogstaver. Fejlene viser, at stenmesteren næppe selv
har kunnet læse. I vest læses: »NIChA/EIAM/
gEIVS« (Michael angelus), i øst: » S C A / N C T /
V S I O h / A N M E S « (sanctus Johannes).
Felterne uden for tympanet udfyldes af figurer, hugget i et lidt højere relief. I vest (fig. 9)
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Fig. 5. Nordportalens t y m panon (s. 2222). M. Mackeprang fot. 1904. - Tympanum of north portal.

ses en løve med et menneskelignende ansigt og
halen mellem benene, af Mackeprang 1 4 foreslået som Djævelen, der »går omkring som en
brølende løve« (1. Pet. 5,8). Herunder er en
kentauer, der med armene griber om sin egen
hale og ene forben, øverst en rovfugl og et
skægget mandshoved. I øst (fig. 10) er en mand
(Samson?) i kamp med en drabelig løve, med

rejste øren og tungen hængende ud af flaben.
Han løber frem mod dyret med løftet sværd og
skjold, med den lange hårfletning flagrende under hjelmen og sværdskeden strittende bagud.
Over den svæver en fugl med store kløer (en
ørn?).
Den tilmurede nordportal (fig. 6, sml. dørfløj
s. 2231) er anderledes konstrueret end den sønd-

Fig. 6. Nordportal (s. 2220). NE fot. 1979. - North
portal.

Fig.7. Sydportal (s. 2219). NE fot. 1979. - South
portal.

TRANBJERG KIRKE
Fig. 8. Sydportalens
tympanon med optrukket indskrift (s. 2219). EM fot.
1946. - Tympanum of south
portal with painted-up inscription.
Fig. 9-12. Sydportalen. Figurer på overliggeren, uden
for tympanonfelt og kapitæler (s. 2219f). NE fot.
1979. - South portal. Figures
on lintel outside tympanum
and capitals.
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re. Siderne udgøres af smalle, falsede karmsten,
hvori der er udhugget spinkle halvsøjler, rejst
mellem selvstændige fodstykker (med høj
plint) og små terningkapitæler. Tærsklen med
det retkantede trin er som i syd udført i bygningens skråkantsokkel. 1 5 Dækstenen er et tympanon, der viderefører karmenes profilering og
indrammes af et smukt udført bueslag, opløst i
mange profilled (tre rundstave og tre hulkele).
I tympanet er der hugget et relief med Korsnedtagelsen (fig. 5), komponeret på samme måde som det nært beslægtede tympanon over
kordøren i Gosmer (Hads hrd.) og som dette
med fem figurer foruden Kristus; det almindelige er fire figurer som på tympanet over den
berømte portal, Kathoveddøren, i Ribe d o m kirke. 1 6 Den afsjælede Kristus bæres oppe af tre
figurer, mens de to yderste peger hen imod
dem. En lille figur griber om Frelserens midje
og når ham ikke selv til brystet. Ligheden med
sydsidens Korsfæstelsesscene er påfaldende:
Den lange Kristus med kort lændeklæde har
stadig samlede fødder og er stiv, som om han
endnu hang på korset; hovedet er løftet, men
uden glorie. De øvrige figurer, i lange klæder
med vinkelformede folder, vender hoved og
krop m o d beskueren, fødderne ses fra siden.
På grundlag af fælles træk i motivvalg og
ligheder i figurernes udførelse har Mackeprang 1 7 henført Tranbjergs to portaler til Stjærportalens mester, Esge, der tillige tilskrives de
to portaler i Tulstrup (Gjern hrd.) samt sydportalen i Todbjerg (Randers amt) og kordøren i
Gosmer.
Skibets norddør har to tilmuringer. Dels en
ydre af rødbrændte munkesten og dels en til—
muring i indvendig murflugt; sidstnævnte, der
1960 bestod af gule, ca. 23 cm lange, håndstrøgne teglsten, blev dette år ommuret i forbindelse med restaureringen. I dørens karmsider er afsat huller til en stængebom. I østsiden er
hullet 30 cm dybt, mens det i vest måler 190 cm
og har kunnet r u m m e b o m m e n i fuld længde. I
vestre karmside, tæt op til anslagsfalsen, ses
spor af to stabler (jfr. dørfløj, s. 2231).
I billedkvader (fig. 31) vest for norddøren er i
relief hugget en løve, som bider sig selv i halen.

Ændringer og tilføjelser. Det flade bjælkeloft i
koret afløstes i senmiddelalderen af et muret
hvælv, og samtidig udvidedes triumfbuen.
Også våbenhus og tårn er k o m m e t til m o d
middelalderens slutning.
Det sengotiske krydshvælv i koret hviler på
hjørnepiller (med rundede kragled), som m o d
sædvane ikke er falsede. Flankemurenes skjoldbuer er spændt højere end murkronen; der er
spygatter i hjørnerne og et lille hul i den vestre
kappe. Pillerne i vest er muret i ét med den
udvidede, svagt spidsende korbue, hvor der nederst i nordre vange er indsat en profileret
granitkvader (110 cm lang), der kan være et
romansk korbuekragbånd(?). - De to falsede vinduer i korets og skibets sydside er sikkert samtidige med korhvælvet, mens vinduerne i skibets
nordside synes senere.
Våbenhuset ved skibets syddør er muret af
munkesten i munkeforbandt. Bygningen er i
nyere tid forhøjet ca. en meter med små m u r sten. Den gamle gavltrekant er bevaret i det
indre; udvendig er alt pudset i cement, så det
ikke er muligt at afgøre, om den store, tredelte,
spidsbuede blænding, der omgiver døren, er
oprindelig eller k o m m e t til i forbindelse med
forhøjelsen i 1800'rne. I østmuren er efter
1859 10 indsat et støbejernsvindue. Indvendig er
der spor efter murede †vægbænke; r u m m e t
dækkes af et bjælkeloft.
Tårnet ved skibets vestende er rejst af m u n kesten i munkeskifte under anvendelse af kvadre og kampesten fra skibets gavl, der blev
næsten nedbrudt i forbindelse med byggeriet.
Facaderne var allerede ved arkitekt F. Uldalls
besøg 1889 dækket af et cementpudslag, der
tilslører alle detaljer. Tårnrummet, som åbner
sig m o d skibet med en bred, spidsbuet arkade,
dækkes af et fladt bjælkeloft, men har oprindelig haft et †hvælv(?) eller været bestemt til at
skulle hvælves. 1889 18 så man endnu fortandingerne, der senere er tilmuret. I vest er et (omdannet?), rundbuet og dobbeltfalset vindue,
mens mellemstokværket, hvortil der er adgang
via en indvendig trappe, er uden åbninger.
Klokkestokværket, hvis skiftegang er meget
uregelmæssig, kan være ommuret i ældre tid.
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Fig. 13. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1979. - Church seen from north-east.

Af de fire spidsbuede og falsede glamhuller er
det østre noget mindre end de øvrige. Murene
afsluttes med en falsgesims som over kor og
skib, og dækkes af et sadeltag med gavle i øst
og vest; den østre er ommuret i munkesten,
den vestre er indvendig af kampesten.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Regnskaberne omtaler i 17-1800'rne tilbagevendende reparationer af tage og lofter. Endnu o. 1700 dækkedes koret af bly, 9 der på de øvrige tagflader
var afløst af tegl. 1862 8 var der tegltage overalt.
Bjælkeloftet i skib og tårnrum blev gipset
o. 1850. 10 Det lille, romanske vindue ved våbenhuset blev tilmuret o. 1863, 8 mens vinduet i
korets østgavl var i brug indtil restaureringen
1960-61. 1858 10 indsattes en rundbuet støbejernsramme i vinduet ved prædikestolen, og i
løbet af 1860'erne 8 udskiftedes de retkantede

trækarme i de fire øvrige vinduer med lignende
jernrammer.
Kirken står i dag præget af en gennemgribende restaurering 1960-61 ved arkitekterne Inger og Johannes Exner. 1 9 Tagværkerne fornyedes, og de tidligere tagsten blev erstattet af
brugte, delvis sortglaserede vingetegl fra en
nedreven ejendom i Århus; samtidig fjernedes
de glatte m u r k a m m e over skibets østgavl, våbenhus og tårn. Indvendig blev væggene renset
for kalk og puds og gipsloftet erstattet af et nyt
bjælkeloft med imprægnerede brædder. I gulvet lagdes gule, kvadratiske fliser, idet der dog
er træfjæl under stolene.
Kirken er hvidtet ude og inde. 1973 20 rensedes facaderne i kor og skib for forrige århundredes skæmmende cementpuds, og murværket
blev fuget og kostet med kalkmørtel.
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Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot. 1979. - Interior, looking east.

INVENTAR
Oversigt. Hovedstykket i det enkle kirkeinteriør,
restaureret 1960-61, er den sengotiske fløj altertavle
med midtfiguren S. Ursula, en her i landet relativt
sjældent forekommende helgeninde. Som vanligt
har kirken bevaret sin romanske løvefont. Fra
1600'rne findes alterstager af en type repræsenteret
bl.a. i Tisted amt, prædikestolen og nogle stolegavle. Alterkalken er skænket af kirkeejeren 1729.

Alterbordet, 1961, er en massiv blok af poleret,
rødbrun Tranåsgranit, udført efter tegning af
Johannes Exner.
Alterbordspanel, 1700'rne(?), af fyr, l00x
118X70 cm. Forsidens nedre halvdel har tre
rektangulære, grågrøntmarmorerede fyldinger
i profilerede rammer, den øvre halvdel blot

lodretliggende, umalede brædder. Opbevares i
tårnets mellemstokværk.
†Alterklæder. Siden begyndelsen af 1700'rne 21
har alterbordet været prydet af et rødt fløjls
alterklæde, 1715 med brede guldgaloner. 9 1862
ønskede man det sænket og forsynet med et
kors af guld- eller sølvbrokade 8 (jfr. †alterbordspanel).
Altertavlen (fig. 16-18) er en sengotisk fløj altertavle af eg, fra 1400'rnes slutning, der som
midtfigur har kirkens formodede værnehelgen
S. Ursula og en del af de 11.000 j o m f r u e r , der
ifølge legenden ledsagede hende.
Tavlens enkle rammeværk, med skråkantprofiler, er 1961 indfattet i en fast egetræsramme med fodbræt støttet af jernkonsoller op
m o d korets østvæg. I midtskabet, der måler
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Fig. 15. Indre, set m o d vest. NE fot. 1979. - Interior, looking west.

145X118,5X20 cm 22 står de tre hovedfigurer på
et 20 cm højt fodstykke og under tre æselrygformede baldakiner med stavværk og fiskeblærenedhæng. I fløjene er tilsvarende, ret høje
fodstykker for de 2 x 3 apostle, hver gruppe
anbragt under én bred baldakin med fliget blad
i sviklen samt fiskeblærenedhæng. Alle konsoller og en del af den udskårne ornamentik er
forsvundet.
Midtskabets tre næsten ens høje figurer forestiller S. Ursula og hendes jomfruer, flankeret
af Maria med barnet og Johannes apostel.
S. Ursula udbreder med armene sin skærmekappe - ligesom en mater misericordia (barmhjertigheds Maria) - over de ti små jomfruer,
der knælende og bedende søger ly hos hende.
Kjolens slanke liv har fire midtfolder, der bre-

der sig ud under det skråtsiddende bælte og
knækker over hendes bøjede venstre ben. Hun
bærer en krone på det udslåede hår, der falder i
lange lokker ned bag kappen; i venstre hånd har
hun formodentlig holdt sit martyrattribut, en
pil. Den slanke, kronede Maria skyder hoften
lidt frem for at støtte Jesusbarnet, som hun
rækker højre hånd op mod. Det påklædte barn
holder jordkloden i den ene hånd og strækker
den anden ud mod moderens. Marias fodside
kjole dækker næsten den spidse sko ligesom
hos S. Ursula. Den unge, barfodede apostel
Johannes, med skulderlangt hår, velsigner med
højre hånd den store kalk, han holder i venstre.
Fløjenes 12 små apostle, 42-44 cm høje, er
fremstillet med bog eller bogpose og alle med
bøjede arme; de fleste har mistet de karakterise-
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Fig. 16. Fløj altertavlens midtskab, med
S. Ursula mellem
Maria med barnet og
Johannes apostel (jfr.
fig. 17) (s. 2225). NE
fot. 1 9 7 9 . - M i d d l e
panel of triptych, with
St. Ursula between
Mary with the Child
and the Apostle John

( c f . fig. 17).

rende attributter. I nordre skab kan foroven
identificeres Jakob den Ældre med pilgrimsmærket, muslingeskallen, på hatten og i hånden, og i søndre skab foroven den skægløse
Johannes med kalken (jfr. midtskabet) og forneden Mattæus i diakondragt; alle undtagen
Jakob er barfodede. Apostelfigurerne, der er
skåret med udhulet rygside, er ret stive og
stereotypt udformede, afvigende fra de kvindelige hovedfigurers blødt modellerede svaj.
Midterfigurerne med de ret ensformede ansigter, høj pande, lang, smal næse og halvt lukkede øjne, har i øvrigt mange lighedspunkter
med altertavlen i Ørting (Hads hrd.), der ligeledes har en S. Ursulafigur; 2 3 antagelig er de to
tavler, som allerede påpeget af Francis Beckett, 2 4 udført i samme, hjemlige værksted.
Indtil 1911 havde tavlen bevaret sin enkle, 34
cm høje predella (fig. 17) hvis f o r m med de

buede sider var oprindelig, mens selve fodbrættet var fornyet i fyrretræ. Tavlen var yderligere hævet over alterbordet ved hjælp af et
fodstykke i fyr, antagelig fra 1832.
På fløj altertavlen var indtil 1959 anbragt et
topstykke (fig. 17) fra 1680'erne, rimeligvis udført af billedskæreren Rasmus Christensen, der
har skåret beslægtede arbejder, bl.a. et epitaf i
Århus domkirke (nr. 25-26, s. 211) og Mårslets
altertavle (s. 2268). Det er 176 cm langt og 128
cm højt medregnet topfiguren, en stående putto med muslingeskalformet skål og rør i hænderne. Mellem topstykkets knoppede bøjler er
et kraftigt fremspringende englehoved (fig. 18)
med halskæde og vinger endende i volutter.
Staffering fra 1957. Nu anbragt på loftet.
Tavlen står med en let retoucheret nymaling
fra 1957, 25 skabet afrenset for farver. Af den
oprindelige staffering er næppe noget levnet,
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derimod fandt man 1906 rester af en overmaling fra renæssancetiden: rød bund, okker på
krone og dragtdele samt andre farver. På †predellaen skimtedes en indskrift under en overmaling fra 1832 omfattende hele tavlen. På
midtskabets fodbræt stod med gul fraktur på
grågrøn marmorering: »Psal. CXI.V.IIII. Hand
skicked en Ihukommelse om sine underlige
gierninger den Naadig og Barmhiertige Herre.
Malet 1832.« På fodbrædderne gult med skablonerede trompetengle på hver side af roset.
Indtil 1911 stod fløj altertavlen på sin oprindelige plads i koret, hvorfra den flyttedes til
tårnrummet. Efter en istandsættelse 1957 anbragt på skibets nordvæg, 1960 genopstillet i
koret.
Som altertavle tjente 1911-60 et stort maleri
(fig. 26), Emmaus, udført 1911 af Heinrich
D o h m (1875-1940), der nogle år før havde

Fig. 18. Hoved fra det barokke topstykke til fløj altertavlen (jfr. fig. 17) (s. 2226). JJF fot. 1979. - Head
from the Baroque top of the triptych ( c f . fig. 17).

Fig. 17. Fløj altertavle, fra 1400'rnes slutning, med
oprindelig predella, nyere fodstykke samt barokt
topstykke fra 1680'erne (s. 2226). CAJ fot. 1906. Triptych from the end of the 1400's, with original predella, more recent base and Baroque top from the 1680's.

leveret et altermaleri til Beder kirke (s. 2292).
Det store oliemaleri på lærred, ca. 2 , 5 x 2 m,
med Kristus i hvid kjortel, disciplene i mørkebrune, er signeret »H. D o h m 1911«. Som altertavle var det indfattet i en kraftig, rektangulær
egetræsramme kronet af en nygotisk stavværksbaldakin. Rammen ligger nu i flere dele
på skibets loft, maleriet er i ny, enkel ramme
ophængt på tårnets sydvæg.
Altersølv. Alterkalk (fig. 19), 1729, udført af
Ole Flores Wilcken, København. Den 18,5 cm
høje kalk, på rund, profileret fod, har små,
indknebne skaftled på hver side af den midtdelte, glatte knop. På bægeret er for kirkeejeren
Christian baron Gyldenkrone af Vilhelmsborg
graveret to sammenstillede våbener, Marselis
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Fig. 19. Alterkalk, udført o. 1729 af Ole Flores Wilcken, København; på bægeret våben for kirkeejeren,
baron Gyldenkrone af Vilhelmsborg (s. 2227). NE
fot. 1979. - Chalice, made c. 1129 by Ole Flores Wilcken, Copenhagen; on the bowl the arms of the patron of
the church, Baron Gyldenkrone of Vilhelmsborg.
Fig. 20. Stempler på alterkalken (jfr. fig. 19). 1) Københavns bymærke 1729, 2) guardeinens, Peter Nicolai van Haven, 3) guldsmedens, Ole Flores Wilcken 1725(?), 4) månedsmærket jomfruen (s. 2228).
JJF fot. 1979. - Stamps on the chalice (cf fig. 19). 1)
City arms of Copenhagen 1729, 2) the stamp of the assayer Peter Nicolai van Haven, 3) the stamp of the goldsmith
Ole Flores Wilcken 1125(?), 4) the zodiacal sign Virgo.

og Gyldenkrone, med løve og vildmand som
skjoldholdere og under en stor friherrekrone.
Under foden fire stempler (fig. 20): 1) Københavns bymærke 1729, 2) guardeinens, Peter
Nicolai von Haven, 3) den ovennævnte guldsmeds og det læderede årstal 1725(?), da han fik
borgerskab (Bøje I, 1979, s. 123) samt 4) månedsmærket j o m f r u e n (21/8-23/9). På fodvulsten moderne skriveskrift: »Tranbjerg Kirke«.
N y t halvlåg med tud. Alterdisk, antagelig samtidig med kalken, 13 cm i tvm., glat og flad,
med lille Georgskors i cirkel graveret på randen. Under bunden indskrift som kalkens.
Oblatæske og vinkande, skænket henholdsvis
1974 og 1951, udført af »F. Hingelberg, Aarhus«. En oblatæske og vinkande fra 1862, 8 af sort
porcelæn fra Bing & Grøndahl (jfr. s. 1381), er
ude af brug.
Sygesæt, 1978, af tin, fra Just Andersen.
Alterstager (fig. 22), skænket 1633, af messingblik, 48 cm høje, af samme type som stager
bl.a. i H u r u p og Jegindø (DK. Tisted amt
s. 681, 779). Fod- og lyseskål har ens, opdrevet
dekoration, store bukler og trekanter; fodskålens yderste led har desuden halvcirkulære bukler hvorimellem små graverede cirkler. Den
midtdelte knop, med små bukler på over- og
undersiden, adskiller skaftets øvre, snoede del
fra den nedre, glatte, prydet med aflange bukler. Lille messing-lysetorn. På fodskålens skråled er graveret giverindskriften, med versaler:
»Anno 1633 hafver Erich lensøn y legstrop oc
hans kiere høstrv EL Søfrensdater forærit dise
lysstager til Tranbirg kirke.« 2 6 Ny messingplade under bunden. - Nye, drejede egetræsstager, forenklede kopier af de ovennævnte, der
kun anvendes ved højtider.
Alterkors af sølv med kugle af bjergkrystal,
udført 1961 af Bent Exner.
Messehagel, nyere, af mørklilla fløjl med
guldgaloner langs kanterne og stort rygkors.
†Messehagler. 1715 9 ejede kirken to hagler af
rødt fløjl med guldgaloner, »den gamle« havde
på ryggen et silke»bordyret« krucifiks.
Alterskranke, 1862 10 med drejede balustre under profileret håndfang; gråmalet. Opstillet i
»bølget« f o r m med udtungning foran alteret og
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svarende til †skranker i Ormslev og Kolt
(s. 2187). Den tidligere †skranke strakte sig i
lige linie tværs over koret. 8
Døbefont (fig. 23), romansk, af granit, k u m men af grovkornet, rødlig granit, foden af lidt
lysere;
ifølge
Mackeprang
(Døbefonte
s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes
klassiske type, herunder Venge-Mallinggruppen, med de nærmeste paralleller i Framlev
(s. 2049), Kolt (s. 2187) og Mårslet (s. 2271).
Den 89 cm høje font har en meget stor
k u m m e , ca. 75 cm i ydre tværmål, ca. 57 cm i
indre, og 31 cm dyb, uden afløbshul. Under
mundingens kvartrundstav er den udsmykket
med gruppens vanlige to løvepar, med fælles
15-18,5 cm højt mandshoved, der springer ca.
7-7,5 cm frem foran kroppens lave, fint huggede relief. Mandshovedernes midtdelte, tværriflede hår grænser op til løvehalsenes manker,

Fig. 22. Alterstage af messingblik, skænket 1633
(s. 2228). NE fot. 1979. - Altar candlesticks of sheet
brass, donated 1633.

Fig. 21. Dåbskande af tin fra 1862, antagelig udført
af C. M. Svanberg, København (s. 2230). NE fot.
1979. - Baptismal ewer of pewter from 1862, very likely
made by C. M. Svanberg, Copenhagen.

hvoraf den ene har krøller, og begge hoveder
har det for gruppen karakteristiske kindskæg.
Hvert løvepars haler er indbyrdes forskelligt
formede, den ene ligger hen over ryggen og
ender i tredelt tulipanagtig bladdusk, den anden er ført mellem benene og op over ryggen,
med femfliget bladdusk. Foden er gruppens
vanlige, rund, med hvælvet overside og kraftig
skaftring. - O. 1900 i korets nordvestre hjørne;
nu i skibets nordøstre.
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Dåbsfad, o. 1850, af messing, glat og med
ombukket rand, 53,5 cm i tvm. Fordybningens
sider er stejle og i bunden findes en skålformet
hulning, 23 cm i tvm. Et nyt dåbsfad efter
tegning af arkitekt Lone Schmidt ventes anskaffet.
Dåbskande (fig. 21), 1862 8 af tin, 25 cm høj,
antagelig ligesom den tilsvarende i Holme
(s. 2207) udført af Carl Magnus Svanberg,
Kbhvn.
Prædikestol (fig. 27), o. 1675-1700, af eg. Stolens fire fag har hver et dybt skråkant- og
profillisteindrammet fyldingsfelt, og på hjørnerne står frie snosøjler med ringkapitæler og
-baser; nærmest opgangstrappen kun en halvsøjle. Kraftige, retkantede postament- og gesimsfremspring med forkrøppede profillister
samt under gesimsen en bølgeliste. Under
hjørnerne drejede, måske senere fornyede hængekugler; gesimspladen stammer fra restaure-

Fig. 24-25. Topstykker af stolegavle fra 1682 og
1670 (s. 2230). NE fot. 1979. - Top of bench-ends from
1670 and 1682.

Fig. 23. Romansk døbefont (s. 2229). NE fot. 1979.
- Romanesque baptismal font.

ringen 1960-61, da stolen sænkedes og fik bærestolpe i stedet for den (ikke oprindelige) polygonale underbaldakin samt ny trappe; samtidig fjernedes stolens udpolstring og »karmoisinrøde« klæde med guldfrynser fra 1863. 10
1961 fik prædikestolen sin nuværende staffering, lys og mørk okker samt brunsorte bundfarver for lysgrå søjler og forgyldte lister: Ernst
Triers forundersøgelse viste, at der antagelig er
malede figurer i de fire fyldinger. 1864 8 blev
den egetræsmalet med små gyldne Georgskors
på postament- og gesimsfremspringene.
Stoleværk fra 1885-88, med anvendelse af
gavle fra 1670 og 1682, opstillet langs skibets
vægge, 15 i nord og 13 i syd. Det ældste sæt har
glatte gavlplanker med spinkel kantprofil og
afsluttes af udskåret, dobbelt halvroset under
rundbue; i nord, hvor den østlige gavl bærer
årstallet »1670« i rektangelfelt (fig. 25), er den
indre roset stedvis erstattet af rudimentært or-

TRANBJERG KIRKE

nament. 2 7 Den østlige gavl i syd har indskriften
»Anno 1682« (fig. 24). Spor i gavlplankerne
viser, at ryglænet blot har bestået af et enkelt,
lodretstillet bræt. 1885 og 1888 s blev stoleværket fornyet svarende til hovedkirken Holmes
(s. 2208), med snosøjler på kanterne, palmetblade foroven og indfældet fembladsroset; oprindelig egetræsmalet, nu gråt.
Et †fyldingspanel i stolehøjde og med dør
ønskedes 1843 opstillet som skillevæg mellem
skib og tårnrum, hvor sprøjten var anbragt;
1864 krævede man denne fjernet. 1 0
†Præstestol og †degnestol ønskedes 1862 borttaget fra koret; i stedet anskaffedes en lænestol
til præsten, og til degnen indrettedes en stol
under korbuen. 8
Fragmenter af dørfløj, (fig. 4) antagelig middelalderlig, af eg. Fløjen, der måler 238x131 cm,
har været opbygget af fire planker, sammenholdt af tre vandrette, påsømmede revler og af
dyvler i plankernes sammenstødende kanter.
De tre revler har ud for hver planke haft halvcirkulære udsparinger, der sammen med påsømmede, flade træstykker i form af søjler med
retkantformede baser og kapitæler har dannet
to rækker af forsænkede felter. Den således
prydede side af dørfløjen har formentlig vendt
m o d kirkerummet. På den modstående, glatte
side ses spor af gangjernene. Fragmenterne af
dørfløjen blev fundet 1960 i hulrummet mellem
skibets
norddørs
to
tilmuringer
(jfr. s. 2222), hvor de fortsat findes.
Orgelpulpitur i vest, o. 1920, med panel bestående af udsavede balustersøjler.
Orgel, bygget 1972 af Marcussen & Søn,
Åbenrå, med genanvendelse af facade fra 1920.
10 stemmer, to manualer og pedal. På pulpitur
i tårnrummet; østvendt facade, spillebord mod
nord.
†Orgel, leveret 1920 af A. C. Zachariasen,
Århus, formentlig ombygget af J. A. Zachariasen, Århus. Oprindelig størrelse: fem stemmer. 2 8 Efter ombygningen har orglet seks
stemmer og én pedaltransmission; pneumatisk
aktion. Facaden genanvendt i det førnævnte
orgel fra 1972, dog med nye, klingende piber
til erstatning for de oprindelige attrapper.
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Fig. 26. Tidligere altertavlemaleri, Emmaus, udført
1911 af Heinrich Dohm (s. 2227). NE fot. 1979. Previous altar-piece painting, Emmaus, by Heinrich
Dohm 1911.

Fig. 27. Prædikestol o. 1675-1700 (s. 2230). NE fot.
1979. - Pulpit c. 1675-1700.
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ken« og »Efter Prædiken«. Nu henstillet i tårnets mellemstokværk.
Belysning, 1960, glaslamper med messingelementer, tegnet af Johannes Exner.
Klokker. 1) (Fig. 28-29), støbt 1614, ca. 82
cm i tvm. Om halsen en blomsterfrise over
profillister, der afgrænser versalindskriften:
»anno domini 1614 verbvm domini manet in
æternvm« (i Herrens år 1614, Herrens ord forbliver i evighed). Både blomsterfrise og placering af profillister svarer så nøje til Skivholmeklokkens (s. 1961) fra 1613, at man med F. U l dall 29 må formode, at klokken er støbt i den 1613
afdøde klokkestøber Borchart Quellichmeiers
værksted, måske i hans enkes »nådsensår«.
2-4) »Støbt år 1972 af John Taylor & co.,
England«; henholdsvis 107, 91 og 69 cm i tvm.
†Klokke. 1528 afleveredes i forbindelse med
klokkeskatten en klokke, der vejede 2½ skippund og 2 lispund. 3 0
Klokkestol, 1972, af eg, til fire klokker.

GRAVMINDER

Fig. 28-29. Klokke med bort, støbt 1614, muligvis i
Borchart Quellichmeiers værksted (s. 2232). NE fot.
1979. - Bell with border, cast 1614, in the workshop of
Borchart Quellichmeier perhaps.

Salmenummertavler. 1) 1928, drejelig jernramme med indskudsnummerplader af træ; på triumfvæggens nordre del. 2) 1884, 8 stor fyrretræstavle med let buet gavl; til indskudstal.
Rammeværket egetræsmalet, i øvrigt sortstafferet: bladranke på gavlstykket mellem rosetter
og indskriften, med skriveskrift: »Før Prædi-

Gravsten. 1) (Fig. 30), romansk, af mørkrød
granit, et brudstykke ca. 32Xca. 28 cm, af
stenens ene hjørne, kantet af en (afbrudt eller
uafsluttet?) tovstav og med et indristet kors af
samme type som på sten nr. 1 i Århus Vor Frue
(s. 1228). Indmuret i våbenhusets sokkel, på
vestsiden.
2-4) O. 1844 og o. 1870. Tre ens hvide, rektangulære marmorplader indfældet i skrå cementpostamenter; indskrifter under kors og
egeløv for: 2) Ane Mikkelsdatter, f. i Slet 11.
apr. 1819, †9. marts 1843, 3) gårdmand Mikkel
Nielsen, f. i Slet 1778, †smst. 21. febr. 1844, og
4) sammes hustru, Dorthea Marie Rasmusdatter, f. i Holme 1791, †10. marts 1870 i Slet. På
kirkegården øst for våbenhuset.
5) O. 1865. Gårdmand, dannebrogsmand
Jens Andersen, f. i Horret 9. febr. 1794, gift
10. apr. 1821, †7. marts 1865 i Osterby, og hans
hustru Maren Hansdatter, f. i Osterby
23. marts 1798, †smst. 16. apr. 1862. To ens
marmorplader, med buet afslutning, er indfæl-
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det i en g a v l f o r m e t c e m e n t b l o k m e d v e d b e n d ranker i relief på forsiden og k r o n e t af m a r m o r k o r s , i alt 120 cm høj. Ø s t for våbenhuset.
6) O. 1907, over s m e d Jens Jensen, veteran
fra 1848-49-50, †7. febr. 1907. M a r m o r p l a d e på
kirkegårdens sydøstre h j ø r n e .
To †smedejernskors, fra 1800'rnes sidste halvdel, fandtes e n d n u 1919 på kirkegården, h v o r
Søren K n u d s e n Glud aftegnede d e m . 3 1 D e t ene,
der var nært beslægtet m e d kors nr. 1 og 2 i
Vejlby (s. 1484), h a v d e over en stang m e d to
h j e r t e f o r m e d e b å n d v o l u t t e r en skriftplade k r o net af en vase. D e t andet bestod af en r e k t a n g u lær skriftplade m e l l e m to metalben; det var
k r o n e t af et kors holdt af båndvolutter, og
tilsvarende p r y d e d e hver af de øvrige sider.
KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Synsprotokol 1862-1925
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SUMMARY

8

Fig. 32. Tranbjerg, matrikelkort 1:10000. Målt 1791,
kopieret 1859. - Cadastral map 1791.

T h e original parts

of Tranbjerg

church,

the

chancel a n d n a v e , p r o b a b l y d a t e b a c k t o t h e
12th c e n t u r y . T h e f a c a d e s w e r e c o n s t r u c t e d o f
g r a n i t e ashlar, w h i l e f i e l d - s t o n e s w e r e u s e d f o r
t h e i n n e r sides o f t h e w a l l s . T h e w i n d o w s w e r e
of the shape and n u m b e r prevalent at the time,
w h i l e t h e t w o p o r t a l s are s i g n i f i c a n t b y a f o r m
m o r e elaborate than usual and by interesting
portrayals. T h e t y m p a n u m of the south d o o r is
decorated with Christ Crucified, flanked by the
Archangel Michael

and J o h n

the Evangelist.

O n t h e b l o c k o f s t o n e f o r m i n g t h e lintel lions,
h u m a n b e i n g s , a m a s k a n d b i r d s are d e p i c t e d
outside

the

panum.

T h e relief o n t h e t y m p a n u m o f t h e

double

bead

framing

the

tym-

north door shows the Descent f r o m the Cross
w i t h five h u m a n figures as well as Christ. D u r i n g t h e d e c a d e s a r o u n d t h e y e a r 1500 v a u l t i n g
w a s c o n s t r u c t e d i n t h e chancel,

and a porch

was added in front of the south d o o r as well as
a t o w e r at the w e s t end of the nave. All these
w e r e b u i l t o f b r i c k a n d h a v e n o special c h a r a c teristics.
T h e most important item of furniture in the
c h u r c h i s a t r i p t y c h f r o m t h e e n d o f t h e 15th
c e n t u r y w i t h t h e p a t r o n saint o f t h e c h u r c h ,
St. U r s u l a , as t h e c e n t r a l f i g u r e - a saint w h o is
rarely d e p i c t e d i n D e n m a r k . T h e R o m a n e s q u e
l i o n f o n t , a n article o f M e d i e v a l f u r n i t u r e , i s
still p r e s e r v e d . T h e altar c a n d l e s t i c k s , t h e p l a i n
p u l p i t a n d a f e w b e n c h e n d s d a t e f r o m t h e 17th
c e n t u r y . T h e bell b e a r s t h e d a t e 1614.

Fig. 1. Kirken og kirkegården set fra vest. NE fot. 1981. - Church and churchyard seen from west.
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Kirken, der ifølge et pavebrev 14321 var viet til apostlen Mattæus og martyren Mauritius, var i middelalderen, og så længe domkapitlet bestod, underlagt
ærkedegnens tilsyn (om denne visitationsret se
s. 1367).2 16.juni 16873 blev kirken overdraget til
Constantin Marselis; den blev dog ikke lagt under
baroniet Marselisborg, men gik efter Marselis' død
1699 i arv til enken Sophie Elisabeth Charisius, som
indlemmede den i stamhuset Constantinsborg, oprettet 1703.4
Ved en auktion 27. marts 17995 solgtes kirken til et
konsortium bestående af præsten og tre sognemænd,
der igen afhændede den til sognets beboere. 6 Kirken
overgik til selveje l.juli 1961.
Sognet var fra slutningen af 1500'rne og indtil
1873 anneks til Viby, 7 hvorefter det blev et selvstændigt pastorat.

I følge indberetning til Ole Worm 16238 havde der
på Ravnholt mark været en helligkilde, Marie kilde,
hvor unge møer og piger vaskede sig og bad til j o m fru Maria.
Kirken led stor skade under Torstenssonfejden
1643-45, hvor svenskerne holdt kvæg på kirkegården og »handlede ilde med Guds hus«. 9 - Ifølge et
sagn(?), meddelt af sognepræsten 1824, skulle †pulpituret i skibets vestende (se dette) i sin tid have været
benyttet af beboerne i landsbyen Aldrup, der blev
ødelagt under svenskekrigene 1657-60. 10

Kirken ligger frit i landskabet på en højning
vest for landsbyen, nær Århus-Horsens landevej. Terrænet er højest under skibets østende og
falder herfra mod vest og nord.
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Fig. 2. Plan 1:300. Målt af
Jens Hougård og Jørgen
Viemose 1971, tegnet af Marianne Nielsen 1983. - Plan
1:300.

Fig. 3. Snit gennem skib
1:150. Målt af Jens Hougård
og Jørgen Viemose, tegnet af
Marianne Nielsen 1983. Section through nave 1:150.
Den rektangulære kirkegård, hvis areal 1862 11
blev anslået til 1107 kvadratfavne (ca. 3900 m 2 ),
har bevaret sine gamle skel og kranses af en
række store aske- og elmetræer. 1 2 Den hegnes i
syd og vest af svære, græsbegroede markstensdiger, der i nord o. 1900 er omdannet til en
cementafdækket kløvstensmur, i øst til en teglhængt kampestensmur, omsat 1966 13 i forbindelse med indretningen af en ny indgangsport
med jerngitterfløje. To små ganglåger vestligst
i det søndre og nordre dige benyttedes i
1800'rne af beboerne fra henholdsvis Solbjerg
og Ingerslev. - De tre indgange var 1707 14 ganske brøstfældige og manglede †riste »at holde

svin og fæ af kirkegården«. Den østre indgang,
1729 15 betegnet som en †port, var 1862 2⅔ favne bred (ca. 5 m) og var opført af hugne k a m pesten og dækket af et lille tegltag.
Et hvidkalket og teglhængt †lighus, opført
1904 nord for hovedindgangen i øst, afløstes
1966 13 af et nyt ligkapel i kirkegårdens sydøstre
hjørne (arkitekt H. P. Nielsen), bygget i ét med
kirkegårdsmuren; her lå indtil da en gammel
†kirkestald. Et †skolehus ved kirken er nævnt
1768. 16
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil
der på reformationstiden er føjet et tårn i vest
og et våbenhus i syd. Orienteringen er omtrent
solret.
Den høje kvaderstensbygning er rejst over en
sokkel med skråkant; vinklerne er rette og
grundplanen afsat med stor nøjagtighed. Den
anvendte måleenhed synes som i Tranbjerg
(s. 2219) at være en kort jysk fod på ca. 28,3
cm. Målt med denne enhed er kor og skib udvendig henholdsvis 24 og 32 fod brede og skibet 58 fod langt. Springet mellem kor og skib
(113 og 113 cm) svarer til 4 fod, mens m u r t y k kelsen over soklen (105-107 cm) kun er 3¾ fod;
medregnes soklen er muren 4 fod tyk. 1 7
Materialer og teknik. De veltildannede granitkvadre er muret i regelmæssige skifter med forbandt mellem kor og skib; indvendig er væggene af marksten. I skråkantsoklen indgår i syd
meget lange sten: 308, 301 og 286 cm (sml.
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. - Church seen from south-east.

Stjær s. 2088). Koret er 12 skifter højt, skibet
15, aftagende i format fra neden og opad. 1 8 I
skibets facader ses endnu byggestilladsernes
små, retkantede bomhuller, lukket med granit. I
syd er der ét hul øverst i 5. skifte og fire nederst
i 6. skifte; i nord findes bomhullerne nederst i
henholdsvis 6. og 10. skifte med en indbyrdes
afstand på 155 cm. I hjørnet mellem skib og
våbenhus ligger yderligere tre kvadre med afhuggede hjørner til bomhul. I skibets østre taggavl, den eneste bevarede, ses nederst aftrykket
af en indstøbt, vandretliggende bjælke, 3,5 m
lang.
Dørene sidder lige over for hinanden og hæver sig begge over den gennemløbende sokkel.
Norddøren, der nu markeres af blændinger ude
og inde, var i 1800'rne 11 tilmuret med mursten i
flugt med murfladen. Syddøren 1 9 (fig. 9) er sat
af hjørnehugne kvadre og afsluttes med et
rundbuet stik, der udgår fra profilerede kragbånd (jfr. s. 2127, fig. 3) og indrammer det til-

bagetrukne tympanonfelt, som hviler på døranslaget. Tympanet (fig. 8) smykkes af et relief
med to modstillede løver, sådan som det også
ses på portalerne i bl.a. Skejby (s. 1372), Malling og Astrup. Det ene dyr, der har halen mellem benene og op over ryggen, angriber det
andet med tungen ud af flaben. I det lave relief
er kun øjne, ører og tæer markeret. Mellem
dyrene ses en lille halvrund høj eller »øsken«.
Løverne omgives af en akantusranke, med karakteristiske »klaser«, der udgår fra flaben af to
små dyrehoveder i hjørnerne - på samme måde
som den tilsvarende ranke på det korbuekragbånd (fig. 6), der nu er indmuret i våbenhusets
sydgavl.
Vinduer. Kirken har efter alt at d ø m m e haft i
alt ni højtsiddende og svagt smigede vinduer:
ét i hver af korets sider samt tre i hver af skibets
langmure. Af disse er kun korets nordvindue
samt de to midterste vinduer i skibet stadig i
brug. De to sidste er placeret nøjagtig midt i
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Fig. 5-6. (Korbue)kragbånd, indmuret i våbenhuset
(s. 2238). Erik Skov og NJP fot. 1957 og 1982. Cornices (of chancel arch) included in wall of porch.

murene, det nordre med bund 285 cm over
skråkantsoklen, det søndre et granitskifte højere. Korets østvindue anes svagt indvendig; alle
øvrige vinduer er opslugt af nyere med undtagelse af det vestligste i skibets sydside, der på
grund af portalen er anbragt tæt ved hjørnet.
Vinduerne dækkes af monolite granitoverliggere. 1889 20 lå der to overliggere på kirkegården.
Indre. Fra den oprindelige korbue, o m m u r e t
ved hvælvslagningen, stammer formodentlig
to kragbånd, nu indmuret i våbenhuset. De måler 120x31 cm, hvorfor enderne må have
sprunget et stykke frem fra den noget tyndere
triumfmur. 1) (Fig. 6), indsat med undersiden
opad i våbenhusets sydmur, smykkes over en
tovstav af en akantusranke, der som den tilsvarende på tympanet (se ovf.) udspyes af gabet på
et lille dyr. 2) (Fig. 5), indsat i vestmuren, har
et enklere udformet rankeslyng over rundstav.

Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. Church seen from north-east.

I korets sidemure er der to lavtsiddende, retkantede (gemme)nicher; i skibets sydøstre hjør-
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Fig. 8. Sydportalens
tympanon (s. 2237).
NE fot. 1981.- Tympanon of south portal.

Fig. 9. Sydportal
(s. 2237). NE fot.
1981. - South portal.
ne, syd for korbuen, er indmuret en kampesten
med en rund fordybning, muligvis en oldtidskværn(?).
Ændringer og tilføjelser. Formentlig i slutningen af 1400'rne (sml. †kalkmalerier) indbyggedes hvælv i kor og skib, og senere opførtes et
tårn i vest og et våbenhus i syd. I begge de
tilføjede bygninger indgår store mængder romanske granitkvadre, der må være ført hertil
fra en nedlagt †kirke, hvoraf adskillige blev
nedbrudt i Århus stift på reformationstiden; 2 1
også i Viby kirkes tårn (s. 2133) er der genanvendte romanske kvadre. Det er tvivlsomt, om
materialerne er hentet fra den lille †kirke i Solbjerg (s. 2251), der på dette tidspunkt f o r m o dentlig længe havde været ude af brug.
Hvælvene er i den gængse sengotiske udformning, hvilende på falsede hjørne- og vægpiller med små kragled; i skibet er der spidse
skjoldbuer og runde gjordbuer; korhvælvet,
der kun har runde buer, kan være ommuret. I
forbindelse med hvælvslagningen nymuredes
den runde korbue, hvis vanger er i ét med korets
hvælvpiller.
Tårnet med det karakteristiske pyramidespir, i Danske Atlas 1768 16 fremhævet som »et
skønt tårn«, er som nævnt overvejende rejst af
genanvendte, romanske kvadre. Over skråkantsoklen (hvoraf to sten er ca. 2 m lange) er der i
nord brugt kvadersten helt til gesimsen, i syd
og vest til højde med skibets murkrone, hvorefter der er muret med munkesten. Midt i
nordfacaden sidder et tidligere (korbue)kragbånd(?), der på undersiden har en hulkel, og

Uldall bemærkede 1889 i vestmuren to lange
kvadre med rundstav. Væggene er indvendig af
marksten. Mellemstokværkets vinduer i syd og
vest, der nu er lukkede, har sider af romanske
smigsten, mens det nordre, der stadig er i brug,
er sat af små hjørnekvadre og dækkes af en
kvader med rundstav.
Østmuren, der er helt af tegl, hviler på en
bred, rund aflastningsbue, udspændt mellem
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Fig. 10. †Kalkmalede dekorationer fra slutningen af
1400'rne, i nordsiden af skibets hvælv (s. 2241). Olaf
Olsen fot. 1967. - Decorative †wall-paintings from the
end of the 1400's on the north side of the nave's vaulting.
Fig. 11. Røgfang i våbenhuset (s. 2240). NE fot.
1981. - Flue for lead founder's hearth in the porch.

tårnets flankemure; buen er i nyere tid undermuret med et stik af mindre sten. I forbindelse
med tårnbyggeriet nedrev man skibets taggavl
og brød en svagt spidsende bue med murede
vanger mellem skib og tårnrum. Dette dækkes
af et samtidigt krydshvælv, hvilende på kragsten
i hjørnerne (kvadre med fladen opad), 1,8-1,9
m over gulv, samt skjoldbuer undtagen i øst.
R u m m e t far lys gennem et stort, muret vindue
i vest, udvendig falset.
Der er adgang til tårnet ad en udvendig,
tømret fritrappe, der fører op til en dør østlig i
mellemstokværkets sydmur. 1729 15 manglede
»en låge for opgangen til tårnet med lås for«;
synet påbød, at der blev anskaffet en ny, »at
ingen skulle afskære rebet, som klokken ringes
med, såsom kirken ligger så nær ved alfare
vej«.
Tårnet afsluttes over en muret gesims med et
firkantet pyramidespir i to afsæt ligesom i Saksild (Hads hrd.) og som dette sandsynligvis opsat i 1730'rne; klokken er støbt 1737 (sml. også
ombygningerne i Ormslev 1734 (s. 2159) og
Kolt 1732 (s. 2181)). Taget er nederst tækket
med tegl, mens selve klokkehuset er klædt med
kobber. Der er to små, rundbuede lydhuller i
hver af de fire sider, hvis træværk tidligere blot
var tjæret, og hatten klædt med bly. - Før o m bygningen har tårnet formodentlig haft et
egentligt klokkestokværk, dækket af et sadeltag med gavle i øst og vest. Det teglhængte
tårn var 1707 14 ganske brøstfældigt i nordøstre
hjørne, og 1715 15 manglede den østre »tinding«
(kam)tagsten.
Det store, lave våbenhus er som tårnet overvejende opført af genanvendte, romanske
kvadre, heriblandt to kragsten (se ovf.); væggene er af munkesten i munkeskifte. Et lille
vindue i øst sidder i en fladbuet niche, den fladbuede dør i syd i et nyere, rundbuet spejl. Den
o m m u r e d e taggavl og gesimserne er f o r m o dentlig k o m m e t til i 1700'rne (se ndf.). Træloftet lå indtil o. 1888 11 så lavt, at det delvis skjulte
skibets syddør; 1962 13 afløstes gipsdækket af et
vifteformet loft.
Blystøberkamin(?). Et røgfang (fig. 11) med
aftræk til en kamin i våbenhusets sydøstre hjør-
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ne er sandsynligvis samtidig med bygningen,
idet døren er forskudt en halv meter mod vest.
Skorstenen kan være muret med henblik på
omsmeltning af kirkens blytage, sådan som det
kendes i Sønderjylland (DK. SJyll. s. 2668 og
2956), men har samtidig givet mulighed for
opvarmning af rummet, så der i dårligt vejr
f.eks. har kunnet afholdes tingmøder.
Tagværkerne, hvis ældste dele må stamme fra
hvælvslagningen, har dobbelt lag hanebånd; afsavede bjælkeender fra de gamle trælofter tjener som spærsko. Bladede samlinger i skibets
spær viser, at tagværket her oprindelig havde
svajede krydsbånd, ligesom Mårslet (s. 2261).
Vedligeholdelse og istandsættelser. Kirken var i
begyndelsen af 1700'rne ret forfalden. Ved synet 1707 14 var korgavlen revnet i syd og nord,
og de to trækbjælker, der skulle holde den på
plads, var rådne; det samme gjaldt m u r r e m m e ne, der bar korets utætte blytag. Skibets tag
manglede tagsten, og sugfjælene var forfaldne.
De brøstfældige tårnmure burde udbedres, og
»teglværket« herover understryges. På våbenhuset manglede en vindskede, og døren var
ganske utjenlig. I tårnrummets vindue skulle
indsættes tre vindjern for at holde tyve ude; de
øvrige vinduer manglede ruder og bly. I gulvet
trængte en del mursten til at udskiftes.
Nogle af de nævnte mangler og skader er
formodentlig udbedret i forbindelse med tårnets o m m u r i n g i 1730'rne. Ved samme lejlighed eller måske lidt senere er sugfjælene afløst
af de barokke murgesimser, der også pryder
gavlene og giver tagene deres opskalkede profil. 2 2 Koret bevarede blytaget indtil 1874, 11 da
det blev hængt med tegl som på skib og våbenhus.
De nuværende, rundbuede støbejernsvinduer er indsat o. 1880. 11 - Det lille (romanske)
vindue i skibets nordøstre hjørne var 1729 15 »af
nød og trang« klinet til med ler, »fordi præsten
kunne ej have en bog liggende på prædikestolen, når det blæste fra nord.« Synet betegnede
1816 23 skibets nordvinduer som små og mørke
og ønskede dem udvidet; dette skete dog først
o. 1850, 24 da de nuværende, falsede og rundbuede vinduer blev etableret. De to vinduer i
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Fig. 12. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior,
looking west.

korets og skibets sydside havde da retkantede
rammer af træ.
Korets gavl og n o r d m u r blev omsat o.
1873; 11 trækbånd og jernankre i både kor og
skib tjener fremdeles til at binde murene
sammen.
Varme. Et varmeapparat (en ovn?) blev repareret 1897. 24 Kirkens kalorifer afløstes 1966 13 af
et luftvarmeanlæg med kedelrum i ligkapellet.
Kirkens indre præges i dag af en omfattende
restaurering
1966-73 13
(arkitekterne
H. P.
Nielsen og H. P. H o l m Nielsen, Odder), hvorunder kalklagene i vægge og hvælv blev afbanket (se †kalkmalerier) og kvaderstensmurværket i syd delvis omsat. I gulvet ligger gule teglstensfliser, der har afløst sorte og hvide cementfliser fra o. 1911; 11 under stolene er der
bræddegulv. Våbenhus og tårn samt korets og
skibets taggavle står hvidtede; de øvrige kvaderstensfacader blev renset for kalk i
1880'erne. 24
†Kalkmalerier. Under afbankningen af hvælvenes kalklag 1967 f r e m k o m i skibet nogle fa
fragmenter af en sengotisk †ribbedekoration, for-
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smykkede gavle fra 1697, svarende til Holmes og
Mallings. Klokken er støbt 1737 af Laurentz Strahlborn, Lübeck.

Fig. 13. Altertavle, med maleri udført af P. A. Lyders 1876 (s. 2242). NE fot. 1981. - Altar-piece with
painting by P. A. Lyders 1876.
modentlig udført umiddelbart efter hvælvenes
opmuring, i slutningen af 1400'rne. Dekorationen, der igen blev overkalket, var i egnens vanlige, enkle stil, i rødbrune og gråblå farver: På
ribberne var der stregtynde sparrer ledsaget af
små, fembladede blomster på kapperne, på
skjoldbuerne krydsende rundbuer og på gjordbuerne firpas, malet med enkle konturer som i
Århus domkirke (s. 432).

INVENTAR
Oversigt. Kun en mindre del er bevaret af kirkens
ældre inventar: den romanske døbefont med det sydtyske dåbsfad fra o. 1550, og af alterets tilbehør de
sengotiske alterstager samt kalk og disk, skænket
1682. Prædikestolen fra o. 1600 er delvis ombygget
1878, og af stoleværket er blot levnet de tulipan-

Alterbordet er en fyrretræskasse fra o. 1870, 11
1967 beklædt med blåt fløjl.
†Sidealterbord. Udformningen af hvælvpillen i skibets sydøstre hjørne angiver, at der her
har stået et alterbord (jfr. fig. 2).
†Alterklæder. 1707 var alterklædet af rødt fløjl
med guldgaloner, men skønt nyt »ganske ilde
medhandlet og skåren af ukrudt«. 1 4 1843 24 krævede synet, at navnetrækket og årstallet på det
nye alterklæde skulle borttages, uvist af hvilken
grund. 1862 11 var bordet dækket af et gammelt,
rødt klæde kantet af røde frynser.
Altertavlen (fig. 13) er et stort maleri, olie på
lærred, af Kristus og Maria Magdalene, signeret »P. A. Lyders 1876«. Farveholdningen
fremhæver den lyse Kristus over for den m ø r k klædte kvinde, i rød kjole og med blågrå kappe. Maleriet er indfattet i en nygotisk, portalformet r a m m e kronet af et kors. Nederst står
med gyldne versaler: »Rør ikke ved mig ... Ev.
Joh. 20. cap. 17. vers.« R a m m e n er grønmalet
med røde og gyldne profiler, gavl og sidetårne
er grågrønne og rødbrune, korsene gyldne.
Som alterdekoration tjente 1845-1875 24 et
stort, sort †trækors med forgyldte kanter og
med et mindre, gyldent kors malet midtpå. Om den tidligere †altertavle hed det 1845 kun,
at intet af den kunne benyttes. 2 4
Altersølv. Alterkalk (fig. 15) og disk, ifølge
indskrift på kalken skænket af »lens Andersen
Kivs 1682«; bægeret »Fornyet 1892«. Den 19,2
cm høje kalk har ottetunget fod med tilsvarende fodplade og høj, glat standkant. På en af
fodtungerne to ens stempler for Århus-guldsmeden Lauritz Christensen Wild (Bøje II,
1981, 5854). Den har ottekantede skaftled med
små profilstave op m o d den lille knop, hvis
seks rudebosser springer frem mellem over- og
undersidens drevne rudebosser, der er næsten
forsvundne ved en reparation. Det store, glatte
bæger er 1892 11 omstøbt samtidig med disken,
dog er det ældre bægers kursivindskrift gentaget. Den flade disk, 12,7 cm i tvm., der på randen har et (nyt) graveret cirkelkors, har under
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Fig. 14. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior, looking east.

bunden bevaret sit mestermærke svarende til
kalkens.
Oblatæske og vinkande, udført 1937 af F. Hingelberg, Århus, og skænket til »Minde om Jens
Lund«. Skål, skænket 1979 af Søren Pedersen,
Åbenrå. Vinskummeske 1923. - En †oblatæske og
†vinkande af sort porcelæn (jfr. Stjær s. 2099)
stod tidligere f r e m m e på alterbordet. 1 1 †Alterkanden var 1862 11 af blåt glas med et kors.
Sygesæt, nyere, stemplet »Sørensen«, muligvis for Jens Peter Sørensen, Århus, der fik borgerskab 1870 (Bøje II, 1982, s. 248). Kalken,
12,2 cm høj, har rund, profileret fod, skaft bestående af koniske led samt fladtrykt, glat
knop. Bægeret har kraftig mundingsprofil og
på siden et graveret kors med trekløverformede
korsarmsender. U n d e r foden mestermærket og
Århus bystempel. Den tilhørende disk, 7,6 cm

i tvm., har graveret cirkelkors på randen og
under bunden samme stempler som kalken.
Alterstager. 1) (Fig. 16), sengotiske, 26,3 cm
høje, med ret lave, ens, fladtprofilerede fod- og
lyseskåle. Lysepigge af messing, den ene antagelig fornyet. 2) Kopier af sengotiske stager,
39,3 cm høje; lysepigge af jern. Nyere, syvarmet lysestage.
Messehagler, tre moderne. †Messehagler. 1671
overtog kirken fra Århus domkirke en gammel, brun fløjls messehagel, som »hr. Christen
i Wibye« (dvs. sognepræsten Christen Jensen
Wibye) betalte 6 sldlr. for efter vurdering. 2 5
1707 14 var haglen af rødt fløjl med guldgaloner,
men ilde medtaget ligesom †alterklædet (se
ovenfor). 1862 bestod den af blåt fløjl med et
sølvbroderet kors. Den 1875 anskaffede hagel
var atter af rødt fløjl. 1 1
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Dåbsfad (fig. 17), o. 1550, sydtysk arbejde, af
messing, tidligst omtalt ved et syn 1707; 14 65
cm i tvm., 6,5 cm dybt indvendig ved randen.
Den drevne og punslede dekoration, der er af
en ret almindelig type bl.a. svarende til Vibys
(s. 2140), består af en hjort-og-hund-frise på
randen og på den hvælvede bund, hvor midtfeltets bebudelsesscene er omgivet af en delvis
udpudset minuskelring med det gentagne,
uforståelige ord: »mivcave«. Stemplede ornamenter, blade og sekstakkede stjerner, afgrænser dyrefriserne; på randen ses desuden fabrikationsmærket »RS« (fig. 18).
†Dåbskande af tin, anskaffet 1862. 11
Korbuekrucifiks, opsat o. 1948, skåret af Anker J. Andersen, Tiset, †1965. Den 56 cm høje,
brunferniserede figur er ophængt på et sortmalet korstræ.
Prædikestol (fig. 20), o. 1600, delvis fornyet
1878. Fra den oprindelige stol er bevaret de tre
Fig. 15. Alterkalk skænket 1682 af Jens Andersen
Kivs, udført af Lauritz Christensen Wild, Århus (s.
2242). NE fot. 1981. - Chalice donated 1682 by Jens
Andersen Kivs, made by Lauritz Christensen Wild,
Århus.

Alterskranken er fornyet 1967, men den tidligere tungede f o r m er bevaret. †Skranke fra
1870'erne 24 havde drejede søjler under profileret håndfang.
Døbefont (sml. fig. 19), romansk, af rødlig
granit, 91 cm høj og k u m m e n 70 cm i tvm., i
de væsentligste træk svarende til Hvilsted-fonten (Hads hrd.). Den høje, bægerformede
k u m m e har ved mundingsranden to flade
rundstave, den øvre med rester af tovstav.
Midt på k u m m e n er et smalt bånd, angivet ved
indhuggede riller. En tovstav markerer overgangen til det lave skaftled. Foden er formet
som et terningkapitæl med to øvre, flade rundstave samt omløbende, indristede linier til markering af skjoldene; på hjørnerne spinkle stave.
1883 blev fonten afrenset, så granitten blev
synlig. 1862 stod den i korets nordvesthjørne, 1 1
nu under korbuen i nord.

Fig. 16. Sengotisk alterstage (s. 2243). NE fot. 1981.
- Late Gothic candlestick.
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holdsvis mands- og kvindehoved i profil og
med et klæde ophængt i den indre volut.
1878 blev store dele af stolen fornyet; allerede 1707 14 havde et syn omtalt, at de øvre lister
var i stykker. Fornyelserne omfattede rammeværk, frise- og postament med tilhørende profillister. Samtidig blev stolen egetræsmalet som
det øvrige inventar, og de gyldne frakturindskrifter, omtalt 1862, 11 blev genopmalet af
»R.Jensen 1878«. 26 - 1935 blev stolen restaureret af Povl Jensen, 27 der gav den en ny, broget
staffering og opmalede indskrifterne, i frisen:
»Salige ere de som Høre Guds O r d oc bevare
det, Luc. 11«, på postamentet: »I skulle giøre
effter Ordet ... Jac. 1«. 1967 blev stolen sænket
og en ny trappe tilføjet.
Stoleværk 1967, med genanvendelse af gavlplanker fra 1697, opstillet ud m o d midtgangen,
13 i syd og 16 i nord. 2 8 Gavlene (fig. 21) svarer

Fig. 17. Dåbsfad af messing fra o. 1550, sydtysk arbejde (s. 2244). NE fot. 1981. - Brass baptismal dish
from c. 1550, South German work.
Fig. 18. »Fabrikationsmærke« og stjernestempler på
dåbsfad. NE fot. 1981. - »Maker's mark« and star
stamp on baptismal dish.

storfelter med de flankerende fire søjler samt
indramningerne af frise- og postamentfelter.
De fritstående søjler er lave, med kannelerede
skafter, hvis prydbælter bærer tre sammenstillede englehoveder (fig. 22b); i de korintiske kapitælers dækplade (abacus) er udskåret et diminutivt hoved. Stor-, frise- og postamentfelter
indrammes af kraftige, omløbende æggestavog profillister. Under storfelternes arkader ses
reliefskårne dydefigurer, navngivne på den
kartoucheindfattede plade, hvorpå de står. Fra
øst »prudentia«, Klogskaben (fig. 22c) med
slange og spejl hvori glas, »pattentia«(!), Tålmod, med Gudslammet i bånd, begge dyder
stående foran en baggrund af indridset m u r værk med rundbuede døre. I tredie felt »spes«,
Håbet (fig. 22a), med hånden hævet m o d en
sky. Arkaden bæres her af volutter med hen-

Fig. 19. Romansk døbefont (s. 2244). NE fot. 1981.
- Romanesque baptismal font.
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Fig. 20. Prædikestol o. 1600, delvis fornyet 1878 (s.
2244). NE fot. 1981. - Pulpit c. 1600, partly renovated
1878.

til og er rimeligvis udført af samme snedker,
som har leveret stole til Holme 1688 (s. 2208)
og Malling. De glatte planker er af fyr; topstykkets oprullede slanger omslutter en tulipan
med sit løg, de syv gavle med årstallet »1697«,
de øvrige blot med blade. Nymalede 1967. En
af de tre gavle, der nu står i tårnets underste
stokværk, er blåmalet, med lysblå bund for de
brune slanger, tulipanen gul med grønne blade;
de to andre brunmalede. Ifølge synsprotokollen 1862 11 bestod stoleværket, hvortil de omtalte gavle hørte, af 47 »lukkede« (dvs. med døre)
stole med rygstød og fodskamler; de var da
malet med perlefarve, fra 1850. 24
1884-85 11 opstilledes nyt †stoleværk svarende
til Holmes tidligere, fra 1882 (s. 2208). - †Præstestolen, der forhen var anvendt som skriftestol, stod indtil 1862 i korets nordvesthjørne.
†Degnestolen, som havde sin plads lige overfor,
flyttedes samme år hen under korbuen. 1 1
†Kirkekiste omtales i inventariet 1727 15 som
»en gammel, beslagen kiste at gemme alterets
ziir udi«.

†Pengetavle, som »degnen gik omkring
med«, var 1729 ubrugelig. 1 5 To firkantede †fattigbøsser af blik, med påmalet indskrift: »Tiset
Kirke«, stod 1862 på hver side af døren ud til
våbenhuset. 1 1
†Pulpitur, tidligst omtalt 1729, 15 beskrives
1768 som »smukt«, 1 6 men forekom 1816 så formørkende for kirken, at man tre år efter ønskede det nedtaget eller nylavet. 2 3 (Jfr. s. 2235).
Orgel, bygget 1969 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Det er et standardorgel,
model »Ishøj«, med syv stemmer, ét manual
og pedal. I tårnrummet. †Orgel, bygget 1921 af
A. C. Zachariasen. 1 3 Det var opbygget i to huse
flankerende tårnrummets vestvindue. †Orgelharmonium nævnes 1908. 24
Salmenummertavler 1973. Tre store tavler svarende til præsterækketavlerne og stoleværket
fra o. 1885 og beregnet til skydenumre, ligger
nu i tårnets nederste stokværk. En ældre †tavle,
glat, med tvillingbuet gavl, til kridtnumre ved
»Nadver« og »Daab«, kendes fra et ældre fot. i
NM.
To ens præsterækketavler, 1873, af ferniseret
eg; de har tovstavsramme, brudt topgavl med
blomster og hængestykke med pålagte blade.
På våbenhusets vestvæg.
Maleri, signeret P(eter) H(olm), forestillende
kvinderne foran Kristus, før ophængningen på

Fig.21. Topstykke af stolegavl 1697 (s. 2245). NE
fot. 1981. - Top of bench-end 1697.
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Fig. 22 a-c. Prædikestolsdetaljer o. 1600 (jfr. fig. 20). a og c). Felter med dyderne »Håbet« og »Klogskab«, b).
Englehoveder på søjle (s. 2245). NE fot. 1981. - Details of pulpit c. 1600 (cf. fig. 20). a and c). Panels with the
Virtues »Hope« and »Wisdom«, b), Angels' heads on column.

korset. Olie på lærred, 7 5 x 9 2 cm. O. 1965 anbragt på skibets nordvæg.
To ens lysekroner, o. 1900, ottearmede barokkopier; i skibet.
Klokke, støbt 1737 af Laurentz Strahlborn,
Lübeck. Den store klokke, 83 cm i tvm., hvis
dekoration
svarer
til
Brabrand-klokkens
(s. 1539), har om halsen et stærkt læderet bånd,
der muligvis har r u m m e t en indskrift. Det ledsages af fint udførte båndakantusornamenter
med vindrueklaser (fig. 24); et enkelt tilsvarende ornament er på klokkelegemet anbragt over
og under støberindskriften, med reliefversaler:
»Lavrentivs Strahlborn me fecit Lvbecæ anno
1737«, (L.S. gjorde mig i Liibeck i året 1737).
Til siderne herfor et skråtstillet englehoved
med kraftige, udbredte vinger. Store stykker er
slået af slagkanten, der smykkes af akantusblade. O p h æ n g t i nyere slyngebom. Den oprindelige, håndsmedede *knebel findes nu i Den
gamle By (inv. nr. 269:47). Den er ca. 66 cm
lang, med tværoval ophængningsbøjle. Knebelen tiltager i tykkelse nedefter og afsluttes af

indknebet, sekskantet tap. 2 x 2 diagonaltstillede slidmærker ses på det tykkeste sted.
†Klokker. Ved klokkeskatten 1528 29 afleveredes to klokker med al jernfang (ophænget),
undtagen 1 knebel. De vejede henholdsvis 1
skippund 3 lispund og 3 skippund 1½ lispund.
- 1715 15 klagedes over, at trappen til tårnet var
livsfarlig at gå opad, hvorfor man ikke kunne
ringe med klokken; også 1862 11 var man utilfreds med den besværlige opgang.
Gammel klokkestol, muligvis fra 1700'rne, af
eg, med skråstivere til gulv og skråbånd til det
øvre bjælkelag.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 25), fra 1500'rnes slutning, af
lysbrun kalksten, ca. 198x113,5 cm og 4-5 cm
tyk, nu ved et brud delt i to stykker. Inden for
en enkeltprofileret ramme er hele stenens flade
optaget af et kartoucheindrammet skriftfelt,
hvis indskrift er forsvundet bortset fra enkelte
reliefversaler ved den ene side. Til det øvre rul-
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leværk slutter sig en stor, vifteformet halvroset, hvis blade skiftevis er konkave og konvekse. I hvert af stenens hjørner en reliefroset, mellem de nedre et symmetrisk skjold, hvis spids
går ud over stenens kant. I skjoldet et stort
reliefbomærke. Endnu 188920 lå stenen i kirkens gulv, senere indmuret i våbenhusets ydermur, hvorfra den blev udtaget under sidste restaurering; nu i tårnets mellemstokværk.
2) 1600-25, af lysgrå kalksten, 198x110,5
cm; indskriftens reliefversaler næsten bortslidt.
Stenen, der er beslægtet med nr. 1 i Folby
(s. 1841) har en bred, omløbende ramme med
en indskrift fra Iob 19, 25-27: »Hand skal herefter igen opvekke mig af iorden ..., oc mine
øien skal skve hannom oc ingen fremit«. Stenens flade dækkes af et stort, skjoldformet
skriftfelt med indskæringer for hjørnecirkler,
med indvendig tungebort, hvori de siddende
evangelister med deres tegn. Foroven et stort

englehoved med udbredte vinger, forneden et
skjold med et sløjfeagtigt bomærke. 188920 i
kirkens gulv, nu i våbenhusgulvet.
To ens kirkegårdsmonumenter (fig. 23), o. 1856
og 1864, af støbejern, er opstillet øst for koret.
1) »Gaardmand« Niels Andersen fra Battrup,
†aug. 1856 i sit 38⅓ år; gift i 10 år med Mette
Pedersdatter, »som med 4 smaae Børn beklage
hans tidlige Bortgang«. 2) »Gmd« (gårdmand)
Niels Sørensen fra Battrup, †20. sep. 1864 i sit
39½ år; gift i seks år med Mette Pedersdatter.
De næsten ens støbejernsmonumenter, 146
cm høje over en 27 cm høj granitsokkel, har lav
trekantgavl mellem hjørneakroterier og krones
af kors. Fodstykkets forside smykkes af et relief, en fremstilling af den nyklassicistiske allegori over »livsløbet«: en dødsengel siddende på
en kransesmykket piedestal, støttende sig til en
nedadvendt fakkel; foran står tre omkransede,
kegleformede søjler (meta). Stelens indskrifter,

Fig. 23. Kirkegårdsmonumenter af støbejern over to gårdmænd og deres hustru, †1856 og †1864
(s. 2248). NE fot.
1981. - Churchyard
monuments of cast iron
to two farmers and their
wife, †1856 and
†1864.
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1

ActaPont. VII, nr. 5813.
Vedr. de gamle, biskoppelige afgifter kirkehavre
og -lam, se under Viby s. 2130.
3
Kronens Skøder II, 614.
4
LA Vib. Constantinsborg arkiv. Erektionspatent
1703 (G321.1).
5
LA Vib. Marselisborg birks arkiv. Auktionsprotokol 1725-1820 (B56E.22), fol. 299.
6
LA Vib. N i n g hrd.s provsti (C29H.8).
7
Jfr. Viby s. 2131.
8
Præsteindb. til Ole Worm, s. 49.
9
R A D a K a n c . B 160. Indlæg til registre og tegneiser
12. aug. 1647.
10
LA Vib. Århus bispearkiv. Viby-Tiset 1683-1845
(C 3.640).
11
Synsprotokol 1862-1925.
2

Fig. 24. Ornamentbort på klokke støbt 1737 af
Laurentz Strahlborn, Liibeck (s. 2247). NE fot.
1981. - Ornamental border on bell cast 1737 by Lauritz
Strahlborn, Liibeck.

i relief, står henholdsvis med kursiv og versaler. På stelens bagside sløjfeophængt krans, på
siderne krydsende, nedadvendte fakler. Sorttjæret.

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Synsprotokol 1862-1925. - Se i øvrigt
fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus
amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 4244 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker, V, 1889, s. 129-33. - Korrespondance 1935-36 (prædikestol), 1971-72 (hovedrestaurering), indberetning ved Vibeke Michelsen 1980 og
1981 (inventar og gravminder). - Fyldige udskrifter
af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. Bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Niels J ø r gen Poulsen, inventar og gravminder ved Vibeke
Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1983.
Notebøger. NM 2. afd.: Povl Jensen XIV, 1935,
s. 43-44 (prædikestol).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Opstalt af kirkens nordfacade ved Aksel Skov 1947. - Plan og snit
af kirken ved Jens Hougaard og Jørgen Viemose
1971.
Litteratur: MeddÅSt. 1973, s. 70-73.

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 25. Gravsten nr. 1, fra 1500'rnes slutning, med
brud tværs over midten (s. 2247). NE fot. 1981. Tombstone no. 1, from end of the 1500's, with break right
across middle.
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12

Kirkegården var 1862 uden beplantning, j f r . note
11.
13
MeddÅSt. 1973, s. 70-73.
14
Erhvervsarkivet. Marselisborg birk. Tingbog
1701-08 ( D C 5 ) , syn over kirken, fol. 342ff.
15
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-76).
16
DaAtl. IV, 1768, s. 109.
17
Korets n o r d m u r er dog væsentligt tyndere: 85-90
cm.
18
De nederste fire skifter måler henholdsvis 50, 44,
40 og 39 cm.
19
Jfr. Mackeprang: Granitportaler, s. 222, 270-71.
20
Uldall.
21
Lensmanden Peder Ebbesen Galt nedbrød 1536-48
et større antal kirker og kapeller i stiftet. Jfr.

M. Mackeprang: Vore Landsbykirker, 1920, s. 126
samt DaKancReg. s. 460.
22
Kirken var ifølge synet 1787 (jfr. note 15) istandsat
fa år forinden.
23
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1813-26 (C29I.2).
24
LA Vib. H a d s - N i n g hrdr.s provsti. Synsprotokoller 1842-1908 (C 31.1-4).
25
LA Vib. Domkirkeinspektionsarkivet, rgsk. 164574 (C 617).
26
Indskrift på vestligste postamentfelt.
27
Lidt guld og farver var bevaret på det oprindelige
træværk.
28
1885-1967 var gavlene opstillet langs væggene.
29
RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528-29. 108 A.

Fig. 26. Tiset 1:10000. Målt 1782, forandringer medtaget til 1859. - Map of the village 1782.

SUMMARY
Tiset church, which stands isolated on rising
ground and at some distance from the village,
was dedicated to the Apostle Matthew and St.
Maurice the Martyr. There is little doubt that
the earliest parts of the building date from the
second half of the 12th century. The facades are
constructed of dressed ashlar, while fieldstones are used for the inner walls. Of the
round-arched portals the one to the south is
distinguished by a relief on the tympanum
which depicts two opposed lions. It is related
to portrayals in other churches in the Århus
diocese. There were originally three windows
in the chancel and three in each of the two longitudinal walls of the nave, all round-arched
and with double bevels. During the decades
around the year 1500, as in most other churches
in the diocese, vaulting was included, a porch
erected in front of the south door and a tower

added at the west end of the nave, all built of
brick, although a strikingly large amount of reused granite ashlar, possibly from a demolished
church, was used for the extensions. The porch
is unusually large and is distinguished by having a contemporary hood. The tower's divided
pyramid spire, like the brick cornices of the
church, stems from rebuilding in the 1730's.
Only a small part of the earlier furniture of
the church is still preserved: the Romanesque
baptismal font with the South German baptismal dish from c. 1550. Among the altar furniture are the Late Gothic candlesticks with the
chalice and paten donated 1682. The pulpit
from c. 1600 was partly reconstructed in 1878,
and of the pews only the tulip-decorated
bench-ends, corresponding to those of Holme
and Mailing, have come down to us. The bell
was cast in 1737 by L. Strahlborn, Liibeck.

†KAPEL I SOLBJERG
TISET S O G N

Fundamenterne til en kirke eller et kapel med
middelalderlige grave blev 19071 fremdraget i
Solbjerg gamle landsby (matr.nr. 8d), på marken nær søbredden og tæt ved tomten af en af
byens forsvundne gårde. Kirken er sandsynligvis nedlagt allerede i middelalderen; den nævnes ikke i de skriftlige kilder, 2 men optrådte i
den mundtlige tradition endnu ved midten af
1800'rne, 3 da man berettede om opgravede
stumper af ligkister og fundet af sønderbrudte
ligsten; i gården Kjergård, opfattet som Kirkegård, gemtes efter sigende en døbefont 4 og en
lås, som skulle have hørt til kirken. - Ifølge et
folkesagn 5 skulle kirken være sunket i søen under en messe på grund af præstens ugudelighed;
i stille vejr kunne man se murene, og her fandtes også en skat i en jernbeslået kiste.
Kirketomten opdagedes 1907, da der blev
fjernet en del store kampesten, men en egentlig
udgravning udførtes først 1931. 3 Man fandt da
det nederste af et kampestensfundament (ca.
1,2 m bredt) til en rektangulær, øst-vestvendt
bygning, ca. 9 , 2 x 6 , 8 m udvendig målt, der op-

fattedes som »en lille, romansk kirkes skib«
uden kor; i vest fortsatte det søndre og nordre
fundament endnu en halv meter fra vestmuren.
I fylden var der frådsten og stumper af tegl;
1907 var der endnu bevaret et enkelt (fundament?)skifte af kampesten, lagt i kalk. Det kan
således ikke endelig afgøres, af hvilke materialer kirken var opført, eller om granitkvadrene i
Tiset kirkes våbenhus og tårn kan stamme herfra (jfr. s. 2239).
1907 1 og igen 1931 3 påtraf man inden for fundamenterne to murede, romanske grave, den ene
muret af frådsten og kamp, den anden af m u n kesten; begge havde hovedkammer i vest og
smalnede til i øst. Under eller ved siden af f u n damenterne fandtes 1931 yderligere seks j o r d fæstegrave; ét af ligene var nedlagt med en jernkniv, hvoraf man sluttede, at kirken var opført
på en gravplads fra jernalderen. 6
Kirketomten, der ligger på en åben mark,
afgiver ingen spor i terrænet, hvorfor det ikke
er muligt at bestemme dens nøjagtige placering. 7

Fig. 1. Plan 1:300 af den udgravede kirketomt. Målt og tegnet af Th. Rasmussen 1931. Solbjerg og omegns
lokalhistoriske arkiv. - Plan 1:300 of the excavated church site.

143*

2252
1

NING HERRED

Indb. til NM 14. dec. 1907 ved Peter H o l m , Århus
M u s e u m . - Sml. også Gerda Reppke: Træk af Solbjergs historie, i ØJyHjemst, X X X , 1965, s. 81.
2
Stednavnet Solbjerg nævnes dog først 1610 (sml.
DaStedn. s. 60), hvorfor identifikationen er usikker.
Det er betegnende, at kirken ikke er anført i reformationstidens kirkelister, sml. f.eks. Høver †kirke,
s. 2086.
3
Ejler Haugsted: En Kirketomt og en Jærnalders
Gravplads i Solbjerg, Tiset Sogn, i ArbÅrhSt. 1933,
s. 188-97.
4
1907 berettede beboerne til Peter H o l m om et

dåbsfad(?), der skulle være fundet på marken nær
Kjergård, men solgt til en opkøber nogle år forinden. Efter beskrivelsen af fadet: et relief af en hjort
omgivet af egeblade og agern på randen, kan fadet
måske stamme fra 1500'rnes sidste halvdel og har
altså næppe hørt til kirken; muligt har det været i
verdslig brug, eller det kan være b o r t k o m m e t fra en
anden kirke.
5
Tang Kristensen: Danske Sagn III, nr. 144.
6
Det er dog betegnende, at alle skeletter lå udstrakte
og orienteret øst-vest på kristen vis.
7
Indb. til N M 1 9 6 7 ved Hans Stiesdal.

Fig. 2. Solbjerg 1:10000. Målt 1778, kopieret 1859. X angiver kirketomtens beliggenhed. - Map of the village
1778. X indicates site of the demolished chapel.

Fig. 1. Kirken set fra øst, t.v. ligkapel. KdeFL fot. 1967. - Church seen from the east, mortuary chapel on the left.

MÅRSLET KIRKE
N I N G HERRED

Ifølge et pavebrev fra 14331 var kirken viet apostlene
Simon og Judas; et andet omtaler den 15122 som
»S. Nicolai kirke i Mårslet«. I hvert fald i senmiddelalderen besad kongen patronatsretten, som 1514-153
blev afstået til S. Karens hospital i Århus (jfr.
s. 1356), der fik kirken annekteret. I forbindelse hermed resignerede Århusprovsten Herman Fleming
præstekaldet og blev af paven tilkendt en pension af
kirken. Ved mageskifte med Århus domkapitel
16534 erhvervede Mogens Friis til Skomstrup (senere
Vilhelmsborg) de rettigheder, især af økonomisk
art, som medfulgte tilsynet med kirken, og som
havde ligget til ærkedegnen (jfr. s. 1366ff.), men
først ved skøde af 20.juni 16555 opnåede han patronatsretten. Ved skøde af 12. maj 16696 blev kirken
overdraget Gabriel Marselis, hvis søn Vilhelm arvede den (jfr. bl.a. altertavle, †orgler). Han indlemmede den i det af ham 1673 oprettede baroni Vilhelmsborg, 7 hvor kirken forblev, indtil den overgik til
selveje 1. januar 1921.
En mønt, såkaldt søsling fra Frederik II.s tid, er
fundet 1937. 8

Kirken har ligget ret centralt i den ældre landsby (fig. 40), der i disse årtier undergår omfattende ændringer som forstad til Århus. Landsbyens huse har i sin tid samlet sig på bunden af
den brede dal, hvor Giber å flyder og deler
bebyggelsen i to dele. Ifølge Danske Atlas 9 blev
den første bro på stedet bygget 1754. Fra den
jævne skråning på åens nordside skyder en bakke sig frem, der »især mod syd og vest går
temmelig brat ned«, som synsprotokollen udtrykker sig 1862. På dette næs er kirken bygget
og har således i den lokale situation en markant
position, mens beliggenhedens landskabelige
virkning er ringe på baggrund af områdets kuperede og storslåede former, der nogle fa kilometer væk kulminerer i Jelshøjs vældige bakkedrag. I sognet ligger herregårdene Vilhelmsborg (indtil 1673 Skomstrup) og Moesgård.
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Fig. 2. Kirken set fra syd. Gert Bech Nielsen fot. 1968. - Church seen from the south.

Kirkegården er temmelig stor, udvidet tre
gange i dette århundrede, m o d vest 1909-12 10
og m o d nord 1931 og 1982; udvidelserne hegnes af kampestensdiger og hække. Den oprindelige, næsten rektangulære kirkegård, hvis
areal 1862 11 opgives til 9720 kvadratalen, har
på den søndre del af vestsiden bevaret sin bemærkelsesværdige, vistnok senmiddelalderlige
hegnsmur af kampesten i kalkmørtel (fig. 5, jfr.
Vejlby, s. 1455). Rester af sydsidens lignende
hegning er i behold som støttemur over brinken ned til åløbet. Begge steder måles tykkelsen til knap halvanden meter, og m o d vest står
muren i op til små to meters højde over kirkegårdens terræn. Denne strækning har tydeligvis fortsat m o d nord. Et kort, ca. tre meter
bredt forløb af nordmurens fundering er konstateret ved udgravning 1971. Omstændighederne lader formode, at alle fire sider eksisterede 1862; 11 stykket langs med hospitalet var repareret 1850. 10 Der meldes jævnligt om udbedringer og ommuringer; 1882 ønskede synet den

søndre ringmur istandsat forneden, mens »den
gamle mur skulle nedbrydes til kirkegårdens
niveau«; til afløsning foresloges anbragt et træstakit med tornebuske indenfor. 1895 10 nævnes
stakitværk m o d øst. Den nordre del af vestmuren må senest være fjernet ved kirkegårdens
udvidelse i begyndelsen af århundredet. På østsidens sydlige del forløber et rørrækværk oven
på muret støttemur, og på det nordre afsnit har
et stengærde 1982 afløst cementstøbt mur.
Hovedindgangen er i østsiden, ud for koret og
i tilknytning til forpladsen ved bygaden, hvor
en køreadgang og fodgængerlåge med jerngitterfløje er ophængt mellem hvidkalkede piller
(fig.1); en o m m u r i n g nævnes 1908. 11 En lignende indgang befinder sig i vestdiget, ud til
Testrupvejen, ved overgangen mellem de to
ældre udvidelser.
En muret, rundbuet og teglhængt, antagelig
senmiddelalderlig portal (fig. 4-5) afbryder den
ældre vestmur ud for kirkens tårn; døråbningen
er fladrundbuet, og i hver af de ydre vanger
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Fig. 3. Mårslet set fra luften. N o r d opad. H. Stiesdal fot. 1965. - Mårslet seen from the air. North at top of picture.

sidder en fladbuet niche; på indersiden er huller
for stængebom. 1 2 Dørfløjen ønskedes fornyet
1888. 11 En stensat trappe fører fra Testrupvejen
op til portalen (fig. 4).
Beplantningen synes i forrige århundrede
overvejende at have bestået af popler, hvoraf en
del ønskedes f j e r n e t 1888, andre 1920; 1925 11
skulle plantes lætræer, som nok er identiske
med de ask, elm og kastanie, som i dag præger
kirkegården. En gruppe lindetræer nord for
kirken indgår i Brandts familiegravsted.

På forpladsen, syd for hovedindgangen og
med sin vestgavl hvilende på kirkegårdens østre hegnsmur, ligger et hvidkalket, teglhængt
ligkapel med toiletter, nævnt første gang 1920; 11
indtil midten af 1950'erne lå langs kirkegårdsmuren en staldbygning. På stedet eller i nærheden fandtes tidligere det kommunale fattighus,
som institutionelt var en fortsættelse af det hospital, som 1684 var oprettet af Regitze Sophie
Vind, enke efter baron Vilhelm Gyldenkrone. 1 3
Hvidkalket, teglhængt bygning med kontor,
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Fig. 4. Vestre kirkegårdsportal set udefra (s. 2254).
Gert Bech Nielsen fot. 1968. - West churchyard portal
seen from outside.

r u m for redskaber, personale etc. opført 1981
efter tegning af H. P. H o l m Nielsen ved den
nyeste udvidelses østre hegn.
Cementstøbt †fortov ved kor, våbenhus og
tårn fjernet 1965. 1862 11 var der et stampet og
planeret bælte omkring kirken i halvtredie fods
bredde, belagt med strandgrus for at undgå, at
regnvand sprøjtede op på murene.
En †brønd ved den gamle kirkegårds nordskel
tilkastet 1962. 14
Kirken består af kor og skib fra 1100'tallet
(jfr. kalkmalerier), hvortil i senmiddelalderen
er føjet tårn i vest og våbenhus i syd. Orienteringen er næsten solret.
Det oprindelige anlæg, kor og skib, der hører h j e m m e blandt Århusegnens store kirker,
har skråkantsokkel og er bygget af granitkvadre
og marksten; nederste skifte i korets østgavl er
62 cm højt, i de øvrige mure 50-55 cm. Ved

hjørner og åbninger og til begge sider af alle
taggavle er anvendt kvadre, mens facaderne i
øvrigt er opmuret med råt tildannede marksten, iblandet mindre kvadre (jfr. fig. 10); åbne
bomhuller registreret i 1880'erne. 15 Til indermurene er fortrinsvis benyttet marksten med
jævnt udglattede fuger; væggene har herefter
været pudset med en brungrå mørtel, påført
med ske nedefra og opefter, 1 6 og herefter er
ridset en regelmæssig kvadertegning. Fugerne i
taggavlenes kvadermurværk er enkelte steder
ridsede. I gennembruddet mellem korets og
skibets loft iagttages murkernen, der består af
små og store marksten pakket i rigelig og fed
kalkmørtel. Skibets vestgavl er omkring 30 cm
tykkere end de øvrige mure (jfr. Viby s. 2132).
Af oprindelige enkeltheder er i brug bevaret
sydportalen, der er 135 cm bred, 285 cm høj og
rundbuet til begge sider ligesom i Beder kirke;
sokkelskiftet forløber under portalen, således at
oversiden udgør åbningens trin. Kragbåndene
ved kilestensstikkets vederlag har hulkel
(s. 2127, fig. 6). Den tilmurede, ligeledes rundbuede, 140 cm brede norddør kan spores udvendig; af stikkets kilesten er den nederste i vestsiden endnu på plads. Oprindelig har der været
tre vinduer i koret og tre i hver af skibets langvægge; alle har antagelig, ligesom de bevarede,
været af sædvanlig form, dvs. dobbeltsmigede
og rundbuede, udvendig overdækket med m o noliter, der opviser forskellige udformninger af
oversiden. 1 7 Korets nordvindue spores på facaden, mens østvinduet er let omdannet og udvendig placeret i spidsbuet fals (fig. 10). Af skibets vinduer er det vestligste i nordsiden genåbnet, de øvrige kan skimtes i murværket, eller
toppen ses på loftet. Den oprindelige korhue,
hvoraf nordsiden konstateredes 1937, har kun
været ca. to meter bred.
Ændringer og tilføjelser. Det er utvivlsomt i
årtierne omkring år 1500, at kirken er blevet
overhvælvet på den i Århusområdet sædvanlige måde; i koret er indbygget to fag, i skibet
fire, hvoraf det vestligste på grund af dørenes
placering måtte gøres lidt smallere end de andre. Alle er krydshvælv, båret af falsede vægpiller og helstens, spidsbuede gjord- og skjold-
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Fig. 5. Vestre kirkegårdsmur og portal, indersiden set fra nord (s. 2254). NE fot. 1980. - West churchyard wall
and portal, inner side seen from north.

buer, der ligesom de retkantede halvstensribber, hvis nedre del er udført med kantstillede
sten, udgår fra vægpillerne over et vulstled, der
angiver vederlag. Falsene på korets nordøstre
hjørnepille begynder 1,8 m over gulvet. Hvælvene er muret med halvstenskapper uden overribber. I østkappen af skibets andet fag og i
sydkappen af tredie, begge steder i kappens
top, er placeret en cirkulær åbning (fig. 12) med
en diameter på ca. 55 cm; hullerne, der har paralleller i mange af amtets kirker (jfr. Kolt, s.
2179), kranses over hvælvet af en halvstensring. Det er antagelig i sammenhæng med
hvælvslagningen, at korbuen er udvidet og dens
vanger muret med munkesten uden vederlagsmarkering.
Ved overhvælvningen er så mange af kirkens
oprindelige vinduer blevet blændet, at der se-

nest ved denne lejlighed må være blevet slået
nye, hvoraf to spidsbuede spores på korets sydmur. Som afslutning på hvælvarbejdet er hele
kirkerummet, hvis vægge allerede engang tidligere var kalket med en varm, gultonet hvidtekalk, 1 6 blevet pudset og sikkert tillige kalket.
Forud for overhvælvningen har der stået †sidealtre i skibets østre hjørner.
Tårn. Samtidig med overhvælvningen, eller
måske lidt senere, er der til kirkens vestgavl
føjet et stort, med skibet jævnbredt tårn, der er
tre stokværk højt og i dag afdækkes med et
velformet, opskalket pyramidespir; den oprindelige tagform kendes ikke. På en syld af marksten, der sine steder går i dagen, er det bemærkelsesværdigt svære tårn, hvis østmur hviler på
skibets vestgavl, muret med munkesten i m u n keforbandt; bomhuller tilmuret 1882. 11 Ved ad-
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Fig. 6-7. Plan og længdesnit 1:300. Målt af Gert Bech-Nielsen, Ebbe Gitz-Johansen og Alfred Hansen 1968,
tegnet med enkelte suppleringer af KdeFL 1983. - Plan and longitudinal section 1:300.

skillige enkeltheder røber bygningen slægtskab
med andre tårne på Århusegnen (jfr. f.eks.
Vejlby, s. 1459), men ændringer og ombygninger gør en rekonstruktion af den oprindelige
udformning usikker. Tilbagerykninger på omkring en halv meter af nord- og sydmurene,
knap tre meter over gulvet, samhørende med
spor af spidsbuede kappesøm, angiver, at tårnrummet i det mindste var planlagt overhvælvet
med to fag krydshvælv. Skjoldbuesporet på
tårnrummets østvæg ligger højere end den
svagt spidsbuede tårnbue, således at tårnrummet sikkert fra begyndelsen har været sat i forbindelse med skibet. Ligesom ved andre tårne i
amtet kan der fra begyndelsen desuden have

eksisteret en direkte adgang fra kirkegården til
tårnrummet, og sandsynligheden taler for, at i
det mindste den ene af sydmurens to åbninger,
der i dag er tilmuret bindig med indervæggen,
er oprindelig. Begge er dog ved ændringer og
ommuringer forvanskede i en grad, der gør
spørgsmålet svært at afgøre (jfr. nedenfor). Senere ændringer har også medført, at tårnrummets vestvindue er blevet en del omdannet; åbningen er nu udvendig falset, og den indre
smig afsluttes foroven med en kurvehanksbue;
senest er lysningen ved en delvis tilmuring
gjort spidsbuet. Åbningens sålbænk er i niveau
med de nævnte tilbagespring i væggene, og
vinduet har derfor, ligesom f.eks. i Vejlby kir-
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ke, været placeret i rummets hvælvzone, dvs.
bemærkelsesværdigt højt. 1 8
I tårnets mellemstokværk, hvor der i østvæggen på hver side af skibets gavltrekant er
udsparet en lille niche med en nu tilmuret glug,
er der m o d nord et indvendig ændret, udvendig fladrundbuet, foroven falset vindue, der
med sine to rundbuede åbninger (fig. 9) er beslægtet med lydhullerne i en række af amtets
kirker (jfr. Skovby, s. 1972). Spor af en meget
bred, eller måske to, nu tilmurede, fladbuede
åbninger aflæses på vestmurens inderside, og
reparationer i sydvæggen giver mulighed for
antagelse af, at der også her har eksisteret vinduer. Over tårnrummets hvælvspor registreres
både ude og inde på nordmuren en blændet
åbning, der, såfremt hvælvene har været udført, må have tjent som adgang til tårnets øvre
etager. Åbningen, hvis bund sidder små fem
meter over terræn, har kunnet nås fra kirkegården med stige eller fritrappe.
I klokkestokværket findes et glamhul mod
hvert verdenshjørne; alle er udvendig dobbeltfalsede, nordsidens er spidsbuet og bevarer antagelig den oprindelige form, medens de øvrige
er ændrede. I syd og vest er åbningerne kurvehanksbuede, i øst sidder den fladbuede åbning i
et rundbuet spejl.
Våbenhuset foran syddøren er fra samme periode som tårnet og på en markstenssyld rejst af
munkesten i munkeforbandt; på østsiden er der
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Fig. 9 (ovenfor). Vindue i tårnets mellemstokværk
(s. 2259). KdeFL fot. 1983. - Window in middle storey
of tower.
Fig. 8 (foroven til venstre). Våbenhusets
(s. 2260). KdeFL 1967. - The porch.

gavl

Fig. 10. Korets gavl (s. 2256) med let omdannet, oprindeligt vindue (s. 2256). KdeFL fot. 1967. - East
end of the chancel.
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bænke med træ, og 1888 blev loftet hævet for at
frigøre skibets portal.
Eftermiddelalderlige

Fig. 11. Tårnspirets vindfløj (s. 2261) og udsnit af
bæverhaletag (s. 2260). KdeFL fot. 1967. - The weather vane on the spire of the tower and the flat-tiled roof

indmuret en romansk gravsten. Gavlen (fig. 8),
der er ommuret foroven og kan antages oprindelig at have haft kamtakker, er dekoreret med
en halvsten dyb centralblænding, der strækker
sig fra terræn og op mod gavltoppen, omsluttende døren og herover en firpasblænding. I
hver side af taggavlen er placeret en skråtstillet
skjoldblænding. Skønt dørens anslag er borthugget, hvorved åbningens oprindelige form
inden for den fladbuede fals er gået tabt, og den
store midtblænding foroven afsluttes med en
senere kurvehanksbue, er dispositionens slægtskab med andre gavle i Århus og omegn åbenbar (jfr. f.eks. Kolt, s. 2180).
I østvæggen sidder et kurvehanksbuet vindue i en bred, fladbuet niche med bund 112 cm
over det nuværende gulv; også det udvendige
spejl er fladbuet. 186311 ønskedes et jernvindue
i stedet for »det gamle af træ«. En halv snes år
senere foreslog synet at beklæde de †murede

ændringer

og

reparationer

er

sparsomt omtalt. 170119 var tårnets vestside
revnet; formentlig blev denne kalamitet hurtigt
udbedret, idet kirkens almene tilstand 171520
siges at være god. En større reparation må have
fundet sted engang før 1789, da kirken meldes 21
så godt som af nyt opbygt for kort tid siden.
Det er nærliggende at sætte denne oplysning i
forbindelse med året 1779, som skrevet med
jerntal læses på tårnets vestside og i vindfløjen.
De kurvehanksbuede døråbninger til de ovenfor omtalte smårum i tårnets sydside, en ommuring af tårnrummets vestvindue og ændring
af syd- og vestsidens glamhuller er blandt de
arbejder, som af stilistiske grunde kan henføres
til 1700-tallet. Der er utvivlsomt tale om, at
kirken, ligesom det var tilfældet med adskillige
af nabokirkerne, er blevet underkastet en hovedistandsættelse, der navnlig ved hjælp af de enkle,
murede gesimser har givet bygningens ydre en
virkningsfuld retouche. Efter opførelsen af
Moesgårds nye hovedbygning 1776-78 har det
været nærliggende for kirkeejeren, den unge
Christian Frederik Gyldenkrone, der var dansk
gesandt i Stockholm, at sikre og smykke sin
sognekirke.
Et omfattende tagarbejde gennemførtes 1828
efter en derom indhentet kgl. tilladelse til at
fjerne blyet. 11 Det hedder i synsprotokollens
beskrivelse, at ved denne lejlighed blev der oplagt flade tagsten (tunger, pander eller bæverhaler 22 ), efter at tagstolen var næsten helt fornyet. 183723 skulle tårnets blyhængte spir tækkes med disse for sin tid usædvanlige tagsten,
der fremhæves som hensigtsmæssige. Udskiftning af bly med tegl betød en økonomisk gevinst, og fænomenet var udbredt i perioden.
Når det nye tagmateriale i Mårslet, ligesom
samtidig på nabokirken i Malling, blev så særpræget, som tilfældet var, aner man bag dispositionen et udtalt ønske hos kirkeejeren.
Af andre arbejder skal anføres, at der 185510
blev foretaget en almindelig istandsættelse,
hvorved gulvet lagdes med »hvide og røde sten
i tavl«, 1860 forsynedes vinduerne med spids-
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Fig. 12.Skibets loft set mod øst med åbninger i hvælv (s. 2257) og egetagværk (s. 2261). Gert Bech Nielsen
fot. 1968. - The loft of the nave looking east, with openings in the vaulting and oak roofing.

buede jernrammer, og 1914 11 etableredes en
gennemgang fra tårnet til skibets loft.
Kirkens fornemme tagstole af eg (fig. 12) er
ifølge synsprotokollen opsat samtidig med bæverhaletaget (s. 2260) og omfatter i koret 7, i
skibet 16 spærfag, samlede på henholdsvis østog vestsiden, med savskårne, mere eller mindre
svajede krydsbånd, to lag hanebjælker og dobbelt, modsatrettet nummerering.
Opvarmning. 1897 ønskede synet de to kakkelovne fra 1881 10 udskiftet med et »varmeapparat«, hvilket skete 1905. Lavtryksvarmeværk
installeret 1937 i skibets nordøstre hjørne.
Vindfløj. På en jernstang, over volutbøjler og
kugle, sidder den enkle fløj med initialerne
CFBG, for kirkeejeren Christian Frederik Baron Gyldenkrone (1741-88), samt årstallet
1779.
Kirken står i dag hvidkalket ude og inde,
bortset fra det stykke af skibets sydmur, der
danner nordvæg i våbenhuset. Alle tage forny-

et 1972-74, ved hvilken lejlighed også våbenhuset, der indtil da havde haft vingetegl, fik
bæverhaler. Gulvene i kor, skib og tårnrum er
lagt med ølandsfliser, under stolestaderne er
der kork og i våbenhuset cementfliser; trælofter
i tårnrum og våbenhus.Hvidmalet trætrappe i
tårnrummet.
Bortset fra det genåbnede vindue i skibets
nordside er kirkens vinduer spidsbuede, indvendig smigede, udvendig falsede og forsynet
med jernrammer. I korets vinduer er 1971 indsat glasmosaik efter tegning af Mogens Jørgensen; den i sydvinduet er senere flyttet til tårnrummet.
Fragment af *malet glas, fundet i koret 1937,
nu i Den gamle By, Århus (inv. nr. 428:77).
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KALKMALERIER

1) Ca. 1190-1225 (fig. 16-17). På korets nordvæg
afdækkedes 1977-78 dele af en kalkmaleriudsmykning, der endnu ikke er blevet endelig restaureret. Udsmykningen fremtræder ret fragmentarisk på grund af almindelig slid og forhugning og er dertil beskåret af hvælv og
hvælvpiller, medens andre partier er skjult af
yngre kalkmalerier. Oprindelig har udsmykningen dækket hele murfladen, 2 4 men fremtræder nu bedst bevaret på væggens østre afsnit.
På en bygningspuds med omhyggelig kvaderridsning er malepudsen lagt op med en gråbrun, finkornet mørtel, påført fra oven og nedefter, med en synlig stødfuge omtrent midt på
væggen. Malelaget har en tykkelse fra 2-15 mm
og en jævn overflade, men glitningen er ikke
helt nøje gennemført og har efterladt en del
partier med lidt grovere pudskarakter. 2 5 På malebunden er foretaget en skitsering af motivernes hovedlinier med rødbrun farve, og ligele-

des er det geometriske skema trukket op med
fire friser. Øverst en kronfrise, ca. 60 cm høj,
og dernæst hovedfrisen med et ca. 135 cm højt
billedfelt; lavfrisen er ca. 65 cm høj, og forneden m o d gulvet afsluttes hele udsmykningen
med en draperimaling, ca. 120 cm høj. De
spredte, bevarede enklaver af draperiet viser
røde foldestreger på en gul bundfarve. Friserne
er adskilt af ensfarvet gule eller røde ca. fem cm
brede bånd, og dertil begrænses hovedfrisen af
et foroven grønt og forneden rødbrunt ca. 17
cm bredt bånd eller felt. O m k r i n g vinduet
midt på væggen er malet et bredt bånd, delt i
sort og okker. Baggrundsfarven ses alle steder
at være blå.
I hovedfrisens billedfelt øst for vinduet ses
Jesus stående foran tre krigsmænd. Han står længst
til venstre halvt vendt m o d øst i en bevægelse
hen m o d krigerne, markeret gennem fodstillingen og den foran brystet fremstrakte højre
arm. Højre hånd er løftet til hilsen med udstrakte fingre, medens han med venstre hånd
Fig. 13. Indre, set mod
vest. NE fot. 1980. - Interior, looking west.

Fig. 14. Indre, set mod
øst. Postkort o. 1910 i
N M . - Interior, looking east
c. 1910.

Fig. 15. Indre, set mod
øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east 1980.
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Fig. 16. Romansk kalkmaleri fra 1190-1225, på korets nordvæg, østligste fag
(s. 2262). NE fot. 1980. Romanesque
wall-painting
from 1190-1225, on the
north wall of the chancel, bay
furthest to the east.

holder en flig af sin kappe fast om livet. Kristus
har bleg, gulrød glorie med et okkergult, kraftigt kors, hvis tværstillede ender rækker lidt
uden for cirklen, der tangerer overkanten af det
grønne bånd over hovedfrisen. Han er iført
fodsidet alba og bærer over denne en knælang,
grøn tunica med gule borter. Hans kappe er
okkergul. Ansigtet ses i halvprofil bøjet svagt
forover med markeret pupil i øjets overkant,
idet han ser hen på soldaterne. Hudfarven er
hvidblandet okker, øjnene er hvide med røde
pupiller og tegningen i øvrigt rød. Han har
kort, spidst skæg og langt gult hår, der falder
ned over højre skulder. De tre krigsmænd står

med en svag kropsdrejning vendt mod Kristus,
opstillet enkeltvis ved siden af hinanden. Manden nærmest Kristus er iført fodlang, hvid
klædning og bærer over denne en kortere overkjortel med okkergule kantbræmmer. Kappen,
hvis farve ligesom overkjortelens er vanskelig
at bestemme, men som har rødt foer, fastholdes ved venstre skulder, hvor der dannes en
karakteristisk nakkefold. På hovedet bærer han
en rundpuldet, brun hjælm med topknop. Fra
bæltet hænger et sværd ned midtfor, og med
venstre hånd holder han om sværdfæstet, medens den højre hånd er lagt på brystet op imod
den venstre skulder som i en ærbødig hilsen.
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Krigeren i midten er slet bevaret, muligvis med
blå kjortel og med rødbrun kappe med okkergult foer. En næsten forsvundet hjælm synes at
have været af ovennævnte type. Foran sig holder han en okkergul genstand, som nedefter
tiltager i bredde. Af den sidste kriger ses kun
ansigtet og lidt af venstre skulder samt rester af
en hjælm, svarende til de øvrige. En forhugning har ødelagt den øvrige del af figurens
overdel, og nedefter tegner den sig kun ved
svage farvespor.
Vest for vinduet er hovedfrisens billedfelt
blot afdækket i det øvre østre hjørne. Her ses
overkroppen af en mand i grøn klædning og
(hvid?) kappe med nakkefold. Hoved og ansigt
er vendt opad mod vest. Skæg, hår og øjentegning er udført med mørkokker, og han har
ikke glorie eller hovedbeklædning. Mellem
manden og vinduet er et træ med trekløverformet, rødbrun krone og grøn stamme, der viser, at handlingen foregår udendørs.
Lavfrisen er inddelt lodret i felter, hvis fyldinger har grå ramme og blå baggrund. Under
vinduet står en hvid hest vendt mod øst, sadlet
og med en triangulær stigbøjle. Sadelknappen,
stigbøjlen og dens rem er hvide med røde konturer, og det med tunger afsluttede skaberak er
rødt. Hestens hoved er gået tabt. Foran hesten
og i næste felt mod øst, står rytteren svagt
vendt mod øst. Han er iført fodlang, lys rødbrun klædning, der dækker halvdelen af kroppen; som de andre bærer han rundpuldet, hvid
hjælm. Højre hånd holder han ved hoften. I det
følgende felt mod øst er en stående kriger. Han
ses kun i rødbrune konturer med knælang kappe, der har rødt foer; hans hoser er okkergule
og rækker til knæene. Med hævet sværd i højre
hånd peger han med sin venstre hånd mod en
bortridende rytter, der på grund af forvitring i
pudslaget kun anes som en rødbrun skygge.
Kronfrisen er opdelt i felter, hvor en mæander veksler med et billedfelt. I sidstnævnte er en
halvcirkel indskrevet, og de to østligste af disse
billedfelter er blevet afdækket. I buen over vinduets østkant ses en mand løbe af sted fra sin
faldne hest (fig. 17). Dette vanskelige motiv er
klaret ved at vise hesten med benene i vejret og

Danmarks Kirker, Århus amt

2265

Fig. 17. Detalje af romansk kalkmaleri (jfr. fig. 16).
JJF fot. 1980 (s. 2265). - Detail of Romanesque wallpainting ( c f . fig. 16).
Fig. 18. Tavle o. 1727 (jfr. fig. 36) med kalkmalet
baldakin-dekoration. Foroven et udsnit af den romanske, kalkmalede frise (jfr. fig. 16) (s. 2266). NE
fot. 1980. - Tablet c. 1727 (cf. fig. 36) with canopy wallpainting. Section of romanesque wall-painting (cf. fig. 16)
at top of picture.
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sadlen med sadelknapperne nedad, og hesten er
i sin fulde udstrækning gengivet diagonalt i
halvcirkelfeltet med hovedet nedad. Rytteren
fjerner sig med højt hævet venstreben hurtigt
fra hesten. Han er iført en rød, knælang frakke
og har hvide hoser og rundpuldet, hvid hjælm.
Det østlige billedfelt, der delvis skjules af
skjoldbuen, illustrerer en hest i firspring m o d
øst, hvoraf kun bagpartiet ses tillige med rytterens flagrende kappe. Mæanderen er malet med
hvidt, okker, lyserødt, dodenkoprødt og blåt.
Billedprogram og stil placerer kalkmalerierne blandt de jyske udsmykninger fra tiden
ca. 1190-1225, der genspejler ridderdigtningens
idealer, og med en vis rimelighed kan sættes i
sammenhæng med opfordringen til korstog. 2 6
Både i lavfrise og kronfrise viser forekomsten

af heste og ryttere hen til ridderlivet, selv om
de enkelte fortællinger bag fremstillingerne
ikke er kendt. Hovedfrisens østligste billede synes derimod mindre foreneligt med ridderidealet, da det sandsynligvis gengiver vagtmandskabet, der k o m m e r for at arrestere Jesus i Getsemane have 2 7 (Joh. 18,4). Dette kan næppe
tolkes som en opfordring til at rykke ud m o d
Kristi fjender, det vil sige kirkens, men måske
kunne det vække til eftertanke, at soldater havde spillet en uheldig rolle i passionshistorien.
Hovedfrisens billedfelt vest for vinduet kan
ikke tolkes.
2) O. 1500. På nordre skjoldbue i skibets
nordvestlige fag er ved restaurering 1937 iagttaget Århus-egnens sædvanlige dekoration
med de krydsende rundbuer.
3) 1700'rne. På korets nordvæg i det vestlige
hvælvingsfag er malet en baldakin med draperi
omkring kalkstenstavle nr. 2 (fig. 18). Draperiet er blåt med gule kantbånd og bræmmer.
Fra baldakinen foroven er draperiet ført ud
m o d hvælvets skjoldbue, hvorfra det hænger
ned således, at dets gråsorte foer danner baggrund for den sorte sten med gylden indskrift.
På korets østvæg er iagttaget rester af et draperi
fra 1700'rne.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens nyere, mere anonyme inventar har
forhen omfattet flere stykker, der har vist tilknytningen til de tidligere kirkeejere, baronerne Gyldenkrone til Vilhelmsborg: Altertavlen fra 1682, nu i Den
gamle By, en nedtaget herskabsstol samt to †orgler,
det ældste fra 1700. Den landlige prædikestol er skåret i året 1603, da pesten hærgede og bortrev mange
af sognet beboere, herimellem næsten en hel familie,
omtalt på epitaf nr. 1. Et andet epitaf, nr. 2, er opsat
af en familie, hvoraf et medlem 1721 har skænket
oblatæsken og en mindetavle vedrørende en skænket
†lysearm og †lysekrone. Som vanligt er døbefonten
romansk, men dåbsfadet et af de mere sjældne, nederlandske fra 1600'rnes begyndelse. Klokken er
støbt 1594 af Mattias Benninck i Liibeck.
Fig. 19. Judas med pengepungen. Detalje af nadverscenen i altertavlen fra 1682 (jfr. fig. 20) (s. 2268).
NE fot. 1980. - Judas with the purse of money. Detail of
the Last Supper from the altar-piece of 1682.

Fig. 20. *Altertavle nr. 2, 1682, formentlig udført af
Århus-billedskæreren Rasmus Christensen (s. 2268).
Den gl. By fot. - Altar-piece no.2, 1682, presumably
made by the Århus wood-carver Rasmus Christensen.
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Fig. 21. Alterkalk fra slutningen af 1600'rne, med
Marselis-våben (s. 2269). NE fot. 1980. - Chalice
from end of the 1600's, with the Marselis' coat of arms.

Fig. 22. Oblatæske, givet 1721 af Christen Skaarup
og Johanne Bergenhammer, udført af Mikkel Gregersen, Århus (s. 2270). NE fot. 1980. - Waferbox,
donated 1721 by Christen Skaarup and Johanne Bergenhammer, made by Mikkel Gregersen, Århus.

Alterbord af granitkvadre, antagelig middelalderligt, men omsat senest 1937; 125 cm højt,
165 cm bredt og 118 cm dybt, opmuret 75 cm
fra østvæggen. I bagsiden er en niche, 7 8 x 4 2
cm. Den nyere egetræsbordplade dækkes af en
hvid dug.
†Sidealterborde. Udformningen af hvælvingerne i skibets østre hjørne (fig. 7) angiver, at
der her har stået sidealtre.
†Alterklæder. 1702 fandtes et gammelt og et
nyt klæde af rødt silkefløjl.
Som alterudsmykning tjener et 105 cm højt
støbejernskors, udført 1970 efter udkast af billedhuggeren Gudrun Steenberg.
Altertavler. 1) 1888 (jfr. fig. 14), skænket af
kirkeejeren i anledning af hans sølvbryllup. 1 1
Kraftig egetræsramme med portalfelt, hvori oliemaleri på lærred af Kristus hos Martha og
Maria, signeret »A. D o r p h 1888«, en replik af
kunstnerens altertavlemaleri fra 1874 i Stefanskirken i København. Kristus er iført rød og blå
dragt, kvinderne brunlige og blegrøde. Den tilhørende tekst i fodfeltet: »Eet er fornødent.
Luc. 10.42«, står med gyldne versaler på det
mørke egetræ. Også den skårne bladramme
om maleriet er forgyldt. 1970 blev tavlen flyttet til skibets nordvæg, efter at topstykket var
fjernet.
*2) (Fig. 19-20). Altertavlen, 2 8 med stafferingsårstal 1682, er formodentlig udført af Århus-billedskæreren Rasmus Christensen, der
både vedrørende tavlens opbygning og de figurmæssige detaljer har hentet sine modeller
fra billedskæreren Peder Jensen Koldings arbejder.
Den ret plumpe tavle, i eg, hviler på et forholdsvis højt fodstykke, hvis fremspring bærer
kirkeejernes, Gyldenkrone og Vinds, skårne,
kronede våbenskjolde støttet af vildmænd. Det
tredelte storstykke, over postamentbjælke med
gennembrudt bladornamentik, har gesims med
æggestav, tresidet knækket over det brede
midtfelt; i siderne er gesimsen støttet af snosøjler omvundet med vinranker og med korintiske kapitæler. I midtfeltet ses foran draperi en
perspektivisk skåret nadverscene (fig. 20) under
en stor, frithængende lysekrone. I sidefelternes
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muslingeskalnicher står fritskårne evangelistfigurer, formodentlig Lukas og Johannes, ligesom på de beslægtede tavler i Voldby (Randers
amt) og Thorsø (Viborg amt). På profilerede
konsoller over gesimsen sidder de to andre
evangelister, der svarer til nogle *figurer fra
Århus Vor Frue kirke (s. 1226), antagelig Matthæus og Markus, hvis dyresymboler, ligesom
de ovennævnte modellers, rimeligvis har været
anbragt på de nu forsvundne stor- og topvinger. De portalformede, gennembrudte gavlstykker bag de øvre evangelister afsluttes af
store fantasimasker. 2 9 I topfeltet en groftskåret
krucifiksgruppe mellem glatte søjler flankeret
af bruskværk med masker. Den kraftige gesims
har formentlig ligesom i Glud (Vejle amt) båret
de tre soldater fra en opstandelsesscene, hvor
Kristusfiguren her er erstattet af en stor kugle.
Tavlens staffering er blevet fornyet flere gange, formentlig på oprindelig grundlag. 1907 30
opfriskede man farverne fra en istandsættelse,
der ifølge en indskrift bag på tavlen stammede
fra 1831. 31 På fodstykkets fremspring er med
gult malet »Anno - 1682« under de broget stafferede våbenskjolde, hvorover læses henholdsvis »W.B.v.G.« og »R.S.v.W.«, for giverne
Wilhelm Baron von Gyldencrone og hans huFig. 24. Alterstage fra o. 1650 (s. 2270). NE fot.
1980. - Altar Candlestick from c. 1650.

Fig. 23. Dåbsfad fra begyndelsen af 1600'rne, nederlansk arbejde (s. 2271). NE fot. 1980. - Baptismal dish
from the beginning of the 1600's, Netherlands work.

stru Regitze Sophie von Wind. Selve tavlen er
stafferet som marmor, fodfeltet blåt med røde
indslag, storstykkets baggrund rødligt og portalgavlene gråligt marmoreret. Søjlerne er hvide med bronzerede kapitæler, figurerne har
brogede dragter. På fodstykket er 1831 med
gul skriveskrift på sort bund malet en indskrift
fra »Joh. 6, 35.36. Jeg er Livsens Brød« etc.
Ved anskaffelsen 1888 af altertavle nr. 1 blev
baroktavlen flyttet ned i kirkens vestende, 1 0
men 1897 afgivet til Århus museum, senere
Den gamle By, hvor den har inv. nr. 512.
Altersølv. Alterkalk (fig. 21), fra slutningen af
1600'rne, tidligst omtalt i inventariet 1702. 20
Den er 22,3 cm høj, har sekstunget, profileret
fod med øvre flad, tunget plade, hvorfra det
sekskantede skaft rejser sig. Tætsiddende pro-
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Oblatæske (fig. 22), skænket 1721, udført af
Århus-guldsmeden Mikkel Gregersen, der har
leveret en ganske tilsvarende æske til Storring
(s. 2071). Den er 9,3 cm i tvm. medregnet fodpladen, der er bølgeriflet ligesom lågkanten.
Låget har en drevet »kvadronneret« bort o m kring den flade overside med en graveret indskrift (skriveskrift): »Denne Eske Er gifuen Til
Maarslet Kierche af Christen Schaarup og J o hanna Bergenhammer Paa Deris Brølups Dag
Som Var d. 8. Julii A(nn)o 1721.« (Jfr. mindetavle og epitaf nr. 2). Under bunden to ens mesterstempler (Bøje II, 1982, s. 236 33 ).
Sygesæt,
1956,
stemplet
F. Hingelberg,
Aarhus. †Sygesæt. 1) 1690 omtales en gammel
tinkalk og disk til at betjene syge med. 3 4 2) 1772
fandtes et tilsvarende af sølv. 3 5
Vinkande, skænket 1960, stemplet F. Hingelberg, Aarhus.
Alterstager (fig. 24), o. 1650, 45 cm høje, med
blødt profileret fodskål, mangeleddet skaft
med afskåret balusterled samt kraftig, karnisformet lyseskål; lysetorn af malm. Beslægtet
med stager i Odder og Gylling (Hads hrd.). Syvarmet lysestage fra begyndelsen af 1900'rne.

Fig. 25. Prædikestol og lydhimmel 1603 (s. 2272).
NE fot. 1980. - Pulpit and sounding board 1603.

filstave markerer overgangen mellem de enkelte led og den gotiserende foldeværksknop. Det
store, glatte bæger bærer et graveret Marselisvåben, med løver som skjoldholdere. 3 2 N y t
halvlåg med hælderør.
Disk, »A(nn)o 1742«, svær og glat, 16,5 cm i
tvm., med lille, opstående kant. På randen et
Georgskors indskrevet i cirkel. Årstallet er graveret under randen, og midt under bunden er
to ens mesterstempler for Sønnik Hansen Buxlund (Bøje II, 1982, nr. 5884), der døde 1739,
men hvis virksomhed tilsyneladende fortsattes
af enken.

Fig. 26. Romansk døbefont (s. 2271). NE fot. 1980.
- Romanesque baptismal font.
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†Messehagler. 1702 omtales i inventariet 20 en
messehagel af »fiolenbrun, slet (glat) fløjl« med
brede sølvgarneringer. 1842 var anskaffet en ny
af rødt bomuldsfløjl. 3 6 1862 var haglen af samme farve og forsynet med et kors af guldbrokade. 1 1
Alterskranke, 1953, femsidet, med vinrankemotiv i messing, udført efter tegning af arkitekt H. P. Nielsen, Odder. Den tidligere
†skranke fra 1850, 10 gennemistandsat 1894, 11
havde drejede træbalustre og var opstillet i
halvkreds foran altret.
Døbefont (fig. 26), romansk, af grålig granit,
k u m m e n isprængt sorte korn; ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type, herunder VengMallinggruppen, med de nærmeste paralleller i
Kolt (s. 2187) og Framlev (s. 2049).
Den ca. 80 cm høje font har en ret bred k u m me, 76 cm i tvm. ved mundingens kvartrundstav. Den er smykket med gruppens vanlige to,
næsten identiske løvepar, hver med fælles
mandshoved, der springer ca. 3,5 cm frem foran de langstrakte løvekroppe, hugget i fladt relief. Mankerne løber ud i små krøller, halerne
er lagt op mellem benene og ender i tre- eller
firbladede duske. Den runde, glatte fod, med
hvælvet overside, har øvre skaftring. 1702 20 karakteriseredes fonten i inventariet som »hel vel
stafferet med et smukt overdække«, f o r m o dentlig et †fontelåg. Opstillet i korets nordside
ved triumfbuen.
Dåbsfad (fig. 23), fra 1600'rnes begyndelse,
tidligst omtalt i kirken 1702. 20 Det er et nederlandsk arbejde af messing, 59,5 cm i tvm., med
en drevet og punslet fremstilling af syndefaldet
i bunden, omgivet af bladkrans med rosetter
samt stemplede, koncentriske småcirkler. På
randen, med ombukket kant, et på nederlandske arbejder ret almindeligt, drevet ornament:
mandelformede bukler ledsaget af stemplede
slyngbånd, der i den ydre krans danner ruder i
mellemrummene mellem buklerne (jfr. Bering
s. 2198).
Dåbskande, 1932, af messing, 34,5 cm høj
medregnet et Georgskors på låget. Under foden er med versaler stemplet: »Keibye«.
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Fig. 27-28. Detaljer fra lydhimmel og prædikestol
1603 (s. 2272). NE fot. 1980. - Details from sounding
board and pulpit 1603.
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Prædikestol og lydhimmel (fig. 25, 27-28), med
skåret årstal 1603, af eg, i landlig ungrenæssance. På det smalle opgangsfag er med reliefversaler skåret navnene på de forskellige kirkelige
myndighedspersoner: »M. (magister) Peder
Terchelsen pr. (provst) H. (hr., dvs. præst)
Christen Laveritssen. M. (magister) Michel
Nielsen sognepr. 3 7 (sognepræst). lens Iostsen i
Langhale. lens Michelsen i Skomstrvp (kirkeværger). Anno 1603«.
Den karnapformede stol består af fire fag
samt et smalt, nyere vægfag, hvortil oprindelige detaljer er flyttet. Foran stolens knækkede
hjørner, hvis lister er prydet med skåret bladværk, står riflede dobbeltsøjler med akantusblade på prydbælterne og med små menneskehoveder indpasset i de korintiske kapitæler;
vægfeltets kapitæler forenklede. I storfelterne
er riflede, pilasterbårne arkader med perlestav
og dobbelte tandsnit i bueslaget og i sviklerne
små, tætklippede englehoveder. Under bueslagene, i let hulet niche, står stive, stereotype
figurer af evangelisterne på hver side af en krucifiksgruppe. De skægløse evangelister, med
bog, står på enkle kartoucher smykket med de
respektive, naivt skårne tegn; på små klodser er
med reliefversaler skåret deres navne, hvorover
der i nichebunden ses æselrygsbuer med stemplede rosetter; tilsvarende findes over evangelisttegnenes hoveder og på bundens skrågulv. Fra
øst: 1) »S. Matevs«, 2) »S. Marcvs«, 3) krucifiksgruppe (fig. 28) med Adams hoved under
korset. 3 8 4) »S. Lvcas«, hvis navn er skåret med
mindre bogstaver over et relief af en lille, stående okse; på »navneklodserne« kun et indprikket
kors. På vægfeltet 5) »S. Iohannes«, reliefskåret
på lille konsol, hvorpå den krølhårede figur
står. Over hovedet ses en stor, skåret roset o m givet af tovstav. Gesims og postament har
hjørnefremspring, de øvre med diamantbosser,
de nedre med fantasifulde dyremasker. I smalfelterne er bibelindskrifter med skråtstillede reliefversaler: 39 I frisen: »Rob høt. spar icke / opløft din røst som / en basone oc kvnd/giør met
folck dieri« (deres brøde. Esajas 58,1.). I postamentfelterne: » O m Christi slect oc mandoms
anamelse / om Iesv ord oc vnderlige giernin-

ger. / Saa elste Gvd verden at hand gaf (etc.). /
Om Christi vndfangelse oc fødelse.« U n d e r baldakinen er syvsidet, med profil- eller tovstave på sidesammenstøddene samt stor, drejet
hængekugle under polygonal plade. Samtidig,
sekssidet lydhimmel, hvis frise r u m m e r en reliefskåret indskrift: »Himmel oc iord / skvlde
forga(!) men / mine ord skvlde icke / forgaa.
Marcii Gvds / ord bli[ver evindelig]«. 40 På
hjørnefremspringene sidder små menneskehoveder, og nedenunder hænger store englehoveder (fig. 27), hvorimellem gennembrudte hængestykker. På gesimspladen står høje, hjørneknækkede og riflede konsoller med drejede
topspir, hvorimellem spinkle, gennembrudte
kartoucher med englehoved i ovalfelt. U n d e r siden er ved profillister delt i seks felter, prydet
med skårne liljeornamenter, omkring sekssidet
midtfelt med stor roset.
Stol og himmels sparsomme staffering er opfrisket ved P. Rahbeks istandsættelse 1913. Indskrifter, navne, enkelte figurdetaljer og lister er
gyldne, andre profillister røde og grønne, søjlekannelurernes bund blå. Figurerne har naturlig karnation, dragterne er brogede og ved den
nyere bemaling undertiden »suppleret« uden
for skæringerne. Lydhimlens underside er blå,
med røde og grønne liljer og sølvroset. - Både
stols og himmels form angiver, at prædikestolens placering har været en anden oprindelig.
Stolestader, o. 1906, 10 gavlene nedskåret i højden 1937; grønmalede. Det tidligere †stoleværk,
fra 1854, 11 med ryglæn, pult og fodskamler,
egetræsmalet, havde afløst et †stoleværk uden
døre, tidligst omtalt 1702. 20 - Nyere armstol til
præsten, i koret.
»Fattigbøsse«, o. 1900, af sortmalet blik med
gylden påskrift; nu ude af brug. En †pengetavle
er 1684 omtalt i forbindelse med Regitze Sophie Vinds indstiftelse af Mårslet hospital. 1 3 To
†fattigblokke med låse blev anskaffet 1854. 11
†Herskabsstol, 41 tilhørende Vilhelmsborg, ønskedes 1850 nedtaget eller flyttet helt tilbage i
kirken; fem år senere var stolen fjernet. 1 0
†Orgelpulpitur, i tårnrummet, bygget 1817 42
(jfr. nedenfor).
Orgel, bygget 1979 af Marcussen & Søn, Å-
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Fig. 29. Mindetavle 1721 vedrørende †lysekrone og
†lysearm, skænket af Christen Skaarup og Johanne
Bergenhammer (s. 2273). NE fot. 1980. - Memorial
tablet 1721 referring to †chandelier and †candle-bracket
donated by Christen Skaarup and his wife.

benrå. 12 stemmer samt én transmission, fordelt på hovedværk, brystværk og pedal. Tegnet
af Rolf Graae.
†Orgler. 1) I året 1700 fik kirken et orgel, 2 3
der 1702 20 omtales som »et smukt orgelværk,
vel stafferet, som hr. baron Gyldenkrone har
foræret«. 4 3 Formentlig placeret i tårnrummet.
2) 1817 44 lod kirkeejeren, baron Gyldenkrone, et orgel »af mindre størrelse« opstille i tårnrummet, hvor et nyt pulpitur var opført. 4 2 Allerede 1828 36 trængte orglet imidlertid til reparation på grund af fugtgennemtrængning af
hvælvet. 4 5 Året efter ansøgte baronen kancelliet
om tilladelse til at sælge orglet, men fik afslag.
To år senere samtykkede kancelliet dog, under
indflydelse af biskoppen, der fandt baronens
grunde gode: 2 3 Orglets dårlige tilstand skyldtes
almindelig fugt »i grunden og ikke i taget«, og
der fandtes på egnen ingen orgelbygger, som
kunne reparere det. 4 6
3) Leveret 1912 af A. C. Zachariasen, Århus. 4 7 Ét manual med fem stemmer. Disposi-
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tion: Bordone 16', Principale 8', Bordone 8',
Salicionale 8', Flauto 4', oktavkoppel, svelle;
pneumatisk aktion, keglevindflade. Facade
med attrappiber af sølvbronzeret zink. Opstillet i tårnrummet. Orgelfacaden er nu anbragt i
tårnets mellemstokværk.
Salmenummertavler fra 1981. De tidligere tavler, anskaffet 1884, 11 af fyr, med søm til ophængning af brikker med påmalede tal, er nu
ude af brug. En ældre fyrretræstavle med buet
gavl, sortmalet og med hvid frakturindskrift,
var beregnet til numre med kridt; nu anbragt i
tårnets mellemstokværk.
Mindetavle (fig. 29), 1721, vedrørende †lysekrone og †lysearm, ifølge indskrift skænket af
ægteparret Christen Skaarup og Johanne Bergenhammer (jfr. oblatæske og epitaf nr. 2).
Skaarup 4 8 havde tidligere givet en lysekrone til
Århus domkirke (s. 605, nr. 5).
Tavlen, der er et primitivt billedskærerarbejde i eg, 144,5x116,5 cm, r u m m e r inden for
den brede, karnisformede ramme to ens opbyggede felter: en hvælvet skrifttavle i opløst
bladramme, der foroven bærer to svævende
englebørn støttende et kranium over korslagte
knogler (det øvre forsvundet). Under bladrammen ses henholdsvis en liggende benrad og et
draperi med to kvaster. Skriftovalerne er flankeret af fladtskårne figurer, foroven Moses
med lovens tavler og sværd (i stedet for stav)
og Aron, i ypperstepræstedragt, med røgelsekar og kande. Forneden to uidentificerede personer, den ene med sværd og en ejendommelig
hat, den anden holdende en aflang genstand.
Tavlens staffering stammende fra en restaurering 1913 ved P. Rahbek, omfatter en okker marmorering på rammen og mørkebrun
bund for reliefferne. Bladranken er lysgrøn
med grå kanter, personerne i blå, grå eller lysrød kappe, der har guld på kanterne ligesom
englenes vinger og draperiet, med rødt foer.
Indskriften står med gul kursiv på sort bund.
Foroven: »Dend Her i Maarslett Kirke Hengende Lyse Crone og Opsatte lyse A r m haver
høyagtbare og velfornemme Sr. Christen
Sckaarup af Aarhuus og hans Elskelige Brud
Iohanna Bergen H a m m e r af Maarslett Præste-
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gaard gived til Kirken paa deres Brøllupsdag d.
8. Julii Anno 1721.« Forneden et vers:
»Oplys med det lys self o gud
Dend B r u d g o m med sin unge Brud
Som lyse A r m og Crone,
Din Tempel gaf ydmygelig,
Og Samle dem i Himmerig, for Lammeds
Stoel og Throne; Lad dem og der da finde mig,
Som Begge elsker inderlig,
Og dette Skreved haver;
Saa vil 49 vi i det høye hof
Dig Samptlig yde Samled Lof
for alle dine gaver.
M . B . H . Sponsæ Pater«
(c: Mads Bergen H a m m e r . Brudens far).
Opsat på sydvæggen i skibets vestligste fag.
Tre nyere lysekroner, barokkopier med 2 x 8
lysearme; de to kroner anskaffet før 1921.
Vedrørende †lysekrone og †lysearm 1721, se
mindetavle.

Fig. 31. Epitaf nr. 1, opsat 1641 af Rasmus Pedersen
Testrup over forældrene Peder Nielsen og Ingeborg
Pedersdatter Fog samt fem søskende, alle †1603
(s. 2275). NE fot. 1980. - Sepulchral tablet no. 1, donated 1641 by Rasmus Pedersen Testrup in memory of his
parents Peder Nielsen and Ingeborg Pedersdatter Fog and
his five brothers and sisters who all died 1603.

Fig. 30. Maske på epitaf nr. 1, 1641 (jfr. fig. 31). NE
fot. 1980. - Mask on sepulchral tablet no. 1, 1641 (cf.
fig.31).

Klokke (fig. 32-33), støbt 1594 af Mattias
Benninck, Lübeck; 95 cm høj, medregnet de
maskesmykkede bøjler, og 109 cm i tvm. Foroven omkring halsen et detaillerigt ornamentbånd med vase mellem vingede holdere vekslende med englehoved over akantusblade. 5 0
Herunder mellem profillinier et skriftbånd med
reliefversaler: »Lavdate deo in simbalis bene so-
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nantibvs et simbalis ivbilationis. Mattias Benninck me fecit anno 1594«. (Pris Gud med klingende cymbler og med gjaldende cymbler (Salme 150,5). M . B . gjorde mig i året 1594). Over
og under slagkanten tætstillede profillinier. Ny
klokkeknebel 1975.
†Klokker. Ved klokkeskatten 1528 51 måtte
kirken afgive to klokker, der med al deres
»jernfang« (ophæng) vejede: 1) 3½ skippund
og 8 lispund, 2) 10 lispund.
Klokkestol, af eg, bestående af fire (genanvendte) stolper støttet af skråstivere.
GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 31), 1641. Billedskærerarbejde
med storfelts maleri, opsat af Rasmus Pedersen
Testrup 5 2 over forældrene Peder Nielsen og Ingeborg Pedersdatter Fog samt fem søskende,
alle døde under pesten 1603.
Gravskrift nederst i storfeltet over: Peder
Nielse(n), som boede og døde i Thestrvp,
»sandmand her vdi herredet«, og hustru Ingeborig Pedersdater Fogs(!), der levede sammen
på 16. år og avlede seks børn, fire sønner og to
døtre; de tre sønner og to døtre »bortsove«
med deres forældre 1603 og hviler her tilsammen. Gud give dem en glædelig opstandelse.
»Og hawer dirres efterladte søn welagt mand:
Rasmus Pedersen Testrvp, borger vdi Aarhvs,
Gvd til ere, kierchen til beprvdelse och sin kiere
s(alige) farelder til admindelse ladet den ephitapivm bekoste (o)c apsete a(nn)o 1641«.
Epitafiet, af eg, består af et storfelt, 134x85
cm, flankeret af kvindelige hermer med hænderne sammenlagte i bøn. De draperismykkede
hermeskafter står på postamenter, med beslagværk, der atter hviler på en fodliste med maskesmykkede konsoller (fig. 30). Gesimsen,
med æggestav- og tandsnitlister, prydes af
konsoller med englehoveder, og et tilsvarende
hoved med store vinger smykker det bruskede
topstykke. Hængestykkets øreflipvolutter o m slutter en oval med et påsat, skåret barokskjold
med Rasmus Pedersens reliefskårne bomærke
mellem hans initialer »RP«.
Storfeltets maleri af Opstandelsen er udført i
olie på træets kridtgrund. Motivet, der nøje er

Fig. 32-33. Klokkeindskrift og klokke, støbt 1594 af
Mattias Benninck, Liibeck (s. 2274). NE fot. 1980. Bell-inscription and bell, cast 1594 by Mattias Benninck,
Liibeck.

knyttet til gravteksten og baggrunden for epitafiets opsætning, har o. 1800 faet en primitiv
overmaling ligesom rammeværket. Den blege
Kristus, med rødt draperi og holdende den store sejrsfane, står omgivet af en gul strålekrans
på en brun sarkofag; foran ligger og står tre
skræmte, romerske soldater, bagved flygter en
fjerde. De bærer røde, gule og grønne harnisker over røde og lilla knæbukser. Den tiliniede
gravskrift er opmalet med gyldne versaler på
sort bund ligesom indskrifterne i frise og posta-
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ment, henholdsvis fra »Apoc. 14. ca. Salige ere
de døde, som dø i Herren ...« og »I. Corint 15.
Død hvor er din braad ...«. I hængestykkets
ovalfelt er i korsform malet bogstaverne
»GSMSG«, således at M'et danner midte for
begge bogstavrækker, formodentlig begyndelsesbogstaverne til Testrups valgsprog, der ligeledes findes i hans stambog. Ved siden heraf
står årstallet »1641« over Jesumonogram og
hustruens,
Maren OlufsDatters, initialer:
»M.O.D.« 5 3
1906 blev epitafiet istandsat af Erik Bayer. 54
Manglende dele blev nyskåret, 55 bl.a. ansigtet
på topstykkets englehoved, og rammeværket
blev nymalet på grundlag af oprindelige farvespor: en broget staffering med kraftige farver
og nogen forgyldning på detaljer på sort baggrund. Malingen er nu stærkt afskallende,

hvorfor en restaurering forestår. Ophængt på
nordvæggen i skibets østligste fag, hvor også
Søren Abildgaard bemærkede det 1770, og antagelig på oprindelig plads.
2) (Fig. 36). O. 1727. Kalkstenstavle, sat af
arvingerne over sognepræst Mads Bergenhammer og hustru, begge døde 1727. Ifølge indskriften var Madts Bergenhammer f. i Laalland
1663, i fire år »medtienere der i landet«, siden
næsten 37 år sognepræst for Maarslett menighed, †1727 i sit 64. år. Hans hustru, Kirsten
Lipper, var f. i Schaane 1663, †1727 i sit 64. år;
de havde levet i ægteskab »paa 37 t e aar« og var
velsignet med fem børn, af hvilke tre lever: hr.
lens Bergenhammer, præst til Falling og Ørting menigheder, Johanne Bergenhammer, i
ægteskab med Cristen Schaarup, vejer og måler samt køb- og handelsmand i Aarhuus (jfr.

Fig. 34. Gravsten nr. 3, o. 1630-40, formodentlig
over en kvinde og hendes to ægtemænd (s. 2277).
NE fot. 1980. - Tombstone no. 3, c. 1630-40, presumably to a woman and her two husbands.

Fig. 35. Romansk gravsten, n r . 1 , over Haldan
(Halfdan) (s. 2277). NE fot. 1980. - Romanesque
tombstone, no.1, for Haldan (Halfdan).
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oblatæske og mindetavle) og Hans Bergenhammer, »som øver sig i den lovlige kiøbmands handel«. De ... »overlode deres siæle til
himmelen og deres legemer til graven herneden. ... opsat af ovenmelte efterlevende arfvinger«. 56
Kalkstenstavlen, 9 3 x 6 3 x 5 cm, rummer inden for en flad ramme et stort ovalfelt med
indskriften med reliefversaler og store skønskriftsbogstaver. Forneden er ovalen båret af en
lille vogn, der flankeres af siddende personer
symboliserende den flygtende tid og forgængeligheden: en mand, der støtter sig til en spade
og holder et timeglas, og en putto, der, lænet
op ad en træstamme, blæser sæbebobler; ved
siden heraf en vase med blomster. I de øvre
svikler ses svævende, påklædte engle, den ene
med livets krone og krans, den anden med
trompet og palmegren. Tavlen er sortmalet
som baggrund for de gyldne relieffer og indskrifter. Opsat på korets nordvæg, i vestre fag,
hvor der 1977-78 omkring tavlen er afdækket
dele af en kalkmalet baldakin med draperi (jfr.
s. 2266 og fig. 18).
Gravsten. 1) (Fig. 35), romansk, over Haldan
(Halfdan). Grovkornet, lysrød granit med sorte indslag, trapezformet, 154x44-36 cm, meget
ujævn af tykkelse, idet stenen midtpå måler ca.
10 cm, for enderne ca. 20-25 cm. Inden for en
affaset, let hulet kant optages fladen dels af et
smalt felt foroven med navnet, afgrænset nedadtil af en dobbelt tovstav, dels af tre kors anbragt i forlængelse af hinanden og ledsaget af
mindre figurer. I navnefeltet står med ni
cm høje reliefmajuskler. »HALDA« (eller
HALDN, det sidste bogstav er forvansket).
Navnet er formodentlig det kendte Haldan (latin: Haldanus) eller Halfdan. 57 I feltet herunder
ses for hver ende et Georgskors, med midtring,
hvis arme har ophøjede kanter. Ved en tap og
en ring forbindes endekorsene med et spinklere
reliefkors, hvis tre øvre arme er korsede. De
flankerende figurmotiver er fra oven to blade
med tydeligt markerede midtribber, en ophøjet
firkant, antagelig beregnet til et ikke udført
motiv, samt henholdsvis et firkløver og et trekløver, ligeledes med ophøjede kanter. - 188515

Fig. 36.
mer og
NE fot.
hammer
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Tavle over sognepræst Mads Bergenhamhustru Kirsten Lipper, døde 1727 (s. 2276).
1980. - Tablet to the parish priest Mads Bergenand his wife Kirsten Lipper, died 1721.

fandtes gravstenen indsat i kirkegårdsdiget
nordvest for kirken, nu opstillet i hjørnet mellem tårn og våbenhus.
2(?) En rødlig granitblok, trapezformet,
162x61-53 cm og med affasede kanter, men
uden synlig dekoration, er muligvis en genanvendt, romansk gravsten. Indsat i våbenhusets
østmur lige over jordsmon.
3) (Fig. 24), o. 1630-40. Figursten over en
kvinde og formodentlig hendes to ægtemænd.
Rødlig kalksten, 166x117x13 cm, højre nedre
hjørne afbrudt og cementlappet. Den stærkt
nedslidte, men velhuggede sten er antagelig
udført i et Århus-værksted, der bl.a. har leveret
en ganske tilsvarende sten i Elsted (s. 1748,
nr. 3).
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De tre personer står under et tredelt bueslag,
der i siderne er båret af volutkonsoller, midtpå
af englehoveder; i sviklerne ovenover timeglas.
I stenens øvre hjørner er cirkler, med indvendig tungebort, om evangelisterne Johannes og
Markus(?) med deres tegn. Personerne står i
vanlig bedestilling med sammenlagte hænder.
Mændene er ensklædte, men individualiserede
med hensyn til hår og skæg. De bærer pibekrave, kappe med mønstret bræmme over knappet
trøje og tætfoldede bukser. Kvinden har konehue, rund, stiv krave med indvendig tungebort, (blomster)mønstret liv og plisseret slag.
Baggrunden trambuleret. Figurfeltet afgrænses
mod skriftfeltet af slyngbånd. Den så godt som
forsvundne indskrift har stået med let skråtstillede reliefversaler ligesom den omløbende indskrift fra »(E)sai. 35. cap.« på stenens ramme.
Opstillet mod våbenhusets sydvæg.

Fig. 37. Brudstykker af *gravflise nr. 1, fra o. 1600,
med dele af indskrift (s. 2278). NE fot. 1983. - Fragments of *memorial tile no.1, from ca. 1600 with parts of
the inscription.

Fig. 38. *Gravflise nr. 2, fra o. 1600. Nu i Den gl.
By (s. 2278). Den gl. By fot. - Memorial tile no.2,
from c. 1600. Now in Den gamle By.

4) O. 1792, over lens Hansen Möller, f. i
Krekier 6. sept. 1725, død i Skou Mølle 6. dec.
1792, 67 år og 3 mdr. gl., og Alhed Ingerslew,
f. i Aarhuus 22. aug. 1738, død •.58 Rødlig
sandsten, 194x126,5x17 cm, med riflede sider
og karnisprofileret kant. Indskriften står med
fordybet kursiv og enkelte store skønskriftsbogstaver. Opstillet ved vestre kirkegårdsdige,
syd for portlågen.
5) 1790'erne. Grå sandsten, 192x126x14
cm, med rosetter i hjørnerne; sider og kantprofil som nr. 4. Den næsten nedslidte indskrift,
med fordybede versaler, har udfyldt stenens
flade. Ved østre kirkegårdsdige, nord for køreporten.
*Gravfliser, o. 1600, af rødbrændt ler med rester af grøn blyglasur, antagelig fremstillet i et
østjysk (måske århusiansk?) pottemagerværksted; 59 nu i Den gamle By. 6 0
1) (Fig.37). To formentlig sammenhørende
brudstykker af en indskriftfrise, 12,5-13 cm høj
og 3,5 cm tyk, stykkerne henholdsvis ca. 7 cm
og 38 cm lange, med kantlinier i relief, hvorimellem reliefversaler: »H ... MSTIGMAR«
(inv. nr. 427:77).
2-3) (Fig. 38). To ens fliser (den ene i brudstykker), 17,5 cm i kvadrat og 2,5 cm tykke,
stemplet med dobbeltlilje i kantstillet kvadrat
og med fliget blad i hjørnerne; nøje svarende til
fliser i Åby (s. 1448, nr. 1) og Adslev (Hjelmslev hrd.) (inv. nr. 51:42 og 795:52). - Desuden
findes fem brudstykker af fliser med en ubestemmelig dekoration (inv. nr. 790:52).
Kirkegårdsmonumenter. 1-3). Brandts familiegravsted, under fire gamle lindetræer nord
for kirken (fig. 39), består af liggende gravsten
flankeret af to ens sandstenssteler.
1) Gravstenen, o. 1797, af sandsten, 196X
142X11 cm, har hulet kant og fordybede, nu
tomme hjørnecirkler. Indskrift, med fordybede
versaler, over »fordum velærværdige og høylærde hr. Christian Friderich Brandt«, f. på
Samsøe 20. apr. 1721, blev præst i Maarslet
16.juli 1756, gift året efter med Ingeborg Fæster, f. i Brabrand præstegård 61 22. juli 1736 (9
børn, 4 sønner og 5 døtre), †10. febr. 1797 efterladende 3(?) sønner og 2(?) døtre med enken,
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Fig. 39. Brandts familiegravsted på kirkegården, med gravsten fra o. 1797 og steler fra o. 1818 og o. 1836
(s. 2278). NE fot. 1980. - The Brandt family tomb in the churchyard with tombstone from c. 1191 and stelae from
c. 1818 and c. 1836.

som døde 14. marts(?) i Maarslet præstegård,
62 år og 9 måneder gl. Herunder belærende ord
til læseren om ægtefællerne, hvis død blev forsødet ved »tanken paa 5 rætskafne hæderlig forsørgede børn ... og »Maarslet menighed ... betroet til deres ældste søns omsorg«.
2-3) De to næsten ens steler af rødlig sandsten, henholdsvis 147 og 152 cm høje, står på
en aftrappet sokkel og afsluttes af halvrund
fronton med indfældet, hvid stjerne (nr. 2
mangler sin). Skrifttavlerne er af hvid marmor
med fordybede indskrifter, nr. 2 med kursiv,
nr. 3 med skriveskrift.
2) O. 1818. Dorothea Marie Brandt, f. Stauning, †6. apr. 1818, 49 år gl. i lykkeligt ægteskab 24 år med stedets præst M. C. Brandt, efterlod sig 3 sønner og 3 døtre, der beklager
tabet.

3) O. 1836. Mathias Christian Brandt, f.
10. sept. 1764, †24. sept. 1836. Han blev hjælpepræst 1790, sognepræst 1794 for Maarslet
menighed, gift samme år med D. M. Stauning
(6 børn, hvoraf 2 døde). Senere giftede han sig
med M. J. Meldrup (1 datter). Dette minde sat
af hans enke og børn.
4) Schrøders familiegravsted, ved østre kirkegårdsdige, nord for køreporten, med seks
gravminder, heraf et støbejernskors for Fritz
Ferdinandt Schrøder, †11. maj 1840. 95 cm højt
over stenblok, korsarmene afsluttet af trekløver; indskrift med reliefversaler.
†Ligtræer, lagt af Rasmus Pedersen Testrup
over forældre og fem søskende (tre drenge og
to piger), døde under pesten 1603 (jfr. epitaf).
På kirkegården »ret lige uden for våbenhusdøren hos min s(alig) modersøster«. 6 2
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Arkivet på Frijsenborg: Skøde på Lyngå og Mårslet
kirker 1653 (pergamenter, æske 3). - Ved embedet:
Synsprotokol 1862-1925. - Se i øvrigt fortegnelse
over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 165051.
NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1885, s. 177-83. - Indberetninger
ved Chr. Axel Jensen 1905 og 1906 (inventar og
gravminder), E. Bayer 1905 (forundersøgelse af Testrups epitaf), P. Rahbek 1913 (noter vedr. istandsættelse af prædikestol, mindetavle m . m . ) , S.Fritz
1937 (kalkmaleri m.v.), Kjeld de Fine Licht 1967
(bygning), H u g o Johannsen 1967 (inventar og gravsten), Hans Stiesdal 1971 (kirkegårdsmur), Mogens
Larsen 1975 (epitaf), Robert Smalley 1977 (kalkmalerier), Mogens Larsen 1978 (kalkmaleri), Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1978-80 (kalkmaleri, inventar og gravminder). - Fyldige udskrifter af
de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier ved Henrik Græbe, inventar og gravminder
ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1983.
Notebøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard V, 1770,
s. 172 (epitaf). - Viggo N o r n I, uden år, s. 61 (tagværk) .
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Opmåling af
vindue, overligger og sydportal ved F. Uldall 1887.
- Tegning u. navn og år af romansk gravsten. Tegning af epitaf ved E. Bayer 1905. - Tegning af
prædikestol ved P. Rahbek 1913. - Plan af kirken,
opmåling af stolestadegavl og skitse af gulvflise ved
S. Fritz 1937. - Kopi af plan og snit af kirken ved
Gert Bech-Nielsen, Ebbe Gitz-Johansen og Alfred
Hansen, Arkitektskolen i Århus, 1968. - Plan af kirkegården 1:400 ved J. Risager og S.Jørgensen 1968.
— Kgl. bygningsinspektorat, Århus: Forskellige tegninger ved H. P. Nielsen og H. P. H o l m Nielsen,
Odder.
Litteratur: MeddÅSt. 1971, s. 72-73; 1973, s. 69;
1976, s. 55; 1979, s. 49; 1981, s. 115-16; 1983, s.85.
Projektgruppen for lokalarkitektur og landskab:
Mårslet kirke. Århus stift og Århus k o m m u n e 1983.
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ikke afgøres.
19
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20
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23
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24
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25
Konservator Mogens Larsen noterer i indberetning 1978, at malebunden både i sin sammensætning
og farve meget ligner den oprindelige bygningspuds
med kvaderridsning. Analyser af disse mørtellag viser følgende for bygningspudsens vedkommende:
Kalk 6 4 % , grus 3 3 % og urenheder 3 % . Gruset er
ret grovkornet, og det indeholder både knust trækul
og brændt tegl. Malegrundens mørtel indeholder:
Kalk 4 3 , 3 % , grus 53,1 % og urenheder 3 , 6 % . G r u set er her finere kornet og indeholder ligeledes knust
trækul og brændt tegl. Det er antagelig disse stoffer,
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kalkindhold end det, der rent faktisk binder m ø r t e len sammen. Dette tyder på, at den brændte kalk er
læsket sammen med mørtelens fremstilling.
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P.
62
Jfr. note 52 og H. Søgaard: Rasmus Thestrups
Stambog. Århus 1972, s. 20f.

Fig. 40. Mårslet 1:10000. Målt 1790, senere udstykninger medtaget til 1856. - Map of the village 1790.
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SUMMARY

Mårslet church stands on a promontory around
which winds a small stream (the Giber). Up to
the end of the last century the churchyard was
surrounded by a stout, possibly Late Medieval
wall of field-stone, of which only a short
stretch is preserved today. This wall, the height
of which originally may have been about three
metres, is an example of those churchyards enclosures, which distinguish a number of
localities in the Århus diocese (cf. Vejlby
p. 1489). The original parts of the church building itself, the chancel and nave, were built in
the 12th century of ashlar and field-stone and
had doors and windows of a number and shape
corresponding to those most common at that
period. During the decades around the year
1500 vaulting typical of the district was included, a porch added in front of the south
entrance and a sturdy tower at the west end of
the church, all of brick. A number of details,
such as the gable of the porch and a double
window in the north side of the tower connect
these additions stylistically with a number of
contemporary buildings in the cathedral city
and its surroundings. It was no doubt in the
1770's that the church underwent a thorough
restoration and that its exterior took on its present character in which the brick cornices and
the tower's pyramid spire are the essential features.
The walls of the chancel were decorated c.
1190-1225 with wall-paintings, fragments of
which were revealed on the north wall during
restoration. The decoration, the basic lines of
which are drawn in red-brown colour, consisted of four friezes separated by bands of yellow or red and blue colour as background: 1)
the frieze at the top divided into panels in
which a fret alternates with a pictorial panel.
The two revealed furthest to the east show
partly a man running away from his fallen

horse with its legs in the air, partly the rear of a
horse in full gallop towards the east and its
rider's flowing mantle. 2) The main frieze, east
of the window: Jesus standing in front of three
warriours; possibly Jesus in the Garden of
Gethsemane. West of the window: the torso of
a man. 3) The frieze below, divided into
panels, with horses and riders. 4) Painting of
drapery, yellow, with red strokes to indicate
the folds. - The arrangement of pictures and
the style relate these wall-paintings to Jutland
decorative art c. 1200 (discussed in note 26,
p. 2280) which reflects the ideals of the poetry of
chivalry and which can fairly reasonably be
connected with the call to crusade.
On the west part of the chancel wall an inscribed tablet was set up in 1727 framed by a
wall-painting, a canopy with drapery.
The more recent, rather anonymous furniture formerly included a number of articles
which showed the connection to the church to
its patrons 1673-1921, the Barons Gyldenkrone
of the nearby manor of Vilhelmsborg. Only
the altar-piece from 1682 is still preserved, having been transferred to Den Gamle By museum. The pulpit, in rural Renaissance, was
carved in the year 1603, when the plague carried off a large number of the inhabitants of the
parish, among them all the relations of a young
man who set up a sepulchral tablet for them in
1641.
The baptismal font is Romanesque with the
lion figures characteristic of the district. The
baptismal dish originating from the Netherlands, of a type rarely seen, is from the beginning of the 1600's. The bell was cast in 1594 by
Mattias Benninck in Lübeck. - A Romanesque
tombstone of granite bears an inscription for
»Halda« (or Haldn), i.e. Haldan (Latin: Haldanus) or Halfdan, a well-known name for a
man.

Fig. 1. Familien Dahls gravlund, anlagt i parken til Moesgaard 1870 (s. 2283). JJF fot. 1978. - The burial-ground
of the Dahl family laid out in the park at Moesgaard 1870.

FAMILIEN DAHLS G R A V L U N D
MÅRSLET SOGN

I parken til hovedgården Moesgård er familien
Dahls gravlund (fig. 1) anlagt efter kongelig bevilling af 13. september 1870. Inden for et
kredsformet stengærde af rå marksten er midtpå rejst en obelisk af rød sandsten, hvorpå er
indhugget navne på 12 personer tilknyttet
slægten Dahl. Inden for kredsen er placeret en
del gravminder, hvoraf de fire ældste er overført fra Århus Søndre kirkegård i forbindelse
med dennes omdannelse til park (jfr.
s.1318ff.). - Den første, der gravsattes i lunden, var C. B. A. Dahl, en broder til Moesgårds ejer, død 20. aug. 1870. Den sidste begravelse fandt sted 1964.

Gravminder. *1) Gravsten fra 1600'rnes 1.
fjerdedel, med senere indskrifter fra 1700'rnes
sidste halvdel. Trapezformet, gråhvid kalksten,
151x69,5-61,5x13 cm, den oprindelige indskrift udslebet og stenen i øvrigt ret slidt. Inden
for en smal, profileret ramme findes hjørnecirkler med vingede evangelisttegn, der holder
et skriftbånd foran en kartouche. På båndene
står de næsten nedslidte navne, foroven
[S. Matthæus] og »S. Iohannes«, forneden
»S. Lucas« og »S. Marcus«. Stenen tvær deles af
et vandret bånd, hvorover ses låget til Kristi
grav. Herpå står den opstandne med sejrsfanen
i højre hånd. Mellem de nedre evangelistcirkler
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et symmetrisk kartoucheskjold hvori vinget timeglas.
I skriftfeltet herunder en sekundær indskrift,
med fordybet kursiv, over Anna Christina
Hans Datter Dahl, †28. aug. ?. På stenens øvre
del er på hver side af Kristusfiguren hugget en
tilsvarende indskrift over Mette Elisabet Dahl
*[17. febr.] 1778, †23. apr. 1782.
*2) Gravsten o. 1748, med senere indskrifter.
Den oprindelige indskrift over Morten Hellesen, fordum kgl. kontrollør i Aarhuus 22 år, f. i
Aarhuus 1689 d. ? nov., død i Aarhuus 1748 21.
juli, og hustru Christina Margreta Hansdatter
Dahl, f. i Tandrup(!) i Fyen 16(8)9 24. okt., død
»her i Aarhuus« 1765, 76 år gl. efter 22 års
ægteskab. Hvid kalksten, 216,5x151x14 cm.

Fig. 2. *Gravmæle nr. 3 over Anne Rosine Weise,
†1834, og ægtefælle, kaptajn Eric Andersen. Tidligere på Århus Søndre kirkegård, nu i familien Dahls
gravlund (s. 2284). - *Sepulchral monument no. 3 to
Anne Rosine Weise †1834 and her husband, Captain Eric
Andersen.

Stenens udsmykning er udført efter samme
forlæg og i samme værksted som bl.a. sten
nr. 4 i Beder (s. 2301). De til motiverne hørende bibelcitater står med fordybet kursiv, den
oprindelige gravskrift i midtfeltet med fordybede versaler og store skønskriftsbogstaver.
På skrifttavlens ovale ramme er senere tilføjet en fordybet kursivindskrift over Anne Mari(e) Dahl, f. Bragaard, *10. sep. 1703, gift
med Johannes Dahl, »skovrider ved Rosenholm i 25 Aar ...« 1 Endvidere læses: »... døde
hans søn Frederich Christian Dahl«. 2
I stenens fodfelt er det oprindelige midtparti
udslebet for at give plads til en fordybet kursivindskrift fra o. 1806 over Bodil Dahl, f. Deiret,
f. i Løgten 18. marts 1745, gift med Friderich
Christian Dahl 13. maj 1774, død i [Århus]
mølle 4. febr. 1806, og Friderich Christian
Dahl, f. ved Rosenholm 13. juli 1741, død i
Aarhuus • 18• (17. juli 1822).
*3) (Fig. 2), o. 1834. Anne Rosine Weise,
*25. nov. 1796, †3. nov. 1834, gift med skibskaptajn Eric Andersen. Granitsten opstillet på
dobbeltsokkel. Indfældet hvid marmorplade
med fordybede, sortmalede versaler.
*4) O. 1863. Gjertrud Marie Hertz, f. Agerup, *7. dec. 1808, †23. nov. 1865, og justitsråd
Christian Peter Hertz, *22. okt. 1797, †26. apr.
1875. Vedbendprydet sten kronet af marmorkors og med indfældet hvid marmorkrans og
tilsvarende skriftrulle, hvorpå fordybede, sortmalede versaler.
5) O. 1870. Carl Bodilius August Dahl, *1.
aug. 1810, †20. aug. 1870.
6) O. 1872. Torkild Christian Dahl, *11.
sept. 1807, †4. apr. 1872, og Eleonore Emilie
Andersen, *1824, †1. nov. 1911.
Erhverv s arkiv et: Moesgård godsarkiv. Interessentskabet
Moesgård. Vedligeholdelse af gravsteder. - T. Rugholm: Slægten Dahl fra Århus Mølle, i ÅrbÅrhSt.
58. bd. 1965, s. 112-127. - Indberetning ved Jens
Jørgen Frimand og Vibeke Michelsen 1977-78. Redaktion ved sidstnævnte 1983.
1

H a n døde 1760, hendes dødsår uoplyst.
Sidste persons data vanskeligt tydbare. Indskriften
afsluttes således: †1776, 74 år gl.

2

†KAPEL VED LANGBALLE
MÅRSLET SOGN
Kapellet, der ikke synes omtalt i skriftlige kilder, har ligget et par hundrede meter øst for
landsbyen, på det sted, hvor Hadsherredsvejen
skæres af vejen fra Langballe til Fulden. Her
fandtes endnu ved midten af forrige århundre-

Fig. 1. Langballe †kapel. Fundamenter udgravet
1941, 1:300, tegnet af KdeFL efter Halfdan Jørgensen. - The remains of the foundations of the demolished
chapel at Langballe, excavated 1941, 1:300. The eastern
end of the building is now obliterated by roads or has
vanished. The original, modest chapel was considerably
extended probably at some time in the 15th century.

de, en snes meter nord for den 1939 flyttede
Kapelbæk, rester af en »lille aflang bygning«. 1
En undersøgelse ved kommunelærer Halfdan
Jørgensen 1941 2 klarlagde grundtrækkene af
bygningens vestre ende, mens den østre var

skjult under landevejen Århus-Odder, eller
måske snarere ødelagt, da denne vej blev o m lagt ved midten af forrige århundrede. Ved
samme vejs voldsomme udvidelse 1978 dækkedes alt med jord. Før 1850 forløb Oddervejen
vest om kapellet og krydsede bækken i et digehegnet vadested. Ud fra beliggenheden må
bygningen karakteriseres som et vejkapel,
mens bækkens tilstedeværelse kan antages tillige at have spillet en rolle. Udgravningen godtgjorde, at på stedet har to kapeller afløst hinanden således, at det yngre var en betydelig udvidelse af det ældre.
Det første kapel har været en beskeden, rektangulær bygning, indvendig godt fire meter
bred og orienteret med en afvigelse mod syd på
22°. Murene, der blot var ca. 60 cm brede, har
været rejst af munkesten på en ca. een meter
bred syld af marksten; muligvis har der været
indgang på nordsiden. Op ad østvæggen fandtes fundamentet for et sandsynligvis muret
alter.
Det yngre kapel, der ligeledes har været opført af munkesten på markstenssyld, har betydet mere end en fordobling af den oprindelige
bygnings areal; udvidelsen er foretaget nordpå
og østover, idet man har udnyttet de eksisterende syd- og vestmure, eller måske blot disses
fundamenter. Kapellet, der var ca. seks meter
bredt, har tilsyneladende sekundært ved hjørner og langmure været forsynet med støttepil-

Fig. 2. Langballe 1:10000, målt 1785. Den indtegnede stjerne (*) angiver
beliggenheden af det nedbrudte kapel. - Map of the village 1785. The star (*)
indicates the site of the demolished chapel.
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ler. Udgravningen fremdrog rester af mørtelgulv, og man konstaterede, at r u m m e t havde
været dekoreret med sengotiske kalkmalerier i
røde og sorte farver, formentlig på hvælv.
Langs nordvæggen forløb en ca. een meter
bred bane, brolagt med håndstore marksten. I
alle tilfælde det yngre af kapellerne har haft tag
af m u n k og nonne.
Muligvis har udgraveren ret, når han f o r m o der, at de konstaterede støttepiller på langsider-

ne angiver bygningens midte; i så fald har kapellets ydre længde været omkring 13 m.

HENVISNINGER
1

NM 1. Herredsbeskrivelse 1906, jfr. DaAtlas IV,
111.
2
NM 2. Indb. jr.nr. 60/42; H. Jørgensen: Kapellet
ved Langballe, Maarslet Sogn, JySaml. V, 6, 194344, s. 98-124. - Redaktion Kjeld de Fine Licht 1983.

Fig. 1. Kirken set fra syd. NJP fot. 1982. - The church seen from the south.
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I middelalderen og så længe domkapitlet bestod, var
kirken underlagt ærkedegnens tilsyn1 (om denne visitationsret se s. 1367; sml. også hvælv og kalkmalet
†indskrift). I forbindelse med herregården Skomstrups ophøjelse til baroniet Vilhelmsborg 1673
overdrog kongen patronatsretten over Beder kirke
til baron Vilhelm Gyldenkrone;2 kirken forblev i baroniets eje (jfr. tårn og oblatæske), indtil den overgik
til selveje 1. juli 1913.
Sognet, der fik egen præst 1576,3 betjentes tidligere af en præst, bosiddende i Århus. Siden 16534 har
Malling været anneks til Beder.

Sagn. Ifølge præstens indberetning 16235 fortalte
gamle folk, at sognets fornemste mænd (i den katolske tid) var draget til Rye for at købe kirkens
S. Laurentius-figur. De måtte imidlertid opgive deres forehavende, fordi de ikke havde nok at betale
med; men da de kom hjem igen, fandt de helgenfiguren stående midt på alteret (jfr. †altertavle).
Efter et andet sagn6 lå der tidligere en tiendelade
ved nordsiden af kirkegården. Da kampestensmuren
skulle brydes ned og materialerne føres til Vilhelmsborg, viste muren sig så solid, at arbejdet i første
omgang måtte opgives; men siden blev laden sløjfet.
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Fig.2. Plan 1:300. Målt af Jens
Hougård og Jørgen Viemose 1970,
tegnet af Marianne Nielsen 1983. Plan 1:300.
Kirken, der er rejst på en svag højning i terrænet, lå endnu for fa år siden frit i landskabet,
700 m øst for selve landsbyen og med præstegården, 1661 1 kaldet »Kirkegård«, som eneste
nabo. Trods nyere bebyggelse er der stadig uhindret udsyn over markerne m o d syd.
Kirkegården er o. 1957 stærkt udvidet mod
vest og 1983 m o d syd, men har bevaret sine
græsklædte markstensdiger, som markerer de
gamle skel i øst, syd og vest. I nord er kirkegården trukket frem til landevejen og hegnes
her af en nyere, hvidtet og teglhængt mur. Indhegningen betegnedes i 1700'rne som »ringmuren«, 7 egnens almindelige udtryk for et stendige; en del heraf var 1721 opmuret med kalk og

Fig. 3. Snit gennem skib 1:150. Målt af Jens Hougård og Jørgen Viemose 1970, tegnet af Marianne
Nielsen 1983. - Section through nave 1:150.

sten, hvorfor bønderne ikke mente sig forpligtet til at holde den ved lige.
Hovedindgangen i nord er en formentlig
senmiddelalderlig, muret portal (fig. 5) med
teglhængt sadeltag, bestående af en større,
rundbuet køreport og en mindre låge med fals,
lukket af nyere jerngitre; ydersiden smykkes af
tre ulige store cirkelblændinger og to korte savskifter. Der er tillige adgang gennem en stor
jerngitterlåge i udvidelsens vestdige samt en lille låge i øst, til præstens brug. Ligkapellet, øst
for portalen, en gotiserende bygning med
blændingsprydede, kamtakkede gavle i øst og
vest, er opført inden 1921, 8 da kapel og portal
blev forbundet med en mur, og der indrettedes
toilet.
Kirken består af romansk kor og skib med
senmiddelalderlig tårnunderdel i vest og nyere
våbenhus i syd. Pyramidespiret over vestenden
er opsat ved en ombygning 1794, der i øvrigt
gav kirken sit nuværende præg: våbenhuset
blev o m m u r e t og de profilerede taggavle og
murgesimser k o m til. Orienteringen har svag
afvigelse m o d nord.
De oprindelige dele, kor og skib, er opført af
rå og kløvet kamp, under anvendelse af frådsten;9
hjørner samt dør- og vinduesåbninger er af tildannede kvadre.
Korets flankemure smykkes i hver side af ti
små, rundbuede blændarkader (sml. fig. 6), i syd
delvis ødelagt af et moderne vindue. Blændingerne, der minder om facadeudsmykningen i
Grenåegnens kridtstenskirker (sml. bl.a. Gjerrild, Randers amt), er placeret så højt, at bun-
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den, 3,15 m over terræn, går fri af vinduerne.
De udsparede felter (4 cm dybe og 75 cm høje)
deles af tynde »søjler« med svagt markerede
tværstave som baser og kapitæler.
Døre og vinduer. Siderne i den kvadersatte
norddør, øverst ødelagt af et nyere vindue, ses
stadig i muren. Den rundbuede syddør (fig. 9)
har bevaret sin oprindelige udformning, kun
tærskelstenen er fjernet. Døranslaget, der er
hugget i ét med siderne, smykkes af profilerede
kragbånd (jfr. s. 2127, fig. 2), noget forhugget i
sydsiden.
Kirken har oprindelig haft i alt syv smalle,
svagt smigede vinduer, tre i koret og to i hver
af skibets langmure; korets sydvindue er opslugt af et nyere vindue, de øvrige spores stadig
i murværket. Af hensyn til facadeudsmykningen er korets nordre vindue anbragt lavt, med
indvendig bund 165 cm over nuværende gulv,
og den runde bue, der i de øvrige vinduer er
hugget i granit, er udført af frådsten. Vinduet i
den glatte korgavl sidder en halv meter højere.
En romansk *vinduesramme (fig. 4), udtaget
af korets nordvindue 1971 og nu i Nationalmuseet (D225-1980), viser, at lysningen kun har
været 22 cm bred. R a m m e n er dyvlet sammen
og forsynet med fals for anbringelse af glas; her
ses endnu søm, som har fastholdt blyindfatningen.
En stærkt forvitret, formentlig romansk billedkvader (fig. 10), 3 8 x 5 2 cm, indmuret i soklen i tårnunderdelens vestgavl, viser en kriger
med stort, rundt hoved og sværd og skjold;
ved hans venstre side anes et dyr og ved hovedet muligvis en klokke(?).
Indre. Korbuen er ommuret i forbindelse
med hvælvslagningen (se ndf.). En profileret
kvader, der tjener som trin i tårndøren, samt to
affasede kvadre nederst i korgavlen har muligvis oprindelig siddet i den romanske korbue
som †kragbånd og sokkel.
Ændringer og tilføjelser. I Morten Krabbes tid
som ærkedegn, 1506-17, afløstes de flade bjælkelofter af murede hvælv (jfr. (†)kalkmalerier).
På dette tidspunkt var tårnet muligvis allerede
opført; overdelen blev nedbrudt senest 1794 og
erstattet af et mindre spir - sådan som det skete
med adskillige af egnens sengotiske tårne. VåDanmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 4. Fragment af romansk *vinduesramme, udtaget af korets nordmur, 1:10 (s. 2289). Målt og tegnet
af Torben Hjelm 1980. - Fragment of *window frame,
removed from north wall of chancel, 1:10.
benhuset nævnes første gang 1702, 7 men kan
være betydeligt ældre; også dette er ommuret i
nyere tid, muligvis i forbindelse med en gennemgribende ombygning af kirken 1794.
Hvælvene, der ifølge en forsvunden indskrift
(se (†)kalkmalerier) er muret af Jeppe murmand
på initiativ af ærkedegnen, hviler på falsede
væg- og hjørnepiller med enkle kragled samt
på helstens, spidse skjoldbuer. Korhvælvet er
firdelt, skibets to hvælvfag ottedelt; ribberne er
halvstens med kvarte sten i fligene. Der er åbne
spygatter i koret og i skibets vestre hvælv, hvor
der tillige findes et mindre, tilmuret hul. Et hul

Fig. 5. Senmiddelalderlig kirkegårdsportal (s. 2288).
NE fot. 1980. - Late Medieval churchyard portal.
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i østre fags nordøstre flig har slidspor af (klokke)reb. - Den svagt spidsende, ret smalle korbue
er muret i ét med korhvælvet.
Tårnunderdelen, der har tag fælles med skibet,
er opført af munkesten i munkeforbandt over
en sokkel af kvadre. Tårnrummet, med vægge
af marksten, åbner sig m o d kirken i sin fulde
bredde med en høj, spids bue og dækkes af et
samtidigt krydshvælv. Der er adgang til loftet
ad en ommuret, fladrundbuet dør i syd, der
leder ind til en ligeløbet trappe, som ligger i
murlivet (sml. Spørring s. 1676 og Lading
s. 1850). De svære mure, 1,4 m i nord og 1,7 m
i syd (af hensyn til trappen), tyder på en betydelig højde. Overdelen, der var dækket af et
sadeltag, 10 må være nedbrudt i forbindelse med
opsætningen af det nuværende py rami despir, der
ifølge jernbogstaver og -tal i vestgavlen (fig. 7)
er bekostet af kirkens patron Frederik Baron
Gyldenkrone, til Vilhelmsborg, 1794. Det lille
tårn, af flensborgsten, springer lidt frem fra

murplanet; østmuren hviler på to piller i r u m met. Et vindue i vest er anbragt i en portallignende indramning med lisener og fronton, hvis
nedre del oprindelig har indeholdt en portal.
Der er fladrundbuede glamhuller i hvert verdenshjørne og en lignende åbning i mellemstokværkets vestside. Tårnet afsluttes med profileret gesims og dækkes af et højt, svejfet pyramidetag, tækket med bly og smykket med en
vindfløj på stang med bøjle og stor, gylden
kugle.
Samtidig med ændringen af vestenden og
opsætningen af spiret 1794 må hele kirken være
undergået en ombygning, der gav den det præg,
vi kender i dag med svejfede tage og profilerede murstensgavle. Det middelalderlige tårnparti fremtræder nu som en integreret del af bygningen, bundet sammen af en gennemløbende,
muret gesims.
Også våbenhuset foran skibets syddør, af små
mursten og med profileret gesims, må være

Fig. 6. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1980. - The church seen from the north-east.
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o m m u r e t 1794; det har en retkantet dør i syd
og et nyere vindue i vest. En bænk ved vestvæggen, med træsæde, er muret 1971. 11 N e derst i murene indgår en række kvadre, der kan
stamme fra det ældre våbenhus; dette manglede
1702 7 sit træloft.
Vedligeholdelse og istandsættelser. Korgavlen
var 1721 7 revnet i begge sider, formentlig på
grund af trykket fra det indbyggede hvælv. Reparationer nævnes 1806 12 og 1817, 13 og bygningen betegnedes 1818 og 1831 13 som værende i
god stand. De nuværende fem rundbuede støbejernsvinduer, heraf to i skibets og tårnpartiets nordside, er indsat 1860 14 som afløsere for
vinduesrammer af træ. Kirken var endnu 1715 7
tækket med bly; tegltagene er muligvis k o m met til i forbindelse med ombygningen 1794.
Varme. En kakkelovn, opsat 1888 14 og omsat
1907, afløstes 1917 8 af kalorifer; 1963 installeredes luftvarme.
Kirken står i dag hvidtet ude og inde. Ved
en indvendig restaurering 1971 11 (arkitekt H.
P. H o l m Nielsen) afbankedes vægge og hvælv
for løstsiddende kalk og puds, og syddørens
karme rensedes for hvidtekalk. I gulvet ligger
munkesten på fladen, som har afløst cementfliser og trægulv fra 1911. 8 Under en efterfølgende, udvendig istandsættelse, 1976, hvor bl.a.
tagene blev fornyet, f r e m k o m spor af en †kalket
facadedekoration med imiteret »kvaderstensmurværk«, formentlig udført efter kirkens o m b y g ning 1794: gule mure med blågrå fuger og rødkalkede gesimser. 1 5

(†)KALKMALERIER
Under afbankning af ældre kalklag før nykalkning 1971 og 1979 f r e m k o m spredte rester af
senmiddelalderlige kalkmalerier, der imidlertid
for størstedelens vedkommende ikke blev anset
for bevaringsværdige. Kun to motiver er afdækket og restaureret. To ens indvielseskors, ca.
35 cm i tvm., med en seksoddet, hvid stjerne
på vekslende rød og grå baggrund, er malet på
korbuens vanger i nord og syd, henholdsvis
175 og 180 cm over gulvniveau. I skibets næstøstligste hvælv, på søndre del af østkappen er
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Fig. 7. Kirken set fra vest. NE fot. 1980. - The
church seen from the west.

med gråt optegnet en krukke med hank, hvori
er stukket en stiv plante med røde småfrugter
samt roddusk, et motiv, der bl.a. genfindes i
Spørring (s. 1677). På hvælvribberne fandt man
endvidere rester af sparrer og på korets nordvæg spor efter et draperi i sort, rødt og okker,
ophængt under en rødmalet stribe ca. 2 m over
gulvet. Bemalingen er muligvis samtidig med
nedennævnte †indskrift.
En kalkmalet †indskrift »på hvælvingen«:
»Doctor Martin oc Jeppe M u r m a n loot huela
(hvælve) Bytar Kirke«, er omtalt i Danske Atlas 1768, men var da overkalket og kunne ikke
mere ses. 16 Indskriften refererer rimeligvis til
Morten Krabbe, der havde tilsyn med Beder
kirke (jfr. historik) i kraft af sit embede som
ærkedegn ved Århus domkirke fra 1506 17 til sin
død 1517 (jfr. †gravsten nr. 7 i Århus domkirke
s. 819). Den malede dekoration kan f o r m o dentlig dateres til dette tidsrum, samtidig med
bemalingen i Astrup kirke (Ning hrd.), der har
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Fig. 8 (t.v.). Indre, set mod
vest. NE fot. 1980. - Interior
looking west.

Fig. 9(t.h.). Syddør, set fra
kirken (s. 2289). NE fot.
1980. - South door, seen from
the church.

en tilsvarende indskrift 1 8 på dansk fra 1511, på
skibets østre gjordbue.
Vedrørende en †kalkmalet epitafieramme fra
o. 1675, se nedenfor under †epitaf.
INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar er i hovedsagen af nyere
dato, delvis et resultat af dårlig økonomi og deraf
følgende mangel på vedligeholdelse. Et kirkesyn
166419 noterer således, at kirken ikke har messehagel, lys, alterdug, salmebog, at gradualen er sønderrevet, altertavlen gammel og stafferingen affaldet,
skriftestolen rådden og formuldet, og at klokken i
tårnet trænger til at bindes med jern, og at lænken i
klokken er i stykker. - Den middelalderlige †altertavle med figurer af Anna selvtredie, Laurentius og
Kristoforus er antagelig fjernet ved midten af sidste
århundrede og erstattet af et stort †trækors, samtidig
med at prædikestol og stolestader blev fornyet. Døbefonten er som sædvanlig ældste inventarstykke.

Alterbordet, 1952, består af enkle fyldingspaneler, blåmalede og med gyldne, konturtegnede
motiver udført 1971 af V. Glyssing Jensen.

Murede †sidealtre i skibets østende er ødelagt
i forbindelse med hvælvslagningen.
Altertavlen er et stort maleri på lærred af Kristus i Gethsemane have, signeret 1909 af H(einrich) D o h m , 2 0 der også har udført et altertavlemaleri til Tranbjerg kirke (s. 2227). Den trekantet afsluttede egetræsramme fra 1952 har erstattet den oprindelige, hvis øvre, spidsbuede forløb svarede til korets østre skjoldbue. Rammen
er blåmalet, med gyldne og røde kanter, og i
fodfeltet står med gyldne versaler på blå bund:
»Dog ske ikke min vilje, men din. Luk.
22, 42.«
†Altertavle, middelalderlig, med tre skårne
helgenfigurer, S. Laurentius flankeret af Anna
selvtredie og Kristoforus. 1770 noterede Søren
Abildgaard i sin dagbog, at der i altertavlen fra
katolsk tid var et »St. Anna billede med et barn
i hver arm, i højre barnet Jesus, midt udi staar
St. Laurentius med en bog, St. Cristofferus vadende i vand med Jesus som et barn på skuldrene og en kroget stav i venstre haand«. Placeringen af S. Laurentius som midtfigur (måske kir-
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kens værnehelgen?) bekræftes af sognepræstens
indberetning til Ole Worm 1623 5 (jfr. historik).
I nogle inventarier 1664 19 og 17027 omtales tavlen som meget gammel og uden staffering.
1855 var den erstattet af et forgyldt †trækors
ligesom bl.a. i Tiset (s. 2242), og væggen bagved var malet blå. 1 4
Altersølv. Alterkalk (fig. 13), tidligst omtalt
1702 7 i de sparsomt bevarede kirkeregnskaber,
men formodentlig en ældre kalk, der er omlavet flere gange; 19,5 cm høj. Ældst, muligvis
fra 1600'rnes sidste halvdel, er den sekstungede, flade fod, der midtpå er drevet stejlt pyramidalsk op m o d skaftet. Det store, glatte bæger er måske samtidig med disken, hvorimod
det cylinderformede skaft med den dåseformede knop forekommer nyere.
Alterdisk, o. 1760, 14,5 cm i tvm., i bunden
omkring centrum tre ens mesterstempler for
Anders Jensen Busted, Århus (Bøje II, 1982,
5928).
Oblatæske (fig. 12), rimeligvis skænket 1745
af baron Christian Gyldenkrone til Vilhelmsborg og hustru Amalie Margrethe Moth, hvis
kronede spejlmonogram: CG A M M over årstallet er graveret på låget. Den cylinderformede
æske er 5,5 cm høj og 8,7 cm i tvm. Under
bunden mesterstempel for Johannes Zønnichsen Buxlund, Århus (Bøje II, 1982, 5915).
†Sygesæt. 1862 omtales en sygekalk, der 1908
blev opforgyldt sammen med disken, der antagelig var anskaffet 1862. 8
Alterstager, kopier af sengotisk form, antagelig fra 1862, 8 da man ønskede nye stager af
messing i stedet for †trælysestagerne. Inventarierne 1707 og 1721 7 nævner et par små †lysestager af messing. - En nyere, syvarmet lysestage
står på en konsol i skibets nordøsthjørne.
Alterkrucifiks, skåret o. 1980 som model til et
bronzekrucifiks af sognepræst Th. Wammen,
62,5 cm højt over jernfoden; af fyr, med forgyldte, keramiske relieffer, evangelisttegnene i
korsarmsenderne, Jesu m o n o g r a m i korsskæringen. På alterbordet.
Alterskranke,
1952,
tegnet
af arkitekt
H. P. Nielsen, Odder. Smedejernsarkader under profileret håndfang af træ. Den tidligere
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†alterskranke fra 1902, med drejede mahognisøjler, var efter synets ønske opstillet i bueform
ligesom i Malling. 1 4
Døbefont (fig. 15), romansk, af granit, k u m men, der er 71 cm i tvm., rødlig, foden mere
grålig; 92 cm høj. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 8, 336) tilhørende en værkstedsgruppe
nær Århus, repræsenteret bl.a. ved den helt tilsvarende font i Holme 2 1 (s. 2207). K u m m e n er

Fig. 10. Billedkvader i tårnets vestmur (s. 2289). NE
fot. 1980. - Carved ashlar in west wall of tower.
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1980. - Interior looking east.

forneden smykket af en kraftig båndfletning,
mens den høje fod har arkader med solide baser
og stavkapitæler. Et stykke af kummens rand
er afslået. 1862 ønskedes fonten renset for maling. 1 9 Opstillet i skibets nordøsthjørne, o.
1900 under korbuen i nord.
Dåbsfad (fig. 14), o. 1550-75, sydtysk arbejde
med »fabrikationsstemplet« RS på randen og
med en drevet ornamentik svarende bl.a. til
O d d e r (Ning hrd.) og Gram (DK Haderslev
amt s. 800). På randen og i bunden den velkendte frise med hund jagende hjort, adskilt af
egegren og i midtfeltet det habsburgske våben.
Stemplede ornamenter, egeblade og rosetter,
afgrænser friserne.
Dåbskande, o. 1900, af messing og forniklet metal, 31 cm høj; på korpus et stort, latinsk kors. På foden er påsat en oval plade med

gørtlerens navn indgraveret: »W. Bonnez«.
Prædikestol (fig. 24), o. 1850, af fyr, femsidet,
de tre sider med fyldinger i profileret r a m m e værk og flankeret af indfældede, slanke og riflede søjler med rudimentære baser og kapitæler. Gesims- og postamentfriser er gennemløbende, den første under kraftigt hul-led under
tandsnitliste. Nyere opgangspanel langs østvæggen. Nystafferet 1971 i tre blå nuancer med
røde og gyldne lister og med gyldne Jesumonogrammer og versalindskrifter fra »L. 11,28«
og »S. 103,2«. 1959 blev stolen sænket og opgangen trukket tilbage.
†Prædikestol, 1702 7 karakteriseret som meget
gammel og uden staffering.
Stolestader, 1863 8 svarende til Mallings, glatte
gavle med påsatte, drejede knapper foroven.
Blåmalet, med okker i bænkenes fyldingsfelter.
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Præstestol, ny, i lyst eg.
Pengeblok (fig. 23), fra 1830'rne, ganske svarende til Mallings. Den er 37,5 cm høj og er på
alle sider beslået med vinkelbøjede, tungede
jernbånd med store, flade nagler. I forsiden en
låge med tunget jernbåndsforkant samt to nøglehuller. Jernbåndene rødmalede, på blågrøn
bund. Ophængt på vestre indgangspanel i syd.
†Vestpulpitur ønskedes fjernet 1860 14 for både
at vinde plads til flere stole og for at fa mere lys
i kirken fra tårnvinduet.
Orgel, bygget 1971 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Syv stemmer, ét manual og pedal. Tegnet af H. P. H o l m Nielsen, I tårnrummet. †Orgel, leveret 1929 af A. C. Zachariasen, Århus. 2 2
É
t manual med fire stemmer. Disposition:
Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte
4', oktavkoppel, svelle. 23
To salmenummertavler fra 1800'rne, glatte,
med svejfet udsavet topstykke og søm til (nye)
ophængningstal. Sortmalet, med hvid fraktur:
Før — og Efter Prædiken.
Lysekroner, o. 1925, tre ens, med 2 x 8 spinkle
arme fastgjort til mangeleddet skaft, stor hængekugle. Ophængt i skibet. N y e væglampetter.
Kirkeskib, o. 1975, udført af Peter Hansen,
Fulden. Tremastet; kølen rødbrun, skroget
hvidt. I tårnrummet.

Fig. 12. Oblatæske, skænket 1745 (s. 2293). NE fot.
1980. - Wafer box, donated 1745.
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Fig. 13. Alterkalk, muligvis fra 1600'rne, ændret flere gange (s. 2293). NE fot. 1980. - Chalice, thought to
be from the 17th century, many subsequent alterations
(p.

2293).

Fig. 14. Dåbsfad af messing, o. 1550-75 (s. 2294).
NE fot. 1980. - Brass baptismal dish, 1550-75.
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Klokke, »omstøbt aar 1891 hos Chr. Christensens enke Aarhus«. Indskrift med reliefversaler på korpus; to profillinier om halsen, én
over slagkanten, der har store skår flere steder.
72 cm i tvm. Nyere stålknebel. Ophængt i ældre vuggebom.
†Klokker. 1) I forbindelse med klokkeskatten
1528 måtte kirken aflevere en klokke, der vejede 2V2 skippund og 8 lispund. 2 4 2) »Støbt i det
Reimerske klokkestøberi 1821 i Randers«.
Klokken, der var 18 t o m m e r høj og målte 26
t o m m e r i tvm. forneden og 14 foroven, havde
ingen andre »forsiringer« end indskriften. 2 5
Den omstøbtes 1891, j f r . ovenfor.
GRAVMINDER
Epitaf (fig. 16), o. 1683. Billedskærerarbejde
med portrætmaleri, ifølge den latinske indskrift
af Lars Jensen Beder og hustru Anne Katrine
Pedersen Dorscheus (»Laurentius Iani Bederini« og »Anna Catharina Dorschæa« (Dorsch)).

Fig. 15. Romansk døbefont (s. 2293). NE fot. 1980.
- Romanesque baptismal font (p. 2293).

Han var født 1646, præst ved denne kirke og
annekskirken Malling, †169[4]. H u n var født i
Kbhvn. i året ..., opdraget i Fridericia ...,
†•.
»Børnenes forældre venter alle på Frelserens genkomst«.
Det store epitaf af eg, med detaljer skåret i
blødt træ, stammer rimeligvis fra samme værksted som Nic. Brobergs epitaf fra 1686 i Århus
domkirke (s. 722, nr. 27) og det ganske tilsvarende fra o. 1688 over provst Lyngå i Haslund
kirke (Randers amt). 2 6 Midtfeltets maleri, med
de for perioden karakteristiske, afskårne hjørner, er omgivet af en barok ramme med reminiscenser af en arkitektonisk opbygning. Det
flankeres af store dydefigurer, Troen med kalk
(og forsvundet kors) og Håbet med fugl og
anker. De knækkede gesims- og postamentbjælker henholdsvis støtter og bryder segmentstykker, hvorpå sidder putti, de øvre nu uden
attributter, de nedre med henholdsvis kranium
og timeglas. Det smalle topstykkes gavlstumper flankerer en stor, oval kugle, der kroner et
hvælvet ovalfelt i barokkartouche, der nederst
har fantasimaske. Herunder ligger en kraftig
blomster- og frugtranke, og tilsvarende ranker
er ophængt på hver side af topstykket. Hængestykkets hvælvede ovalfelt er omgivet af volutter og små kartoucheskjolde, foran postamentbjælken er fæstnet en blomsterdekoration, og
fra vingestumperne hænger frugtklaser, mens
hængebosser er forsvundet fra dydekonsollerne.
Det store portrætmaleri (fig. 17), 158x118
cm, udført i olie på lærred opspændt på træ, er
et velgennemført arbejde, der giver en nøje karakteristik af alle familiens syv medlemmer. På
en brunlig baggrund og foran en (rekonstrueret) fremstilling af den Korsfæstede, knæler familien på rødrandede puder, alle med samlede
hænder, pigerne nøje kopierende moderens
håndstilling, drengene faderens. Provsten er iført ornat, med sort kalot på det brune, lokkede hår; hageskægget er mere grånende og strit,
overskægget smalt. Foran ham ses de to ens,
sortklædte sønner, med brede, fint mønstrede
ærmeopslag, knapper ved lommerne, sorte
halssløjfer over hvide, stribede halsklude og
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Fig. 16. Epitaf o. 1683, med portrætmaleri af sognepræst Lars Jensen Beder og hustru Anne Katrine Pedersen
Dorscheus (s. 2296). NE fot. 1980. - Sepulchral tablet c. 1683, with portrait painting of parish priest Lars fensen
Beder, his wife Anne Katrine Pedersen Dorscheus and children.
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med sorte strømper og sko. Hustruen har sort
liv med spids halsudskæring og hvid blondekant, om halsen en gylden kæde. Også hendes
sorte hovedtøj har hvid blondeforkant. Skørtet
er hvidt, brunskygget, underærmerne hvide
med rød sløjfe. De to bageste piger er klædt
omtrent som moderen; de røde kjoler ses under
det gennemsigtige, hvide forklæde med blondekant, og deres hvide, folderige hovedtøjer,
pyntet med en sort sløjfe, skjuler næsten det
brune hår. Den forreste lille pige har brunviolet
liv og småblomstret underkjole; en rød sløjfe
pryder hendes hvide hovedsæt. Børnene har fine, røde kinder, og ansigter og hænder er i det
hele gengivet med bløde, brune skygger og
hvidt lys.
1917 gennemgik epitafiet en restaurering under Niels Termansen og Kr. Due, hvilket læses
i en indskrift i topfeltet. Under en nyere overmaling med limfarve og guldbronze afdækkedes og genfremstilledes den oprindelige staffering, der har skullet give epitafiet udseende af
at være af sten: grå sandstensfarve med gyldne
kanter på ornamenter, sort-hvid marmorering
på arkitekturdetaljer og brunmarmorering på
gesimsliste og konsoller. Figurerne står hvidgrå med cinnoberrød schattering på legemsdele, hår og attributter er gyldne ligesom hængestykkets indskrift 2 7 med kursiv og store skøns k r i f t b o g s t a v e r på sort bund. I de små kartoucheskjolde er på sort bund malet gyldne våbener omgivet af ægteparrets initialer og årstallet
»16 - 83«. Sognepræstens mærke er et slangeomslynget anker, hjelmtegnet en due med
kvist i næbbet, flankeret af »LI SB«, hustruens
en torsk (efter det »latiniserede« tyske navn
Dorsch(eus)), og med initialerne »AC PD«
samt blomst som hjelmtegn. Ved restaureringen blev maleriet renset, opsat på nyt lærred og
midtpartiet med Kristusfiguren i hovedsagen
nymalet. 1980-81 konserveret af Sv. Elmholdt.
†Epitaf (fig. 22), o. 1675, over sognepræst
Jens Pedersen Mariager, †1675, 65 år gl. Epitafiet har bestået af en rektangulær tavle, ca.
145Xca. 87 cm og ca. 10 cm tyk, antagelig af
sten, indsat i væggen og omgivet af en kalkmalet, epitafielignende ramme. Tavlen har rime-

ligvis båret en indskrift, hvis indhold, i resumeret form, er omtalt i Danske Atlas 1768 16 og
gengivet ovenfor. Den arkitektonisk opbyggede ramme har på hver side af tavlen haft storfigurer stående på høje konsoller, den ene med
indskriften: »Mors peccati stipendium« (døden
(er) syndens løn). Figurerne strakte hver en
arm op over tavlen, den ene støttede en pude,
den anden en stor krone anbragt på puden.
Ovenover var malet en baldakin med nedhængende draperi på hver side af tavlen. Hængestykket var dekoreret med spiralvolutter. Farverne var grå, hvide og sorte.
Epitafiet, der endnu o. 1768 er omtalt i forbindelse med kirken, blev genfundet 1916, da
man fjernede det ovenover hængende epitaf fra
skibets nordvæg, østligste fag. Pladsen efter
den forsvundne skrifttavle var da tilmuret.
Gravsten. 1) (Fig. 20), fra 1600'rnes 1. fjerdedel, af rødlig kalksten, 1 5 6 x 1 0 2 x 1 0 cm; indskriftens reliefversaler næsten bortslidt bortset
fra enkelte bogstaver langs skriftfeltets rand.
Stenens r a m m e er prydet af båndslyng, der i
hjørnerne brydes af cirkler, foroven med englehoved, forneden med evangelisttegnene oksen
og løven. Fladen optages af en stor, oval skrifttavle i kartoucheramme. Bundfelterne er trambuleret. Stenen lå indtil 1912 i skibets gulv, 8
herefter flyttet til vestenden, 2 8 nu i våbenhuset,
rejst op m o d sydvæggen.
2) (Fig. 21), o. 1660, over Olle Knudsen,
»som bode oc døde i [Fløistrup?] [an]no 1655«,
45 år gl., og hustru Kiers[te]n Sø[r]rensdater,
† 1 6 • ; velsignet med [1]1 børn. »Hviler oc her
hos hindis and[en ma]nd [L. ... Pe] dersen«,
†16•.
Lysgrå
kalksten
med
orthoceratitter,
218X147X12 cm; indskriften delvis nedslidt
midtpå. Inden for en smal ramme med hul-led
og hjørnecirkler med evangelisterne og deres
tegn er stenen inddelt i tre felter. I det øvre ses
trekvartfigurer af den omtalte kvinde mellem
to ægtemænd, i det smalle midtfelt busterne af
11 små børn, hvorunder deres gravskrift, og
nederst et ovalfelt med gravskriften, med reliefversaler, over kranium og timeglas flankeret
af de afdødes bomærkeskjolde.
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Fig. 17. Portrætmaleri fra epitaf o. 1683 over sognepræst Lars Jensen Beder og familie (s. 2296). NE fot. 1981.
- Portrait painting from sepulchral tablet c. 1683 to parish priest Lars fensen Beder.
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De små børnebuster, seks drenge og fem piger, er gruppevis ens udført og vendt mod hinanden ligesom på en lidt yngre sten i Gylling
(Hads hrd.). På rammen ovenover er indhugget deres initialer, for drengene fornavn og
»OS« for efternavnet Olesøn: »POS, LOS,
LOS, IOS, SOS, OS«, for pigerne fornavn og
»OD« for Olesdatter: »POD, M O D , KOD,
A O D , KOD«. Nedenunder et gravvers: »Her
liger vi ellev[e] ... børn smaa, paa dommedag
igien skvle vi opstaa ...«. Indskriften er her fordybet ligesom bibelcitatet fra Job 19,25 på
rammen: »leg ved at min frelsere lefver ...«. Baggrunden i felterne prikhugget. Tidligere i
skibets gulv som nr. 1, nu i våbenhuset, op ad
østvæggen.
3) (Fig. 19), o. 1690. Sørren Ollesen, »som
bude i Fløstrup«, †1689 27. juni i sit 43. år; levede i ægteskab i 6½ år med »erlig, dyderrig,
gudfryctige matrone, sl. Janhane Jørrens datter«, †•, og avlede tilsammen tre piger. Siden levede hun i ægteskab med Jens Ckristensøn(!), »som bude i Fløstrup«, †•. De »aflede • søner oc • pige«.

Fig. 18. Gravsten nr. 4, o. 1725-50, med sekundær
indskrift over læreren Peder Munch, †1834 (s. 2301).
NE fot. 1980. - Tombstone no. 4, c. 1725-50, with secondary inscription for the teacher Peder Munch, †1834.

I figurfeltet er personerne fremstillet i bøn,
med samlede hænder, mændene ens i udseende
og dragt, den enes trøje dog gennemknappet,
den andens åbentstående fra livet. Kvinden bærer tætsluttende hue. Over deres hoveder er
indhugget de respektive initialer: »O.K.S.« for
Ole Knudsen, »K.S.D.« for Kiersten Sørensdatter, begges med versaler på lille plade, den
anden ægtefælles sammenskrevne initialer udhugget i selve bundfeltet: »LPSK?« for L. Pedersen K? Initialerne er gentaget på bomærkeskjoldene forneden, det førstes dog udslidt,
kvindens omkring et Jesus-monogram og det
sidste med både initialer og monogram samt
»65«, enten mandens dødsår 1665 eller hans alder, 65 år.

Fig. 19. Gravsten nr. 3, over Søren Olsen, †1689, og
hustru Janhane Jørrensdatter, samt dennes anden
mand Jens Christensen (s. 2300). NE fot. 1980. Tombstone no. 3 for Søren Olsen, †1689, and his wife
Janhane Jørrensdatter, also the latter's second husband Jens
Christensen.
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Fig. 20. Gravsten nr. 1, fra o. 1600-25 (s. 2298). NE
fot. 1980. - Tombstone no. 1 from c. 1600-25.

Fig. 21. Gravsten nr. 2, o. 1660 (s. 2298). NE fot.
1980. - Tombstone no. 2, c. 1660.

M ø r k r ø d kalksten, 212x147,5 cm, indskriften med fordybede versaler. Inden for en rankeprydet ramme, udført i lavt relief, har stenen
i hjørnerne cirkler med de fire evangelisttegn,
anbragt på forskellig måde på deres skriftbånd,
hvori de fordybede navne, foroven [S.Johannes] og »S. Matthævs«, forneden »S. Lvcas« og
»S. Marcvs«. På de to nedre cirkler knæler to
englebørn, der i den ene hånd holder et dødssymbol, henholdsvis kranium og timeglas,
med den anden støtter et ovalt skriftfelt med et
næsten udslidt gravvers. Herover indrammer
en stor laurbærkrans med blomsterrosetter selve gravskriften. Nedlagt i gulvet under prædikestolen i skibets sydside.
4) (Fig. 18), o. 1725-50, med sekundær indskrift o. 1834. Grå kalksten, 180X105X15 cm,
den oprindelige gravskrift udslebet, men
skriftsteder, med fordybet kursiv, med henvisning til stenens motiver er bevaret (jfr. s. 1342).
I midtfeltet omslutter en krans af klokkeblom-

ster den ovale skrifttavle, og i de udsparede
felter her udenfor ses store bardkblomster. I
stenens hjørner sidder de fire evangelister, der
foroven flankerer den opstandne Kristus med
sejrsfanen, forneden dødssymbolerne vinget timeglas og kranium (jfr. Kasted nr. 4, s. 1606).
Stenen er formodentlig udført i et Århusværksted, der gentagne gange har betjent sig af samme forlæg. 2 9 Som flere af disse sten, der nok er
bortsolgt fra kirker i Århus, bærer også denne
en sekundær indskrift med fordybede versaler:
Peder Munch, i seks år lærer ved Aarhuus cathedralskole, i 17 år præst til Beder og Malling,
f. 1782, †1834. »Hans efterladte hustrue Aurelia
Broberg og 5 børn begreder mandens og faderens tidlige bortgang«. Opstillet ved korets
nordvæg.
Støbejernskors, o. 1852, over Karen Pedersdatter, f. i Fløistrup 11. nov. 1821, død i Over
Fløistrup 12. juli 1852. Latinsk kors med profilerede kanter og sokkel, 100,5 cm højt over lille
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1980-81 (kalkmaleri, inventar og gravminder). Fyldige udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen.
Redaktionen afsluttet 1983.
Notesbøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard V, 1770,
s. 172 (†altertavle). - C . G . S c h u l t z L X X X V ,
1943, s. 6-11 (bygning).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Skitse af
†epitafieramme ved Niels Termansen 1916. - Kalker
af våbener og indskrifter på epitaf ved Kristian Due
1917. - Plan af kirken ved C. G. Schultz [1950]. Plan og snit af kirken ved Jens Hougaard og Jørgen
Viemose 1970. - Opstalt og snit af vindue ved
H. P. Holm Nielsen 1976. - Opmåling af vinduesramme ved Torben Hjelm 1980.
Litteratur: MeddÅSt. 1971, s. 73 og 1983, s. 119.
1

Fig. 22. †Kalkmalet epitafieramme omkring †skrifttavle over sognepræst Jens Pedersen Mariager, †1675
(s. 2298). - †Frame of wall-painting around †epitaph to
the parish priest fens Pedersen Manager, †1675.

stenklods. Korsarmene har rudestillede afslutninger med bueindskæringer; i rudespidserne
er påsatte stjerner, midtpå sammenlagte hænder og nederst krydsstillede, nedadvendte fakler. Indskrift med reliefversaler. Korset, der
bl.a. svarer til to fra Tunø, er henstillet på kirkegårdens nordøsthjørne.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Beder-Malling div. dok. 15761921 (C372-31). - Ved embedet: Synsprotokol 18621925. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr.
kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt
forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1881, s. 1-3. - Indberetninger ved
Chr. Axel Jensen 1906, 1913 og 1917 (epitaf), Niels
Termansen 1916 og 1917 (epitafiemaleri og †epitaf),
Kristian Due 1917 (epitaf), P. K. Andersen 1927 (epitaf), Olaf Olsen 1971 (romansk vindue), Olaf Hellvik 1971 (kalkmalerier), Georg N. Kristiansen 1977
(epitaf), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand

Sml. LA Vib. Århus bispearkiv. Ning herredsbog
1661 (C3.1090). - Vedr. de gamle, biskoppelige afgifter, kirkehavre og -lam, se under Viby s. 2130.
2
Baron Vilhelm Gyldenkrone nævnes som patron
1675, jfr. KirkehistSaml., 1867-69, s. 445.
3
Sml. kongl. benådningsbrev af 8. april 1576 i LA
Vib. Beder-Malling præstearkiv. Div. dok. 15761921 (C 372.31).
4
KancBrevb. 1653, s.501ff.
5
Præsteindb. til Ole Worm, s. 51.
6
Tang Kristensen: Danske Sagn, ny rk. III, 1931,
nr. 354.
7
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700-1803
(C 3.1166-76).
8
Synsprotokol 1862ff.
9
Ifølge Uldall er frådsten navnlig anvendt i murenes
øvre partier.
10
Sml. maleri af Moesgård o. 1780 med Beder kirke
i horisonten. Ukendt kunstner, Moesgård. Ifølge
kirkesynet 1721 (jfr. note 7) var muren i »vestre ende
af kirken« revnet i midten fra øverst til nederst.
11
MeddÅSt. 1971, s. 73f.
12
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelser 1804-23 (C3.1151).
13
LA Vib. Gosmer-Halling præstearkiv (sic!). Liber
daticus 1816-35 (C382.20).
14
LA Vib. Hads-Ning hrdr.s provsti. Synsprotokol
1842-1908 (C 31.2-4).
15
MeddÅSt. 1976, s. 54.
16
IV, 112.
17
I brev af 5. april 1501 bifaldt paven, at ærkedegneembedet tilfaldt klerken Morten Krabbe fra Viborg
stift, når kong Hans havde givet sit samtykke, men
først 1506 er embedet blevet ham overdraget, jfr.
Acta pont. Dan. nr. 3815,4029 og 4043.
18
En lignende †indskrift fandtes i Skjolde kirke
(Bjerre hrd., Viborg amt) på hvælvet sammen med
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et våben for biskop Niels Clausen: I Herrens år 1505
er denne hvælving bygget« (Resen s. 133).
19
ØJyHjemst. X, 1945, s. 84. Syn af Beder kirke;
ved Poul Rasmussen.
20
På bagsiden står: »Malet til Beder kirke i aaret
1909 af H. D o h m . «
21
K u m m e n s fordybning måler 28 cm i begge fonte.
22
Zachariasen: Orgelfortegn.
23
Optegnet 1959 af orgelbygger Knud Smenge.
Orglet er muligvis i privateje.
24
RA. Rgsk. ældre end 1559. 108 A. Liste over indkrævede klokker 1528-29.
25
Indberetn. fra sognepræsten 31. marts 1891, i NM
2.
26
Bemærket af H u g o Matthiessen, N M 2 , j f r . notits
af Chr. Axel Jensen.
27
Den nederste linie er tidligere fejlagtigt
opmalet;
enkelte dele af indskriften har ikke kunnet læses ved
restaureringen.
28
Uldall.
29
Jfr. Århus S. Oluf nr. 7, s. 1342, Lisbjerg nr. 5,
s. 1420, Kasted nr. 3 og 4, s. 1606. Sdr. Årslev nr. 1,
s. 1560, Hundslund (Hads hrd.) og familien Dahls
gravlund i Moesgård park (s. 2283).
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Fig. 24. Prædikestol o. 1850 (s. 2294). NE fot. 1980.
- Pulpit c. 1850.

Summary

Fig. 23. Pengeblok fra 1830'rne (s. 2295). NE fot.
1980. - Almsbox from the 1830's.

The church consists of Romanesque chancel
and nave with a Late Medieval base to the tower in the west and a more recent porch to the
south. The Romanesque section is constructed
of undressed and split granite boulders with
travertine; the corners as well as the door and
window openings are of dressed ashlar. The
side walls of the chancel are both decorated
with ten small, round-arched blind arcades
which are set so high that they are clear of the
windows. The south door of the nave, still in
use, is decorated with moulded string courses.
Originally there were seven narrow bevelled
and round-arched windows, three in the chancel and two on each side of the nave. At the
beginning of the 16th century the plane beamed
ceiling was replaced by brick vaulting. The tower may already have been built at this time.
The upper part of the tower was demolished at
the latest in 1794 and replaced by a smaller
spire. The porch was presumably rebuilt in the
same year and the church given its present character with moulded cornices and curving
roofs.
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In the church were wall-paintings which
were of the usual simple local type, dated by an
inscription in Danish (on the east vault of the
nave): Doctor Martin and Jeppe the bricklayer
saw to the vaulting of Beder church. The inscription presumably refers to the archdeacon
of Århus Cathedral, Morten Krabbe (1506-17),
who supervised the church.
The furniture is mostly of more recent date:
the altar painting 1909 by H. Dohm, the pulpit

from c. 1850, the pews from 1863 and the bell
from 1891. Only the baptismal font is as usual
from the Romanesque period; the brass baptismal dish is a South German work from 155075. The altar chalice was altered in part during
the 17-1800's, the wafer box donated 1745 by
the patron Baron Gyldenkrone of Vilhelmsborg and his wife. A large sepulchral tablet
from ca. 1683 bears a skilfully executed painting of a parish priest and his family.

Fig. 25. Beder 1:10000. Målt 1784. Forandringer medtaget til 1859. - Map of
the village 1784.

Fig. 1. Kirken og vestre kirkegårdsdige set fra nordvest. C. G. Schultz fot. 1943. - Church seen from north-west.

MALLING KIRKE
NING

På et ukendt tidspunkt er Malling blevet inkorporeret i fællesbordet for kannikerne ved Århus d o m k a pitel, og muligvis som et levn af denne ordning var
det endnu i 1600'rne, og indtil domkapitlet ophævedes, kantoren, der førte kirkens regnskaber. 1 Da fællesbordets ejendom udskiftedes 1427, blev Malling
kirke tildelt det tredie præbende 2 (Lime). Det ser ud
til, at forstanderen for Voer kloster, official i Århus
Movrids Mortensen, ved reformationen var indehaver af præbendet, der ved hans død, med kongeligt
brev af 25. august 1544 3 overførtes til kapitlet med
henblik på underhold af læsemesteren (lector theologiae) og fattige studenter. Præbendets gods blev her-

Danmarks Kirker, Århus amt
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efter delt, og den part, hvortil Malling præstebord
hørte, gik til studenterne. 4 I henhold til fundats af
21. oktober 1622 med kongelig konfirmation 9. september 1638 5 k o m lektoratet imidlertid i besiddelse
af al Limepræbendets gods og fik dermed rådighed
over Malling præstebord m o d at påtage sig sognets
kirkelige betjening. I 1640'rne holdt lektoren en kapellan, som fra 1647 var identisk med præsten i Beder. 6 Ordningen formaliseredes 16537 ved kontrakt
mellem Jens Pedersen Mariager, sognepræst i Beder,
og Laurits Jensen Bording, lektor i Århus, og vandt
hævd, således at Malling sogn blev og fortsat er anneks til Beder (jfr. s. 2287).

147
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Fig. 2. Snit i graven (t.v.) foran vestre kirkegårdsmur (t.h.) 1:100 (s. 2308). Målt af Susanne Andersen og
tegnet af Ejvind Gadmar 1975. - Section through ditch and western churchyard wall 1:100.
Efter oprettelsen 1673 af baroniet Vilhelmsborg
(jfr. gravkapel, alterkalk, klokke og smedejernsgitter) hørte Malling kirke herunder (jfr. Mårslet,
s. 2253), indtil den overgik til selveje 1. januar 1909.
11 mønter, hvoraf den ældste er fra Valdemar Sejrs
tid, et fragment af en grønglaseret *flise, stumper af
*vinduesglas (se s. 2319) og andre småting 8 (se
s. 2321), er fundet i ringe dybde foran alteret ved
gulvarbejder 1960.
Sagn og fortællinger knyttet til kirke og kirkegård
er samlet af August F. Schmidt i ØJyHjemst. III,
1938, s. 66-73.

Kerneområdet i det store sogn, der i dag er
herredets største, udgøres af højtliggende,
frugtbare arealer, hvorfra der er nogle kilometer ud til den jyske østkyst og en tilsvarende
afstand sydpå til Kysing fjord og sænkningen,
der danner skel mellem Ning og Hads herreder. I dette højland er kirken lagt på en bakke,
der før den nyere tids terrænreguleringer har
haft et vist fald m o d et sumpet område på
nordsiden, men m o d de tre andre verdenshjørner går mere jævnt over i omgivelserne. I ældre
tid spredte landsbyens huse og gårde sig i o m rådet sydvest for kirken og fortrinsvis inden for
en kile, der tegnedes af vejene mod Tulstrup og
Tvenstrup. Ved sin centrale beliggenhed i en
foretagsom landbrugsegn blev Malling fra slutningen af forrige århundrede hjemsted for institutioner og virksomheder, der har sat et blivende præg på bebyggelsen; til denne udvikling bidrog, at byen 1884 blev en station på
jernbanen mellem Århus og H o v over Odder.
Vidtstrakte parcelhuskvarterer har i efterkrigsårene givet stedet karakter af forstad til Århus.

Kirkegårdens dårligt bevarede, middelalderlige hegning med kampestensmurværk påkalder sig mere end vanlig interesse og omtales
nærmere nedenfor.
Begravelsesområdet er udvidet gentagne
gange og omfatter i dag et stort areal, der navnlig ligger nord og øst for kirken. Den første
udvidelse gennemførtes på nordsiden 1874, 9
vistnok i forbindelse med anlæggelsen af Gyldenkronernes gravsted uden for kirkegårdens
nordvestre hjørne. 1943 inddroges dels et o m råde m o d øst, dels en strimmel ud til landevejen i syd, hvor der 1978 indrettedes urnebegravelse. Ved midten af 1970'erne sløjfedes bebyggelsen på kirkegårdens vestside, og arealet
mellem hegnsmuren og landevejen tilsåedes
med græs. I de seneste år er der foretaget yderligere udvidelser m o d øst og nord, hvor der på
en del af området 1982 er anlagt en parkbegravelse.
Hegningen udgøres af stengærder, trådnet og
hække bortset fra vestsidens søndre del, hvor
den ældre, ofte reparerede og i sin kerne middelalderlige kampestensmur er i behold.
Indgangene til kirkegårdens ældste afsnit er
indkørselsporte østligt i syd og sydligt i vest.
Den søndre port, der i dag udgøres af et par
jerngitterfløje ophængt i stengærdet, har været
hovedadgang siden middelalderen og indeholdt
en †rist, der 1727 10 behøvede reparation, og
hvis grube blev iagttaget 1943 (fig. 4). 1825 11
ønskedes porten udskiftet. Den vestre indgang,
der også har været forsynet med †rist, var en
fodgængerlåge, indtil 1894. 12 I dag dannes por-
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ten af jerngitterfløje mellem murede, hvidkalkede piller. En indgang til det yngste afsnit er
omkring 1980 etableret ved Lundshøjgårdsvej.
Bygninger på kirkegården. Øst for hovedindgangen indrettedes 1943 (arkitekt Ali Rasmussen) en delvis nedgravet toiletbygning som afløser for ældre nødtørftshuse, eet ved hver
port. 1 3 1980 rejstes inden for indkørslen i det
østre hegn en materialgård med kontorer o.a.
efter tegning af H. P. H o l m Nielsen. Samme
arkitekt har projekteret sognegården, som opførtes 1984 i tilslutning til Lundshøj gårds stuehus, der ligger øst for den gamle kirkegård og
1981 indrettedes til præstebolig. Matrikelkortet
(fig. 45) angiver i kirkegårdens sydvestre hjørne en i øvrigt ikke kendt bygning (jfr. nedenfor) .
Ved udvidelsen 1874 plantedes i det nye skel
en række lindetræer, hvoraf hovedparten er bevaret. Fortov af små marksten ved tårn og skib
samt på kapellets vestside. Synet 1886 ønskede
skærvegrus omkring kirken i to alens bredde.
Kampestensmuren eksisterede indtil 1874 på
alle fire sider. Siden 1701, 14 da den nævnes første gang, omtales den som brøstfældig eller
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nedfalden mange steder og med behov for udbedring. 1813 15 siges ringmuren at være af
kamp og kalk, oprindelig fire alen høj og ikke
repareret i flere år; noget lignende bemærkes
1825 11 og 1862. 9 1872 hedder det, at muren er
skredet ned ved porten, dvs. ved kirkegårdens
sydøstre hjørne. Da der her 1901 blev afgravet
for forbedring af indkørselsforholdene, blottedes et godt seks meter langt forløb af en k r u m
kampestensmur, som året efter undersøgtes af
F. Uldall 1 6 og derefter sløjfedes. Ved kirkegårdens udvidelse 1942-43 blev hegnsmuren i øst
og syd nedrevet, dog således, at Nationalmuseet 17 undersøgte disse mure på strækningerne
nærmest porten. Ved denne lejlighed viste det
sig, at det af Uldall iagttagne, k r u m m e murforløb udgjorde en del af en rundbygning. U d gravningen, som C. G. Schultz foretog, godtgjorde, at østmuren og dermed antagelig tillige
hegnsmurens tre andre sider havde bestået af to
dele. Ældst var en een meter bred og omkring
to meter høj mur af kløvet og rå kamp på fremspringende sokkelsten og med en kerne af mindre sten, der uden større omhu var pakket i
kalkmørtel. Yngre var en betydelig forøgelse af

Fig. 3. Arealet ved Malling kirke set fra luften. N o r d opad. Hans Stiesdal fot. 1965. - Part of the village of
Malling seen from the air. North at top of picture.
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Fig. 4. Den ældre kirkegårds sydøstre hjørne 1:200, målt og tegnet af Thorkild Ramskou og C . G . S c h u l t z
1944. 1. Kirkegårdsmur. 2. Rundbygning. 3. Formodet †kirkelade. 4. Indkørsel. 5. Grube til †rist. 6. Nyere
†portpiller. 7. Syld efter moderne udhus til Lundshøjgård. 8. Indgang til rundbygningen med lukkemur,
opført efter at rundbygningen var delvis revet ned. - The south-east corner of the older churchyard including the main
entrance (4) and remains of Medieval round building (2) 1:200.

den ældre mur, udført i samme teknik som
denne, men i mere omhyggeligt håndværk
med granitflækker og mindre sten indlagt i fugerne. På begge murens sider var mørtlen
jævnt udglattet. Efter forstærkningen og forhøjelsen har muren været halvtredie meter bred
og stod bevaret i ca. tre meters højde over fodstenene. Den øvre del var i tidens løb ved o m sætninger og reparationer omdannet til lighed
med et almindeligt stengærde, og kun i midten
var bevaret rester af den ældre kerne, der indeholdt teglbrokker.
Godt fem meter uden for såvel østre som
vestre ringmur konstateredes ved gravninger
1943 en ca. fire meter bred og halvanden meter
dyb grav, der bortset fra et lille fladt parti i
bunden havde en spids snitfigur og forløb parallel med kirkegårdshegnet. 1975 blev den vestre grav atter undersøgt (fig. 2), og dens bemærkelsesværdigt præcise f o r m og forløb blev
derefter rekonstrueret over en strækning på
knap halvtreds meter.
Ved udgravningerne 1943 frilagdes uden for
kirkegårdens sydøstre hjørne den ovenfor

nævnte rundbygning, hvis indre diameter andrager 785 cm (fig. 4). Den med stor præcision
afsatte, halvanden meter tykke mur, der er bevaret i op til tre meters højde, er på en syld af
fremspringende marksten rejst af rå og kløvet
kamp, og såvel på facaden som indvendig er
mørtlen jævnt udglattet. Rundbygningen, der
er bygget ud over graven, er rejst op imod kirkegårdsmuren, hvis hjørne blev nedbrudt i forbindelse med byggeriet. Ved samme lejlighed
udformedes umiddelbart vestfor en godt to
meter bred indkørselsport i den søndre hegnsmur. I rotundens nordvestre side er en 125 cm
bred åbning, der forbinder r u m m e t med kirkegården; anslagsfalsen viser, at døren har åbnet
indad. Det er tvivlsomt, om der i østsiden har
eksisteret en niche, endsige en apsis, som antaget af udgraveren. 1 8 Som afslutning på undersøgelserne blev ruinens murværk gennemgribende udbedret og suppleret.
1944 optoges skeletter af 24 personer af begge køn og af alle aldre, der i kister eller plankesatte grave, uden gravgods, i perioden 13501450 19 var blevet jordfæstet i nogenlunde sam-
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Fig. 5. Området ved den ældre kirkegårds sydøstre hjørne, set fra vest. I baggrunden Lundshøjgård, hvis
avlsbygninger blev nedrevet 1959; stuehuset er 1981 ved H. P. H o l m Nielsen indrettet til præstebolig. Foran
nyt kirkegårdsdige. I mellemgrunden hjørnet mellem det ældre østdige (t.v.) og rundbygningen (under
rekonstruktion) samt østre vange i indgangen til denne. I forgrunden grube til †rist i kirkegårdens hovedindgang og indgangens østre anslagsfremspring (jfr. fig.4). C . G . S c h u l t z fot. 1943-44. - Excavation and reconstruction at the south-east corner of the old churchyard, seen from west (cf. fig. 4).

me niveau 2 0 (gennemgående 20-35 cm under
overkant af ringmurens grundsten) inde i bygningen, antagelig under et gulv, af hvilket der
imidlertid ikke blev registreret levn. I stedet
konstateredes et brandlag med rigeligt trækul,
yngre end begravelserne og med en tykkelse,
der tiltog mod nordvest og nåede 15 cm.
Samtidig med rundbygningens frilæggelse
blev der på kirkegårdsmurens inderside konstateret beskedne rester af en sekundær, 118 cm
bred mur, der havde stået vinkelret på hegnsmuren. Tillige fandtes på dennes yderside syldsten og munketegl i et retvinklet forløb, der
tolkedes som muligt levn af en †kirkelade. Ca.
ni meter nord for kirkegårdens sydøsthjørne er
1946, uden for hegnsmuren og et par meter fra
denne, fundet et hjørne af en middelalderlig
†teglovn, der var bygget ud over graven og
øjensynlig havde været produktionsstedet for
materiale til kirkens senmiddelalderlige o m bygning samt de mange fejlbrændte mursten,
der var dukket op ved rotundens udgravning.
Hegnsmuren og de tilknyttede indretninger
er middelalderlige, men en nærmere datering

kræver supplerende materiale. 21 Murens ældste
afsnit, som C. G. Schultz karakteriserede som
en spinkel hegnsmur, må være funktionelt
samhørende med graven, men ikke nødvendigvis samtidig med den. På et tidspunkt er kirkegårdsmuren blevet væsentligt øget i højde og
drøjde. Den omstændighed, at samme byggeteknik er benyttet såvel ved hegnsmurens udbygning som ved rundbygningens opførelse,
gør det sandsynligt, at rotunden er tilføjet som
et sekundært led i sammenhængen. Graven må
være opgivet senest ved denne lejlighed. Dateringen af begravelserne i rotunden synes at
henføre den til første halvdel af 1300'rne, og
antagelig er kirkegårdsmuren da blevet udbygget i samme periode, der præges af stærke politiske modsætningsforhold og opløsningstendenser.
Med Uldall er det nærliggende at jævnføre
kirkegårdsmuren i Malling med de hegnsmure
af lignende art og størrelse, som findes andre
steder i stiftet (jfr. bl.a. Vejlby, s. 1455, og
Mårslet, s. 2254), og som anses for senmiddelalderlige, ganske vist uden særligt belæg. Mens
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. - The church seen from south-east.

det er usikkert, hvem der ejede Mårslet, konstaterer man, at Malling og Vejlby kirker i alle
tilfælde i 1400'rne hørte under domkapitlet i Århus. 2 2 En specifik historisk situation, der kunne motivere de ret betydelige byggearbejder,
lader sig ikke entydigt påpege, men man kan
notere sig, at en af de fredløses hovedbastioner,
øen Hjelm, lå i stiftet. Rotunden, om hvis oprindelige højde og tagform vi savner viden, har
med sine mange begravelser utvivlsomt været
en indviet bygning, måske et kirkegårdskapel,
som allerede formodet af C. G. Schultz.
Kirken består af kor og skib fra romansk tid,
sandsynligvis fra slutningen af 1100'rne, hvortil der i senmiddelalderen er føjet et våbenhus i
syd, et senere ændret sakristi på korets nordside
samt i vest en forlængelse af skibet indbefattende tårn, hvoraf underdelen er bevaret. Det eksisterende tårn er opført 1787. Orienteringen er
på det nærmeste solret.

Bygningen, der er ret anselig uden at høre til
stiftets største, er skævt afsat, således at sydmuren forløber skråt i forhold til de andre mure.
Det ældste afsnit, omfattende et kvadratisk kor
og et skib, der indvendig er dobbelt så langt
som bredt, må være proportioneret over tre
kvadrater med sidelængde på ca. 670 cm, der
angives af korgavlen. Murene er på en skråkantsokkel rejst af granitkvadre, lagt i skifter af vekslende højde. Skiftet over soklen er det højeste
og måler i koret 50 cm, i skibet 63 cm. B a g m u rene er opført med marksten, og i den fint udglattede, gråbrune mørtel har der været ridset
kvadertegning at d ø m m e efter korets taggavl
(fig. 18), som er den eneste bevarede.
Døre og vinduer. Af de oprindelige portaler er
den nordre forsvundet, og kun svage spor røber dens placering over for den søndre. Ved
kirkens senmiddelalderlige ombygning flyttedes indgangsstedet til skibets vestre ende. Det
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Fig. 7. Mødet mellem rundbygningen (t.v.) og østre kirkegårdsmur (t.h.), set fra nordøst. C. G. Schultz
fot. 1943. - The corner between the rotunda (to the left), possibly a churchyard chapel, and the east churchyard wall.

tympanon af flammet, grå granit, der er 127 cm
bredt og indmuret i tårnets vestfacade, er i relief smykket med en egnstypisk dekoration
(fig. 12, jfr. bl.a. Åby, s. 1431 og Astrup,
s. 2341) og hidrører utvivlsomt fra norddøren. Under en vulst, der følger stenens halvcirkulære runding, står en arkaderække, hvis
rhomber eller ruder over søjlerne i midten er
usædvanligt store på grund af feltets form; 2 3
sammen med de fordoblede buer far motivet
herved en vis lighed med træer.
Sydportalen (fig. 11), der i reduceret skikkelse er bevaret i brug, er indvendig rektangulær
og udvendig opbygget med kvadersatte hjørner og et rundbuet kilestensstik over lange,
profilerede kragbånd (s. 2127, fig. 1). Tilbagerykket fra facadeplanet, som i en niche, hvor
soklens skråkant er ført ind, og indrammet af
en (ændret og nu hvidkalket) rundstav sidder
den 110 cm brede døråbning med tympanon af

rødbrun granit (fig. 10). Inden for en flad vulst
er det halvcirkulære felt i lavt relief dekoreret
med et par modstillede løver, der tegnet med
blødt svungne konturer vender sig mod et
menneske foroven i midten. Nedre del af personens kjortel er angivet med parallelle folder,
og han synes at svæve, mens dyrene med hvalpede bevægelser, gabende flabe og løftede forpoter springer op imod ham; deres haler er ført
bag om kroppene og afsluttet med bladdusk.
De lodrette partier af den omtalte hvidkalkede
rundstav synes udført i mursten, hvilket sammenholdt med, at Uldall 1885 24 iagttog en †søjlebase i åbningen, giver anledning til at antage,
at portalen oprindelig har været udstyret med
trekvartsøjler. Døren må derfor henregnes til
halvsøjleportalerne. På grundlag af overliggerrelieffets motiv, der ofte kaldes Daniel i løvekulen, må den tillige grupperes blandt løveportalerne, 25 hvor slægtskabet med tympanon i na-
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Fig. 8. Plan og længdesnit 1:300. Målt af henholdsvis C. G. Schultz 1943 og Henrik Jacobsen 1984. Tegnet med
enkelte suppleringer af KdeFL 1984. - Plan and longitudinal section 1:300.

bokirken i Astrup (s. 2342) er så udtalt, at det
har ledet Mackeprang til den antagelse, at samme stenhugger har været mester for begge relieffer.
Bygningen har haft tre vinduer26 i koret,
hvoraf det i øst er bevaret tilmuret, og to i hver
af skibets langmure, hvoraf tre er i behold,
blændede. Overliggerne er rektangulære, og

det samme gælder den, der er indmuret i skibets nordfacade. I våbenhusets murværk er placeret tre overliggere, hvoraf den på østsiden
har k r u m overside.
En billedkvader (48x46 cm) med en mådelig
indristet kriger (fig. 13) er i omvendt stilling
anbragt på skibets nordside i skiftet umiddelbart over soklen og lige øst for det oprindelige
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Fig. 9. Tværsnit gennem skibet, set mod øst med kapellets vestfacade 1:150. Målt af S. G. Petersen 1982, tegnet
af KdeFL. - Section through the nave 1:150.

dørsted. Figuren er udstyret med et stort
sværd, som fra hoften stikker skråt bagud; foran sig synes han at holde en stav med et kors.
Foran våbenhusdøren iagttog Uldall 1885 en
stor, flad, profileret sten.
I korets sydvæg er en rektangulær, 32 cm høj
niche.
Tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen
blev kirken udvidet med tre tilbygninger, våbenhus, sakristi og vestforlængelse med tårn,
og der muredes hvælv i kor og skib. Da kun
norddøren er flyttet, er det en nærliggende tanke, 2 7 at våbenhusets opførelse er gået forud for
skibets forlængelse. Sakristiet, der er uden særlige arkitektoniske kendetegn og ændret ved
ombygning, kan være tilføjet når som helst i
perioden.
Våbenhuset foran syddøren er opført af m u n kesten i munkeforbandt på en syld af marksten;
i murværket indgår kvadre, vinduesoverliggere
og et par gravsten. Store partier af gavlen indbefattende siderne i den udvidede dør er o m muret, hvilket utvivlsomt sammen med gesimserne har været et led i kirkens modernisering
1787; dette årstal læses på taggavlen. Vinduet,
der udvendig er kurvehanksbuet og indvendig
sidder i fladbuet niche, synes udvidet 1865. 28
En muret bænk er bevaret langs en del af øst-

væggen, hvorfra den fortsætter hen til skibets
sydportal.
Sakristi. Ud fra beliggenheden må tilbygningen på korets nordside oprindelig have været
sakristi, men blev i begyndelsen af 1700'rne
forhøjet og ombygget til gravkapel for Gyldenkronerne på Vilhelmsborg. Middelalderligt
murværk af munkesten i overvejende munkeforbandt på en syld af marksten er bevaret op
til ca. halvtredie meter over terræn; på vestsiden, hvor forbandtet har en tendens til vekslende skifter af løbere og bindere, er indmuret enkelte kvadre og en romansk gravsten. Utvivlsomt fra begyndelsen har rummet været overdækket med et †krydshvælv, der mod koret
blev båret af en skjoldbue og på de tre andre
sider hvilede på forlæg i væggene; i hjørnerne
er bevaret ribbernes nederste del, der er en
kvart sten brede.
Ved omdannelsen til gravkapel, der vel dateres ved årstallet 1708 på s medejerns fløjene (jfr.
s. 2330) forhøjedes murene, og r u m m e t dækkedes med et halvstens hvælv, hvis grater er udført i pudsen. Under dette paraderum, der via
en gitterlukket åbning sattes i forbindelse med
koret, indrettedes et hvælvet 2 9 understokværk.
Kapellets arkitektoniske udformning er
yderst enkel med tandsnitfrise og (nu tilmuret)
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Fig. 10. Sydportalens t y m p a n o n (s. 2311). NE fot. 1980. - Tympanum of the south portal.

kurvehanksbuet lem i taggavlen; de eksisterende gesimser er antagelig samhørende med kirkens øvrige. Kun de ellipseformede lys- og
ventilationsåbninger, een for hver etage i hver
langmur, leder tanken hen på bygningens bestemmelse. Ved dispositionen med stående
ovaler foroven og liggende forneden kan der
have foreligget en inspiration fra samtidige
gravbygninger, såsom Lange Kapel ved S. Petri kirke og Store Kapel ved Holmens kirke,
begge København. Hvert ventilationshul har
udvendig et sortmalet smedejernslukke (fig. 9,
j f r . fig. 38), der på de skråtkrydsende stænger
inden for det rosetsmykkede randbånd bærer
en kronet krans.
I kapellets gavl er en falset, fladbuet døråbning, hvori de ovenfor nævnte s medejerns fløje
var anbragt 1885, da Uldall besøgte kirken.
Denne ordning er næppe oprindelig, men udgør, på linie med tilmuringen af den åbne forbindelse til koret, antagelig et led i bygningens
omdannelse 1893 til ligkapel, hvilken brug tillige medførte sløjfning af Gyldenkronernes
gravkælder.
Vestforlængelse med tårn. Sakristiet er bemærkelsesværdigt, fordi den slags tilbygninger, der
andre steder er udbredte, er lidet almindelige i

Østjylland. Mere interessant og usædvanligt i
sin indre disposition er imidlertid skibets forlængelse og det dermed samhørende tårn,
hvoraf dog kun underdelen er bevaret i reduceret skikkelse. På en syld af marksten er skibets
langmure fortsat vestover, således at bygnin-

Fig. 11. Sydportal (s. 2311). NE 1980. - South portal
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Fig. 12. Tympanon i vestfacaden (s. 2311). H. Stiesdal fot. 1971. - Tympanum included in the wall of the tower.

gens længde blev forøget med lidt over halvdelen. Forlængelsens vestre afsnit er opført med
meget svære mure, hvilket sammenholdt med
andre forhold, bl.a. en trappe i nordsidens
murliv, må betyde, at denne del udgør bunden
af et tårn. At d ø m m e efter rester af andet stokværk har tårnet, der nævnes 1727 10 i anledning
af manglende tagsten, indtaget skibets fulde
bredde, og på grund af sin relativt ringe udstrækning i kirkens længderetning må det have
haft gavle i nord og syd.
Over sylden, hvis marksten træder frem på
alle tre sider, er forlængelsen opført af kvadre
og af munkesten i munkeforbandt med tendens
til overvægt af løbere. Næsten hele sydsiden
har en skråkantsokkel, der utvivlsomt er sat af
blokkene fra skibets nedbrudte gavl. Over denne sokkel, på de andre facader oven på sylden,
er der muret med granitkvadre, som antagelig
hidrører fra gavlen. På nordsiden når kvadermurværket op til et niveau omkring halvtredie
meter over terræn, svarende til bunden i vestvinduet. Herover er fortsat i munkesten med
enkelte kvadre placeret i facaderne og på hjørnerne. Endnu 1910 stod bomhullerne åbne.
Under det nævnte niveau er bagmurene udført
overvejende med marksten, og ovenover i tegl.

Det må som ovenfor berørt være i forbindelse med udbygningen, at skibets norddør blev
nedlagt og erstattet med en 112 cm bred, nu
tilmuret, udvendig rundbuet, indvendig rektangulær og kvadersat indgang tæt ved det nye
fags nordvestre hjørne, hvor også adgangen

Fig. 13. Billedsten på skibets nordside (s. 2312). JJF
fot. 1980. - Carved ashlar included in the north wall of
the nave.
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til tårntrappen er placeret. Over for norddøren
spores på begge sider af forlængelsens sydmur
et højtsiddende, rundbuet og til begge sider falset vindue, der er oprindeligt, men nu tilmuret.
Det korte, rektangulære tårnrum, hvis udstrækning ligger på tværs af skibet, overdækkes
med træloft, der siden 1894 12 er pudset. En indrykning af vægplanet i vestsiden er et af indicierne for, at r u m m e t oprindelig var delt i to
stokværk. I nord er der en balkon, båret af et
spidsbuet tøndehvælv (fig. 15), der synes at være en rest af etageadskillelsen. En tvetydig aftrapning i begge sider af den eksisterende tårnbue lader formode, at en eller flere åbninger ind
imod skibet har givet adgang til underetagen.
Af øvre stokværk, hvis gulv ligger i niveau
med det omtalte materialeskel i murværket, bevarer balkonen oven på tøndehvælvet et parti af
murstensbelægningen. Som en højtsiddende
tribune har denne etage åbnet sig mod kirken
med en relativ bred, spidsbuet arkade, der er i
behold som tårnbuens øvre del. Det store, indvendig smigede vindue i vest er en udvidelse af
rummets oprindelige lyskilde.

Fig. 14. »Klokkerkammeret« i tårnets vestmur, set
m o d nord (s. 2316). N. Edsen Johansen fot. 1944. The »bell-ringer's cell« in the west wall of the tower.

Tårntrappens indgang, der overdækkes med
en stor granitblok, er som nævnt anbragt i det
forlængede skibs nordvestre hjørne i umiddelbar tilknytning til den sekundære norddør. Et
lige løb i tårnets nordmur, overdækket med et
langsgående, fladbuet munkestenshvælv og
udstyret med lysglugger i nord og vest, fører
op til en repos i vestmuren. Herfra leder en
fladbuet, på østsiden falset dør ind til den
hvælvbårne balkon, der ovenfor er opfattet
som et levn af tårnrummets øvre etage. Her
giver en fladbuet døråbning i nordvæggen adgang til en øvre trappe, der i dag forløber delvis
under taget langs det yngre tårns nordside,
men oprindelig var hvælvet og gik inde i tårnets nordmur, hvor den mundede ud på skibets
loft. Her er bevaret rester af åbningens søndre
anslag samt vederlaget for det overdækkende
halvstensstik.
Af tårnets andet stokværk er øst- og vestmurenes centrale dele i behold og udmærker sig
ligesom trapperummet ved smukt håndværk
med ryggede og ridsede fuger. Muren m o d
skibets loft indeholder en falset, fladbuet døråbning. I vest sidder en spidsbuet, falset åbning, der indvendig er fladbuet og har smigede
sider, hvis hjørner med væggen er udført som
hulsøm. Murværket højere oppe er af nyere
dato.
Endnu et særpræget, omend ikke enestående
træk skal bemærkes ved tårnet: I den svære
vestmur er der under tårnrummets vindue udsparet et fladbuehvælvet, 237 cm højt og 81 cm
bredt, såkaldt klokkerkammer (fig. 14), hvortil
kun har været adgang udefra. Den 98 cm brede
indgang overdækkes på facaden med et tympanon, der som nævnt utvivlsomt stammer fra
skibets oprindelige norddør. Åbningen, der nu
er tilmuret og vel har stået sådan senest siden
tårnets ombygning 1787, aflæses som en 190
cm høj niche på kirkens gavl. Klokkerebshuller
i kammerets loft konstateredes ved en undersøgelse 1944.
Navnlig dette klokkerkammer eller ringercelle, der har paralleller i Vejlby (s. 1460),
Hundslund (Hads Herred) og antagelig også
andre steder i stiftet, samt de såkaldte hulsøm
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Fig. 15. Skibets vestre ende og tårnrummet, set fra sydøst. C. G. Schultz fot. 1943. - The west end of the nave
and the bottom storey of the tower, seen from south-east.

ved lysåbningen i tårnets andet stokværk, der
er udført mage til hjørner i Århus domkirkes
vesttårn (s. 234), henfører Malling kirkes ejendommelige vestparti til tiden omkring eller efter 1450.
Overhvælvning af kor og skib med halvstens
krydshvælv er i alt væsentligt gennemført på
den i Århusområdet sædvanlige måde, dvs.
med falsede vægpiller, der bærer helsten brede
skjoldbuer, falsede gjordbuer og retkantede
halvstensribber; vederlaget markeres af et udkraget skifte. Arbejdet kan være indledt i koret,
hvor enkelte detaljer er anderledes end i skibet;
triumfbuens udvidelse synes at være samhørende med korets vestre hjørnepiller. Skibets fire
temmelig kuplede hvælvfag er indbyrdes af lidt
forskellig størrelse, hvilket utvivlsomt skyldes
hensynet til syddøren, men i opmuring og
f o r m er de så ensartede, at de må være samtidige. Tilstedeværelsen i forlængelsens sydside af

det nævnte, højtsiddende vindue, hvis halvstensstik ses over hvælvet, og spor af kalkning
på tårnunderdelens østside, ligeledes over
hvælvingen, må imidlertid betyde, at skibet
endnu ikke havde faet indbygget hvælv, da
vestforlængelsen og tårnet blev opført. Af andre forhold, der peger i samme retning, skal
nævnes, dels at skjoldbuen dækker tårnarkadens top, dels at hvælvet i skibets nordvestre
hjørne på grund af tårntrappedøren ikke hviler
på en pille, men bæres af en indmuret konsol.
Hertil er benyttet en profileret, antagelig genanvendt granitblok.
Eftermiddelalderlige tildragelser. Efter sakristiets ombygning først i 1700'rne gennemførte
kirkeejeren ved århundredets slutning en hovedistandsættelse, der som sine mest fremtrædende poster havde nyt tårn, en gennemgribende reparation af våbenhuset samt opmuring af
de profilerede gesimser, der spiller en afgøren-
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Fig. 16. Tårnspirets vindfløj (s. 2319). Hans Stiesdal
fot. 1971. - The weather vane on the spire.

de rolle for kirkens nuværende udseende. Arbejdet gennemførtes 1787, 30 hvilket årstal læses
på våbenhusets gavl. Hovedistandsættelsen har
været et led i en moderniseringskampagne,
som Gyldenkrone havde indledt nogle år tidligere ved Mårslet kirke (s. 2260). I mellemtiden
havde pastor Begtrup ombygget sin kirke i Astrup og ladet opføre det karakteristiske tårn
(s. 2345), som utvivlsomt har dannet forbillede
for den udformning, som baroniet iværksatte i
Malling og nogle år senere gentog i Beder
(s. 2290).
Mallings tårn er forneden bygget med genanvendte munkesten, foroven med små sten,
og disse er også benyttet i skibets østgavl, der
derfor formentlig er nymuret på samme tid.
Tårnets murværk, der i nord og syd hviler på
spidsbuede arkader af halvanden sten høje stik,
er udført i et vaklende krydsskifte. I mellemstokværkets sydvæg er en kurvehanksbuet åbning, hvis indre hjørner med hulsøm utvivlsomt er en imitation af den ældre udgave på
vestvæggen.

Klokkestokværket har mod hvert verdenshjørne et kurvehanksbuet, udvendig falset
glamhul. Over den djærve, tidstypiske gesims, 3 1 der næppe er upåvirket af Zubers byggeri på Moesgård, rejser sig et opskalket pyramidespir, der 1818 11 var blyhængt. I tårnrummets sydmur er der et kurvehanksbuet, nu tilmuret vindue, der kan være samhørende med
en nyindretning af kirkens vestende i forbindelse med tårnombygningen.
Efter denne indsats er kirken vist blevet
holdt i god stand, hvilket fremhæves ved synet
efter en reparation 1806 32 og atter 1831. 11 1882 9
blev syddørens tympanon befriet for kalk, og
nogle år senere f r e m k o m forslag om, at også
korgavlen skulle renses, hvilket kirkeejeren
med støtte i en erklæring fra den kgl. bygningsinspektør dog satte sig imod.
Gulvene behøvede 1727 10 reparation med
mursten adskillige steder. 1913 9 skulle ældre,
nedslidte ligsten tages op af gulvet, der i øvrigt
skulle bevares og dækkes med løber; men allerede 1916 9 ønskedes korgulvet fornyet med
ensartede fliser, og 1925 9 k o m turen til midtergangen. Før 1960 var der terrazzoudstøbning i
koret, riflede cementfliser i våbenhuset og sort
skifer i kapellet. Ved istandsættelsesarbejder i
løbet af 1960'erne er alle gulve blevet udført
med gule mursten på fladen; i kor, skib og
tårnrum er de lagt i et mønster med kvadratiske, røde tegl. I stolestaderne ferniseret træ.
Tagene var i begyndelsen af 1700'rne 10 alle
blyhængte og vel vedligeholdte; 1727 10 manglede tårn og våbenhus tagsten. 1818 11 behøvede

Fig. 17. Bemalet *vinduesglas fra omkring 1300,
fundet i koret, nu i Nationalmuseet. Tegning af
Birgit Als Hansen, 1:1 (s. 2319). - Piece of stained glass
from c. 1300, found 1960 in the chancel.
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Fig. 18. Korets tagværk og gavl med kvaderridsning, set fra vest (s. 2310). JJF fot. 1980. - Chancel roofing and
gable with scoring of ashlar, seen from west.

tårnet nyt bly på sydsiden. Det ser ud til, at
tårn, kor og skib efter ombygningen 1787 har
haft blytag, mens der 1820 og 1822 11 nævnes
stentage på henholdsvis våbenhus og over »begravelsen«. Nogle år senere 33 blev blyet med
kancelliets tilladelse udskiftet med bæverhaler,
på samme måde som det samtidig foregik på
baroniets kirke i Mårslet (s. 2260); 1909 34 nævnes taskekviste på skibet. Kapellets tag ønskedes omlagt 1899 12 og fornyet omkring 1950.
Efter istandsættelse 1960 ved H. P. Nielsen er
alle tage hængt med vingetegl. Nyere tagværker af fyr, med to lag hanebånd og enkelte genanvendte stykker egetømmer.
Opvarmning. Da der 1888 28 var stillet den fornødne sikkerhed for, at man rådede over
brændsel til fem år, anskaffedes fra firmaet
Hess i Vejle en kakkelovn, som blev placeret i
skibets nordøstre hjørne; udskiftning bragtes
på tale 1909. 28 1938 erhvervedes en kalorifer og
ved midten af 1960'erne et varmluftsanlæg.
Kirken står i dag hvidkalket ude og inde,
bortset fra det parti af skibets sydfacade, der

danner væg i våbenhuset. Alle vinduer, der udvidedes 1854, 12 er falsede og rundbuede, indvendig smigede. Loftet i våbenhuset er af ubehandlet træ.
Tårnets vejrhane ønskedes 18679 istandsat.
Den enkle vindfløj (fig. 16) sidder på en jernstang over volutbøjler og kugle.
* Vinduesglas. 1) (Fig. 17), o. 1300, klart, gulligt, 3,3 mm tykt med rankemotiv udsparet i
rødbrun bemaling. 2) Samtidigt?, klart, gulligt, 4 mm tykt. Begge stykker fundet 1960 i
koret ved harpning af fylden under gulvet foran alteret. Nu i Nationalmuseet (inv.nr. D 2 4 2 243/1960).

(†)KALKMALERIER
I kor og skib er på forskellige tidspunkter fremk o m m e t spor af områdets vanlige, enkle
hvælvdekorationer fra o. 1500, der imidlertid
atter er blevet overkalket. Kun et samtidigt indvielseskors er afdækket på nordvæggen i skibets
vestligste fag, ca. 150 cm over gulvniveau.
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Fig. 19. Indre, set m o d øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east,

Med rødbrun farve er tegnet tre koncentriske
cirkler omkring et hjulkors i rødbrunt og
hvidt, 71 cm i tvm.
† H v æ l v dekorationen h a r i f ø l g e k a l k m a l e r i k o n -

servatoren Eigil Rothe omfattet brede eller
smalle siksakbånd i gulrødt og sortgråt på ribberne og spinkle gulrøde ranker med gråsorte
fembladsblomster på forfladen af gjord- og
skjoldbuer samt ud på kapperne. 35 På korbuekragbåndene fandt man stregtegnede sparrer i
gulrødt. 1973 afdækkedes over østre gjordbue i
skibets næstøstligste fag dele af en gråttegnet
gås med røde ben og næb, et velkendt, østjysk
motiv 36 (jfr. bl.a. Spørring, s. 1677 og Lyngå,
s. 1773). Nu overkalket.

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen har kirken bevaret både
sin romanske døbefont og den sengotiske fløj altertavle. Gaver til alteret er kalken fra 1679 og alterstagerne fra 1596. Den figurrige prædikestol med h i m mel er udført 1660 i den produktive Peder JensenKoldings værksted. En lysekrone stammer fra samme århundrede. Klokken er støbt 1794 i København
af H. C. Gamst. En gitterdør fra 1708 i koret har ført
til Gyldenkronernes tidligere gravkapel, indrettet i
sakristiet.

Alterbord, middelalderligt, formodentlig af
marksten og mursten, der skelnes i den rå,
overpudsede bagside, som er den eneste synlige. Det måler ca. 123x172 cm, er ca. 107 cm
dybt og har en antagelig nyere, 11 cm høj påmuring ved bagkanten som støtte for altertavlen.
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Fig. 20. Indre, set m o d vest. NE fot. 1980. - Interior, looking west.

Brudstykke af *dæksten fra †helgengrav såkaldt sepulchralsten, af grøn, poleret serpentin
(porfido verde antico), største længde 10,3 cm,
bredde 3,7 cm og 1,4-1,1 cm tyk. Fundet 1960 i
korgulvet. I NM (inv.nr. D 240/1960).
Alterbordspanel, formodentlig fra 1600'rne,
med rektangulære fyldinger i tætprofileret
rammeværk, fire på forsiden, to for hver af enderne. Nymalet, rødbrunt i fyldingerne, rammeværket mørkegrønt med gyldne lister.
Altertavlen (fig. 25, 21-22), er en sengotisk
skabstavle fra o. 1500, med to oprindeligt
bevægelige, nu faste fløje; i midtskabet er storfigurer af Nådestolen mellem Johannes Døberen og en biskop, i fløjene de tolv apostle. Selve
skabet er kraftigt ændret og nymalet 1887, en
nystaffering er atter foretaget 1977.
Altertavlen står på en enkel predella med

Danmarks Kirker, Århus amt

svejfede sider. Midtskabet (fig. 22), der måler
188,5x169 cm, har Nådestolen som centralt
motiv ligesom de arbejder, der er knyttet til
Imperialissima-mesterens kreds, 3 7 uden at tavlen dog hører hertil. 38 Den tronende Gud Fader, med det brede, kronede hoved og det kraftige fuldskæg, har drejet benene lidt til side for
at gøre plads til sønnen, hvis legeme han støtter
ved et greb under armene. Kristus er fremstillet
som Smertensmand, med flettet tornekrone 3 9
på hovedet og med tydeligt markerede sår i
fødder og hænder, mens intet spydsår i brystet
er synligt (blodsporene i venstre side er (ny)malede); øjnene er let åbne. Den lille figur, med
det overproportionerede skulderparti og de
slapt hængende arme, repræsenterer en her i
landet forholdsvis sjælden ikonografisk variant
af nådestolsmotivet, dog med en parallel i Ka-
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rup (Viborg amt). 4 0 Kristi ene skulder synes
optrukket som for at give plads til Treenighedens helligåndsdue, men ingen mærker heraf er
nu skelnelig. Tronstolen flankeres af snostave
med fialespir, der bærer engle med udbredte
vinger, men nu uden attributter, der kan have
været lysstave 41 (jfr. Østbirk, Voer hrd.). - Johannes Døberen, der må være udført efter samme forlæg som en tilsvarende, men lidt grovere
figur i Adslev (Hjelmslev hrd.), er iført sin kamelhud, hvis hoved, med fremstikkende tunge
hænger ned m o d jorden. Med højre hånd peger
Johannes 4 2 m o d det lille Gudslam, der ligger på
bogen, han holder i venstre. Til den anden side
står en skægløs biskop, karakteriseret ved bispehue og -stav, hvis hoved har fintskåret tidselblad. Han bærer korkåbe (pluviale) sammenholdt af et firpasformet spænde og holder en
opslået bog i højre hånd; en rund skonæse er
synlig under kjortelen (ligesom for Gud Faders
vedkommende).
I hver af fløjene står 2 x 3 apostelfigurer, ret
ensartet udført både med hensyn til øjenomgivelserne med de skarptoptrukne øjenbuer og de

Fig. 21. Apostelfigurer fra altertavlens nordre fløj
(s. 2322) (jfr. fig. 25). NE fot. 1980. - Apostles from
north panel of triptych ( c f . fig. 25).

smalle næser samt de groftskårne dragter. I
nordfløjen står foroven Peter med åben bog og
stor nøgle, Andreas med sit kors og Jakob den
Ældre med pilgrimsmærke på hatten og stav i
hånden; forneden Simon med sav, Filip med
patriarkalkors og muligvis Jakob den Yngre
med bog og nyt spyd (i stedet for valkestang?)
(fig. 9). I sydfløjen foroven den unge, skægløse
Johannes med kalk, Mattæus med bog og
sværd, ligeledes uden skæg, 4 3 samt Bartholomæus med kniv; forneden Judas Taddæus med
bog og (ny) hellebard eller økse, Mattias med
økse og bogpose og Tomas med vinkelmåler
og lukket bog. Alle barfodede med undtagelse
af Mattias og pilgrimmen Jakob. Flere af attributterne er fornyet 1887, 9 hvilket formodentlig
er årsag til ombytninger af figurerne, der ikke
stemmer overens med de nedenfor stående,
nymalede navne.
1887 9 gennemgik tavlen en restaurering,
formodentlig ved Magnus Petersen. Tidligere
havde kunstmaleren » O . M . B ø g h « (1811-38)
foretaget en opmaling 1831. 44 1887 fik skabene
nye kølbuebaldakiner af fyr, og der opsattes en
gennemløbende kronfrise med metalstøbte
korsblomster. 4 5 Over en rødferniseret kridtgrund blev påført en olieforgyldning samt flere
farver, og i fodfelterne maledes forgyldte indskrifter, under midtskabet: »See det Guds
Lam«, etc. Joh. 1,29, i fløjene apostlenes latinske navne. 4 6 1977 foretog kunstmaler V. Glyssing Jensen en nystaffering, svarende til den
tidligere, efter at de ældre farver og forgyldning var afrenset.
Altersølv. Alterkalk (fig. 23), skænket 1679 af
kirkeejerne, baron Gyldenkrone til Vilhelmsborg og hustru, og udført af Bartholomæus Jacobsen Stuhr, Århus. Den er 22 cm høj over
den ottetungede fodplade og standkant, der er
prydet med renæssanceornamentet rude mellem lodrette dobbeltstave. Fodtungerne er drevet stejlt op mod de ottekantede skaftled; den
flade, gotiserende knop har krydsskraverede
versaler: »iesvs nri« (nazarenus rex iudaeorum,
o: fra Nazareth, jødernes konge). Bægeret
smykkes af givernes graverede, kronede våben,
med vildmænd som skjoldholdere, og foroven
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Fig. 22. Fløj altertavlens midtskab, o. 1500, med Nådestolen mellem Johannes Døberen og en biskop (s. 2321).
NE fot. 1980. - Middle panel of triptych, c. 1500, with the Mercy Seat between John the Baptist and a bishop.
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Fig. 23. Alterkalk, skænket 1679 af kirkeejerne, baron Gyldenkrone til Vilhelmsborg og hustru; udført
af Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus (s. 2322). NE
fot. 1960. - Chalice, donated 1679 by the patrons Baron
Gyldenkrone of Vilhelmsborg and his wife; made by
Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus.

deres initialer: »W. G. C« og »R. S.W.« for
Wilhelm GyldenCrone og Regitze Sophie
Wind. På fodpladen ses to ens stempler for
guldsmeden (Bøje II, 1982, s. 233, en variant af
nr. 5848).
Kalken svarer i proportioner og udførelse så
nøje til kalken fra 1677 i Skørring (s. 1932) af
samme mester, at man må formode, at guldsmeden, fremfor at genbruge ældre dele, snarere har anvendt samme ældre stilelementer på
fod og knop. 4 7 - Kalken er 1969 blevet istandsat
og bægeret indvendig lueforgyldt af Helga og
Bent Exner.
Disk, »1818«, glat, 15,3 cm i tvm. Under
randen det graverede årstal og et defekt, rektangulært mestermærke.
†Alterkalk og †disk var 1629 frastjålet kirken
af en tyv, der bl.a. var ansvarlig for ialt 14 tyverier af altersølv 48 (jfr. Fårup, s. 1892 og Sdr.
Galten, s. 2109).
Oblatæske, 1935, udført af »Frantz Hingelberg, Aarhus« ifølge stempel under bund og
låg. Cylindrisk, 12,5 cm i tvm., med kors på
låget.
Vinkande,
med
Københavns
bystempel
(19)15, ifølge graveret indskrift på korpus: »Malling Kirke 1921« anskaffet dette år; 22 cm høj.
Alterstager (fig. 24), 1596, formodentlig skænket af de personer, hvis navne er graveret på de
to stagers fodskåle: 1) »Eske Mickeisen Eyfle i
Maling(!) 49 - lens Ioensen Sckiper i Aarhvs.
Anno 1596«. 2) »Pier Sørensen i Bisgaard 50
1596«. De 46,8 cm høje, slanke stager, der er
stærkt beslægtet med Hundslunds (Hads hrd.),
har klokkeformet fod med øvre vulst. Skaftet
er karakteristisk ved sit langstrakte, øvre led
over et forholdsvis stort, kegleformet led,
blødt afrundet foroven og -neden. Flad, tallerkenformet lyseskål og høj, tynd jernlysetorn.
Navnene er graveret med små versaler på fodskålenes øvre skråkant.
Fig. 24. Alterstage, 1596 skænket af Eske Michelsen
Eyfle i Malling, Jens Joensen skipper i Århus og Per
Sørensen i Bisgård (s. 2324). NE fot. 1980. - Altar
candlestick, donated 1596 by Eske Mickeisen Eyfle of
Malling, Jens Joensen, sea-captain of Århus and Per
Sørensen of Bisgård.
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Fig. 25. Fløj altertavle fra o. 1500 (s. 2321). NE fot. 1980. - Triptych from c. 1500.

En syvarmet lysestage er skænket »1913«.
Messehagel, ny, hvid. †Messehagler. 1661
købte kirken af Århus domkirke (jfr. s. 526) en
messehagel af rød og hvid damask, af to »mesterskrædere« vurderet til 10 dir. 5 1 1702 omtales i inventariet en hagel af rødt og sort »blommet« fløjl med »sølvgarnering«. 10 1862 9 ønskede synet anskaffet en messehagel af rødt silkefløjl med sølv- eller guldgaloner og tilsvarende
brokadekors.
Alterskranke, 1900, 9 halvrund, med drejede
træbalustre under enkelt håndfang. Nymalet
som alterbordsforsiden.
Døbefont (fig. 27), romansk, af granit, k u m men lys, gråbrun, foden lidt mørkere, begge
med spor af lysbrun kalk. Ifølge Mackeprang
(Døbefonte s. 234ff.) tilhørende de østjyske løvefontes klassiske type, herunder Venge-Mallinggruppen.
Den 98 cm høje font har gruppens vanlige,
runde fod med øvre rundstav. Den store, for-

holdsvis lave kumme, ca. 85 cm i tvm. og ca.
33,5 cm dyb, har midtpå en lille fordybning, 12
cm i tvm., hvori et uregelmæssigt, mangekantet afløbshul. Under mundingsrandens skråfas
og kvartrundstav er de sædvanlige flade relieffer af de to par dobbeltløver med lange,
slanke kroppe. Halerne er anbragt på forskellig
vis, det ene, endosserede par har halerne bøjet
ned langs bagkroppen og derefter lagt i en bue
op over ryggen, det andet har halerne stukket
ind mellem benene og op over ryggen og endende i akantusbladdusk over lille ring. Løveparrene har fælles mandshoved (fig. 26), henholdsvis 23 og 18 cm højt og tilsvarende 10 og
7,5 cm i fremspring. Mankekrøllerne bagved er
nærmest vifteformede, de øvre krydsende de
nedre. 1904 opstillet i korets nordvestre hjørne,
snart efter flyttet til skibets nordøstre. 1 2
Dåbsfad, af messing, med graveret årstal
»1862«, 73,5 cm i tvm. Muligvis allerede året
efter 9 er midtpartiet blevet udstanset for at give
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Fig. 26. Mandshoved på døbefonten (jfr. fig. 27)
(s. 2325). NE fot. 1980. - Man's head on font (cf
fig. 27).

Fig. 27. Romansk døbefont (s. 2325). NE fot. 1980.
- Romanesque baptismal font.

plads til en lille messingskål, 22 cm i tvm. og 8
cm dyb, med indstemplede stjerner på randen.
Til skålen hører yderligere et messingfad, 26,5
cm i tvm., med samme stempler.
†Dåbsfad var ifølge inventariet 1702 af tin og
prydet med et smukt »ofver tæcke«, 10 rimeligvis et †fontelåg. 1859 ønskede synet fad og låg
oplakeret, hvis der ikke anskaffedes et nyt og
mere varigt messingfad. 1 2
Dåbskande, 1880, 9 af messing, 38 cm høj,
med udbugende korpus, hvorpå graveret tre
sammenkædede ringe; høj, slank hals.
Krucifiks, o. 1977, udført af daværende sognepræst Thorkild Wammen og anbragt på et
større korstræ, ophængt på tårnets sydvæg.
Prædikestol og lydhimmel (fig. 28-32), ifølge
indskrift skåret 1660 og stafferet 1664, er tilskrevet 5 2 Østjyllands daværende mest fremtrædende billedskærer Peder Jensen Kolding, men
er formodentlig et værkstedsarbejde.
Den velskårne stol, af eg, i hovedsagen udført efter samme skema og med de samme figurmotiver og indskrifter som den renæssanceprægede stol i Gosmer (Hads hrd.) fra 1637,
synes dog at have den barokke Skanderup-stol
(Hjelmslev hrd.) fra 1653 som nærmeste m o del. Den har fire tredelte fag med springlister
omkring storfelterne, der her imidlertid r u m mer relieffer med scener fra Kristi lidelseshistorie. Fra øst: 1) Bønnen i Gethsemane (fig. 30),
2) Kristus på korset mellem Maria og Johannes
(med bog), 3) Opstandelsen og 4) Himmelfarten. På hjørnerne står fritskårne storfigurer
med baroksvungne volutter på hovederne: Kristus (fig. 29) flankeret af evangelisterne Mattæus, Markus og Lukas (fig. 31), Johannes. De
karakteriseres ved de symboler, der er anbragt
nedenunder på postamentfremspringene: U n der Kristus Gudslammet med korset, under
evangelisterne
henholdsvis
Mattæusenglen,
Lukasoksen og Johannesørnen, 5 3 alle vingede
og på skyer. Gesimsen er smykket med gennembrudt bladværk med volutter og fantasidyremasker, og på hjørnerne sidder svungne konsoller med skårne englebørn svarende til den
førnævnte Mattæusengel. Alle indskrifter, skåret med reliefversaler, refererer til prædikenen:
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I frisen: »Coelvm et terra / transibvnt verba /
avtem mea minime / transibvnt Marc. XIII«.
(Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord
skal ingenlunde forgå. Mark. 13,31). I postamentfelterne læses to bibelcitater linievis tværs
over alle felterne, øverst: »Troen kommer / af
predicken / oc predicken forme/deist Gvds ord
Rom. X« (10,17). Nederst: »Salig ere de / som
høre / Gvds ord oc be/ware det Lvc. XI«
(11,28). - Under den forkrøppede fodliste ses
barokke hængestykker med reliefskårne fantasimasker og under hjørnerne kraftige løvehoveder af værkstedets almindelige type (fig. 32).
Den polygonale underbaldakin har maskeprydede bøjler udløbende fra ribberne, der forneden afsluttes af stor vindrueklase. På en af baldakinens sider er indskåret årstallet »1660«.
Fornyet opgangspanel, udført efter model af
det forrige fra o. 1850;12 langs triumfvæggen.
Den store, samtidige lydhimmel er syvsidet
og ligesom Skanderups prydet med gennembrudte topstykker, 5 4 og på hjørnerne står nøgne putti, iført et let draperi og holdende Kristi
lidelsesredskaber, 1) tornekrone, 2) spyd og
hammer, 3) kors (og tabt redskab), 4) stige og
knibtang. Gesimsens kvartrundstav har gennembrudte blomster- og volutranker; under
den glatte frise sidder udsavede hængestykker
med fantasidyrehoveder omkring blomsterrosetter og under hjørnerne englehoveder med
bruskede vinger. Lydhimlens underside er ved
lister delt i syv felter; midtpå en strålesol hvorunder er ophængt en due med udbredte vinger.
Stol og himmels opbygning og motiver slutter sig som ovenfor nævnt så nøje til Peder
Jensen Koldings øvrige arbejder, at man må
formode, at de også stammer fra hans værksted. Enkelte afvigende træk som storfigurernes ret groftskårne karakter og specielt udførelsen af øjenpårtierne skyldes muligvis en svend,
der senere kan have faet selvstændig entreprise.
En nærliggende mulighed er her Århus-billedskæreren Rasmus Christensen. 55
Den brogede og gyldne staffering, fra 1664,
er restaureret 1909 af Erik Bayer, der i hovedsagen blot har suppleret de velbevarede, oprindelige farver. Bibelindskrifterne står gyldne på
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Fig. 28. Prædikestol og lydhimmel, skåret 1660 og
stafferet 1664; tilskrevet Peder Jensen Koldings
værksted (s. 2326). NE fot. 1980. - Pulpit and sounding board carved 1660 and ornamented 1664; ascribed to
Peder Jensen Kolding's workshop.

sort bund, sortmalet er derimod underbaldakinens indskrift (fig. 32): »Skaren 1660. Staferet
1664«, samt evangelisternes (nyere) navne på
deres konsoller og »Salvator Mundi« (verdens
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Fig. 29-31. Detaljer fra prædikestolen 1660 (jfr. fig. 28). Hjørnefigurer af Kristus og Lukas samt felt med
bønnen i Gethsemane (s. 2326). NE fot. 1980. - Details from pulpit, 1660 (cf fig. 28).

frelser). Himlens underside er blå med sorte
stjerner, solen rød med gyldne stråler og duen
belagt med sølv ligesom vindruehængeklasen.
Stolestader,56 1863, 9 svarende til Beders
(s. 2294), glatte gavle, der foroven har påsatte,
drejede »knopper«. Oprindelig egetræsmalede,
nu blågrønne med rød, grå og gylden staffering.
†Stoleværk. 1702 10 var både mands- og kvindestole »slette og gamle«, 1850 blev de betegnet som »nye og gode«, men ønskedes dog forsynet med rygbeklædning, sæderne øget med
en liste samt malet. 1 2
Pengeblok, 1831 eller 1837, helt lig den i Beder (s. 2295 med fig. 23). Den er 37 cm høj og
beslået med vinkelbøjede, tungede jernbånd
med store, flade naglehoveder. I forsiden en
mindre låge med jernbåndsforkant, lille pladegreb og tre nøglehuller. På den ene smalside
jernbogstaver og -tal: »CR« over »SK« og års-

tallet »183(1 eller 7)«. Flad, kvadratisk pengetragt. Sortmalet, jernbåndene røde. Ophængt
på østre indgangspanel i syd.
Orgel, med 12 stemmer, bygget 1973 af Marcussen & Søn, Åbenrå. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', Spidsgamba 8', Principal 4',
Gemshorn 2', Mixtur III. Brystværk: Gedakt
8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 1⅓´, tremulant, svelle. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8',
Oktav 4'. Tegnet af H. P. H o l m Nielsen. I
tårnrummet. *Orgel, bygget 1915 af A. C. Zachariasen, Århus. 5 7 O m b y g g e t 1955 af J. A.
Zachariasen. 58 Seks stemmer, én transmission,
oktavkoppel, ét manual og pedal; indbygget i
svellekasse. Pneumatisk aktion, keglevindlade.
I tårnrummet. Flyttet til Vestbirk højskole
1973.
Salmenummertavler, 1973; to andre tavler,
formodentlig fra 1885, 9 med talbrikker ophængt på søm, nu henlagt i tårnet.
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Fig. 32. Prædikestolens underbaldakin med skåret årstal 1660 og stafferingsår 1664 (jfr. fig. 28) (s.2327). Lower canopy of pulpit with carved date 1660 and year of ornamentation 1664 (cf fig. 28).

Præsterækketavle, o. 1930, ophængt i våbenhuset.
Lysekroner. 1) (Fig. 33), fra 1600'rnes 1. halvdel, skænket 1732. Stammen, der består af fladtrykte kugleled adskilt af skiver, krones af den
for perioden så almindelige dobbeltørn og ender i stor hængekugle med profileret knop. Til
skiverne er fæstnet de 2 x 8 lysearme, der har
delfinformet midtled og indre spiraloprulning
formet som en flad profilmaske (fig. 34). Til
midterste skiveled er fæstnet otte små, flade, Sformede prydarme med ansigtsmaske og akantusbladprydet slyng. Flade, tallerkenformede
dråbeskåle med urneformede lysepiber. På
hængekuglen er med kursiv graveret en indskrift for giverne, kirkens degn 5 9 og hans kone:
»Christen Christen søn Buch. Catrine Clavs
Datter Anno 1732« (jfr. †gravsten). Kronen er
ophængt i skibets østligste fag i fireleddet smedejernsstang, fra 1732, med fire messingkugler

og nederst dobbelte båndjernsvolutter adskilt
af messingkugle.
2) Skænket 1912. Midtdelte skaftled og dobbelt skålformet hængekugle samt otte flade lysearme med slyngtråde, hver med to lyseskåle
til to lys. På hængeskålen graveret fraktur:
»Gave til Malling Kirke Julen 1912«. Ophængt
i skibets 3. østligste fag.
3) Nyere barokkopi, skænket 1972. Den har
dobbeltørn som topfigur, 2 x 8 lysearme med
dobbelte akantusblade som midtled og otte
knoppede prydarme. Stor hængekugle med
bladkrans og rillet knop samt midtpå et bælte
med graveret skriveskrift: »Niels Øvlisen, Ane
Bolette Øvlisen 1972«. Ophængt i skibets
næstøstligste fag.
4) Nyere, fri barokkopi, ophængt 1980. Den
har 2 x 8 lysearme med blomsterled samt stor
hængekugle med graveret indskrift. I skibets
vestligste fag.
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høj (medregnet kronen) og er 68,5 cm i tvm.
Om halsen og på slagringen ensartet bort med
akantusblade. Ophængt i ny vuggebom.
†Klokker. I forbindelse med klokkeskatten
1528-29 62 måtte kirken aflevere en klokke, 6 3 der
med »al jernfang« (ophænget) vejede 2½ skippund og 2 lispund.
Et smedejernsgitter (fig. 36), fra 1708, bestående af to dørfløje, er anbragt i en tilmuret åbning
til det tidligere sakristi, der var omdannet til
begravelseskapel for kirkeejerne, familien Gyldenkrone til Vilhelmsborg (jfr. ovenfor). Gitterfløjene, der har øvre, fladbuet afslutning og
måler 250x175 cm, består af partisaner vekslende med stager endende i flammespids. Den
midterste og de to nedre fladjernssprosser er
ledsaget af dobbelte volutter med flammespids,
og både rammejern og vandrette bånd er prydet med påsatte rosetter, det øvre desuden med
årstallet »1708«. Den store lås midtpå, fæstnet
med bøjle, har reliefblade på forsiden. På fløjenes øvre del har været anbragt jernblikplader
med kronede våbener for Gyldenkrone og
M o t h og vildmænd som skjoldholdere, men
Fig. 33. Lysekrone nr. 1 fra 1600'rnes 1. halvdel,
skænket af degnen 1732 (s. 2329). NE fot. 1980. Chandelier no. 1, from first half of the 1600's, donated
1732 by the parish clerk.

Kirkeskib, skænket 1932, 60 model af orlogsfregatten »Jylland«, udført af fhv. skibsbygmester G o r m H. C. Clausen, Marstal. 6 1 Skroget
sortmalet, med hvidt kanonportsbælte og hvid
stribe ved vandlinien; grøn køl. Ophængt palmesøndag 1932 i skibets vestligste fag.
†Hatteknager. Flere opsatser af hjortetak til at
hænge hatte på ønskedes 1850 erstattet af knagerækker i våbenhuset; disse blev imidlertid
først anbragt her i 1891. 12
†Tårnur. 1702 omtales et sej erværk med viser
uden på tårnet. 1727 ønskedes det repareret, da
det stod og »forrustede«. 1 0
Klokke (fig. 35), 1794, ifølge versalindskrift
foroven på klokkelegemet »Forferdiget af
H. C. Gamst Kiøbenhavn, bekostet omstøbt af
kammerherre Friderich Iulius Christian baron
af Gyldenkrone. 1794.« Den er kun ca. 65 cm

Fig. 34. Udsnit af lysekrone nr. 1 (jfr. fig. 33)
(s. 2329). NE fot. 1980. - Section of chandelier no. 1.
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kun førstnævntes defekte våben er bevaret
(fig. 37). Nedenunder er fæstnet tilsvarende
plader med spejlmonogrammer for våbnernes
ejere, »CGC« for Christian GyldenCrone og
»AMM« for hans hustru, Amalie Margrethe
Moth. Alt sortmalet.
Gitterfløjene sidder formentlig på oprindelig
plads, hvortil de flyttedes 1951 efter en tid at
have været opstillet på Malling landbrugsskole.
1885 var de ifølge Uldall anbragt i kapellets
nordgavl.

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 39), romansk, af grovkornet,
rødlig granit med sorte og røde indslag, trapezformet, 184x72-58 cm. Overfladen optages af
et indristet processionskors, et Georgskors
hvori er flettet en ring. Korsstaven, der ender i
en lille tap, har på heraldisk højre side en sildebensagtig figur, måske en palmegren?, med en
ring i den øvre ende. 64 1909 blev stenen afrenset
for hvidtekalk. Indmuret i våbenhusets vestmur lige over sylden.
2) (Fig. 40), romansk, af grovkornet, rødgrå
granit, trapezformet, 170x55-48 cm, med affasede kanter. I lavt relief er fremstillet et processionskors, et flettet Georgskors, hvis lodrette
stav er tilspidset forneden. Det flankeres af bølgeranker. Øverst på stenen (fig. 42) ses en arm,
udstrakt gennem et ærme eller en sky. Den
knyttede hånd holder en stor nøgle, og ud for
denne ses en uldsaks. 65 I en ring om håndleddet
er ophængt tre andre nøgler, hvoraf kun de to
synes at have øvre ring. Fremstillingen er
formodentlig et symbol på Kristi nøglemagt,
som her muligvis er overdraget afdøde, en
præst, der måske tillige ved uldsaksen symboliseres som menighedens hyrde. Afrenset for
kalk 1909. Indmuret i nordkapellets vestvæg.
3) (Fig. 41), romansk, fra o. 1200 over præsten Magnus (Mogens) i Malling. 64 Grovkornet, rødlig granit med sorte korn, 182x48 cm,
kanterne affasede. Overfladen optages af en
indristet fremstilling af en præst stående i messeskrud, med bog i venstre hånd og højre op-

Fig. 35. Klokke, støbt 1794 af H. C. Gamst, København (s. 2330). JJF fot. 1980. - Bell, cast 1794 by
H. C. Gamst, Copenhagen.

rakt til bøn(?). 66 I det pageformede hår, der har
bukler ved ørerne, er tonsuren angivet ved en
cirkelbue. Øjnenes pupiler er indprikket. Hans
dragt består af en fodsid messeskjorte (alba),
der forneden midtpå har påsyet et rektangulært
stykke tøj (parura) prydet med lodrette bånd.
Over skjorten bærer han en messehagel (casula)
med et broderet eller mønstervævet bånd (stola), der hænger neden for messehagel og ender i
frynser.
Langs stenens kanter, delvis begrænset indefter ved en konturlinie, er indristet en latinsk
indskrift med (åbne) majuskler: »Hic iacet /
Magnv/s qvond/am sacerd/os i(n) Ma/l(n)ed,
c(ujus) anima vivat i(n) pace / A/men.« (her
ligger Mogens, fordum præst 67 i Malned (dvs.
Malend, Malling), hvis sjæl hvile i fred. Amen). Afrenset for kalk 1909. Indsat i våbenhusets vestmur.
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Fig. 36. Smedejernsgitter 1708, til tidligere begravelseskapel for familien Gyldenkrone til Vilhelmsborg
(s. 2330). Opmåling 1905 af Anton Frederiksen og K.T.Seest, for Foreningen af 3. decbr. 1892. - Cast-iron
lattice door, 1708, to former sepulchral chapel belonging to the Gyldenkrone family of Vilhelmsborg.

4) (Fig. 43), o. 1650, over et anonymt præsteægtepar, måske ifølge Danske Atlas 68 den i
Malling sidstboende præst (jfr. historik) og
provst i Ning herred Niels Rasmussen Horsens, død 1642.69

Lysgrå kalksten, 204x136 cm, meget nedslidt og indskriftens reliefversaler næsten helt
forsvundne. Stenen, der formentlig er udført i
et Århus-værksted og beslægtet med en sten i
Viby (nr. 5, s. 2144), fremstiller parret stående
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Fig. 37. Udsnit af smedejernsgitter 1708 (jfr. fig. 36) med våben for kirkeejeren, baron Gyldenkrone; hans
hustrus forsvundet (s. 2331). NE fot. 1980. - Section of cast-iron lattice door, 1708, with the arms of the patron,
Baron Gyldenkrone; that of his wife has disappeared ( c f . fig. 36).

under en tvillingarkade, men adskilt af et rundbuet felt båret af en putto. Præsten er i ornat,
men barhovedet og holder ligesom hustruen en
bog i hånden. Hun har kriget konehue og rund,
lukket krave. I feltet et relief af Opstandelsen,
hvor Kristus med sejrsfanen i højre hånd stående på sarkofagen træder slangen under fode;
foran står to engle. I feltet ovenover ses en bog

Fig. 38. Smedejernsgitter for ventilationsåbning på
kapellets østside (s. 2314). NE fot. 1980. - Cast-iron
lattice for ventilation on east side of chapel.

og en kalk. I fodfeltet en liggende oval, med
gravskriften, holdt af småengle med fiskehaler.
Stenens ramme er prydet af slyngbånd, og i
hjørnerne er cirkler med de siddende evangelister, nederst Lukas og Johannes. 1905 lå stenen
i langhusets gulv, nu opstillet i våbenhuset ved
sydvæggen.
5) (Fig. 44), 1690, over Anne Jensdatter, født
i Hasle, død i Uorstrup (Vormstrup) 7. febr.
1687 i sit 31. år. Gråhvid kalksten, 105x60-55
cm, den ene sides hjørner afbrudt. Inden for en
6 cm bred ramme er hugget en relieffremstilling af Kobberslangen i ørkenen: en slange snor
sig om et kors, der ved kiler er fastholdt på
Golgathahøjen. Korset flankeres af en stærkt
læderet, fordybet frakturindskrift refererende
til motivet (Joh. 3,14-15): »Som mosis slange
... saa ... guds søn sig effter ...«. Nederst årstallet »1690«. I fodfeltet gravskriften med fordybede versaler. 1905 i langhusets gulv, nu ved
våbenhusets østvæg.
†Gravsten, o. 1750, over Christen Christensøn Buch, *21. juli 1696, †12. dec. 1750, 54 år
gl. og antagelig hans hustru, ...datter, *1648,
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Fig. 39-41. Romanske gravsten. 39. N r . 1. Processionskors og palmegren? 40. N r . 2. Processionskors og arm
med nøgler. 41. N r . 3. Lagt over præsten Magnus (Mogens) i Malling. (S. 2331). EM fot. 1948 (palmegren og
indskrift optrukket). - Romanesque tombstones. No. 1. Processional cross and palm? No.2. Processional cross and arm
with keys (cf. fig. 42). No. 3. Tombstone for the priest Magnus (Mogens) in Mailing.
† 1 7 • 7 0 (jfr. l y s e k r o n e n r . 1). Lå o. 1915 i k i r k e gulvet.
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3
DaKancReg., s. 64 og 272.
4
LA Vib. Århus bispearkiv. Århus domkapitels j o r debog ca. 1600 (C3.2213 fol. 74r).
5
KancBrevb. 1637-39 s. 501f.
6
LA Vib. Beder-Malling præstearkiv. Div. dok.
1576-1921 (C 372.31).
7
LA Vib. Århus bispearkiv. N i n g herredsbog 1661
(C 3.1090).
8
Mønterne opbevares i Den kgl. M ø n t - og medaillesamling, Nationalmuseet (F.P. 2697), det øvrige i
NM 2. afd. (inv.nr. D 239-43/1960).
9
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10
L A V i b . Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700ff.
(C. 3.1166ff.).

2335

Fig. 42. Udsnit af romansk gravsten nr. 2 (jfr.
fig. 40), foroven uldsaks og arm med nøgler, formodentlig symboler for præsten og Kristi nøglemagt, der overdrages ham (s. 2331). JJF fot. 1980. Section of Romanesque tombstone nr. 2; at the top sheepshears and arm with keys, presumably symbols for the
priest and Christ's power of the keys which is transferred
to him (cf. fig. 40).
11

LA Vib. Gosmer-Halling præstearkiv. Liber Daticus 1816-35 (C382.20).
12
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprot.
1842ff. (C31.1 ff.).
13
Allerede 1914 erklærede synet, at disse huse
skæmmede.
14
RA. DaKanc. Koncepter og indlæg til sjæll. reg.
1701, nr. 73.
15
LAVib. Århus amts nordre provsti. Synsprot.
1813-26 (C291.2).
16
Ved denne lejlighed nævnes, at graveren gentagne
gange nord for kirken er stødt på rester af en sammensunket, underjordisk gang. Noget lignende har
J. Chr. Jensen 1946 berettet til N M 2 (jr.nr. 437/46)
fra Rosmus, Djurs Sønder hrd., hvor der muligvis
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Fig. 43. Gravsten nr. 4 o. 1650, over et anonymt ægtepar (s. 2332). NE fot. 1980. - Tombstone no. 4,
c. 1650, for an unknown couple.
har eksisteret en af de usædvanligt kraftige kirkegårdsmure.
17
Museet blev maj 1942 underrettet om det forestående arbejde, men først en fornyet henvendelse året
efter, da murens nedbrydning var i fuld gang, afstedkom en undersøgelse.
18
Omstændighederne i og uden for rundbygningens
østside er uklare, som det direkte og indirekte f r e m går af Schultz' rapport ( N M 2 . afd., j . n r . 31/43, 8/7)
og fremstillingen i N M A r b . 1945. På stedet har i
nyere tid eksisteret et udhus, som lå delvis ind i
rundbygningens ruin. Om kampestenene i og over
graven skal opfattes som resultat af sammenstyrtning, nedrivning eller som en pakning til konsolidering af rotundens fundament far stå hen. Problemet
kompliceres af, at der mellem stenene blev fundet et
par højmiddelalderlige *lerkarskår, nu i N M 2
(inv.nr. D405/1964), der nærmest er beslægtet med
den type, der betegnes IIq af H. Hellmuth Andersen,
P . J . Crabb og H . J . M a d s e n : Århus Søndervold. En
byarkæologisk undersøgelse. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter IX, 1971, s. 92-95. I sine redegørelser
inddrog Schultz ikke disse skår.

Kulstof-14 dateringslaboratoriet under Danmarks
geologiske Undersøgelse og Nationalmuseet har for
Danmarks Kirker analyseret prøver fra fire grave
(10, 18, 19 og 24), som er stillet til rådighed af A n tropologisk Institut ved Københavns Universitet.
Resultaterne heraf (henholdsvis K 4250-53 i redegørelse af 7. juli 1984 (NM2)) er efter M. Stuivers kalibreringskurver (Radiocarbon 24,1, 1982) omsat til
følgende, respektive kalenderår: 1300-85, 1295, 1415
og 1325-90. Supplerende C-13 målinger har vist, at
disse årstal snarest skal korrigeres med op til et halvt
hundred år imod vor egen tid.
20
Nogle af personerne var lagt oven på syldstenene
fra kirkegårdsmurens nedbrudte hjørne, hvilket på
linie med udgraveren, Thorkild Ramskous vurdering, bestyrker indtrykket af, at begravelserne var
samhørende med rotunden.
21
De byggetekniske kriterier, som udgraveren førte
i marken, synes ikke tilstrækkelig vægtige.
22
E. Ulsig formoder, at Malling kirke er k o m m e t i
domkapitlets besiddelse ved mageskifte 1336. H o vedtræk af Århus domkirkes godshistorie ca. 12001600. Arbejdspapir 1973/74, nr. 48N i Det nordiske
Ødegårdsprojekts danske afdeling.
23
Skibets oprindelige norddør må have været bredere end den senere, nu blændede, hvis hele udførelse kunne give anledning til en formodning om, at
åbningen blot var flyttet. Ang. dekorationen, j f r .
J. Roosval: Studier i Danmark, Stockholm 1918, s.
90-91, og Mackeprang: Granitportaler, 1948, s. 280.
24
Jfr. Mackeprang: Granitportaler, s. 13, note. Æ n dringen er måske foretaget i forbindelse med en
gulvhævning 1859 (note 12).
25
Mackeprang: Granitportaler, s. 182ff. Jfr. Stjær,
s. 2090.
26
Jfr. F. Uldall: Om Vinduerne i de jydske Granitkirker. ÅrbOldkHist., 1894, s. 213-324, navnlig
233, 239 og 258.
27
Mackeprang: Granitportaler, s. 4.
28
Noterne 9 og 12.
29
Uldall 1885, s. 311, der nævner en nedgang på
bygningens vestside.
30
N o t e 10. På nogle mursten i tårnets østfacade m o d
skibets loft er indkradset IMSM 1787 og P Ø S M
1787.
31
Gesimsen har en hulkel mere end kirkens øvrige.
32
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m . m . 1804-23 (C3.1151).
33
N o t e 11 og LA Vib. Århus bispearkiv. N i n g herreds provsti. Astrup-Tulstrup-Hvilsted. Korrespondance 1639-1845 (C 3.635); Hasle-Ning herreders
provsti 1826-29. Synsprot. for kirker og præstegårde
m . m . 1826ff (C 30B.3).
34
Claudi Hansen. Ligesom Uldall og V. Th. Walther 1885, skriver han, at »de saakaldte Pander« ligger på tårn og langhus.
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35

Arkitekt H. P. H o l m Nielsen har desuden 1973 aftegnet en blomst i næstøstligste fags sydvestkappe; i
NM2.
36
Jfr. Århus domkirke s. 436. Flere eksempler fra
Randers amt: Lyngby, Estruplund, Dræby, Glæsborg, Tørring og Ørsted.
37
Jfr. E. Moltke, i D K . SJyll. XXIII, 2832ff.
38
Tavlen er af Francis Beckett: Danmarks Kunst II,
1926, s. 173f., sammenstillet med tavler i Lime, Vester Alling og Hvilsager i Randers amt; der kan dog
næppe være tale om værkstedsfællesskab.
39
Tornekronens udførelse svarer til den, der ses på
tavlen i Løgumkloster (tidligere Jerne), j f r . DK.
X X I Tønder amt, s. 1100ff.).
40
Her ses ligeledes Gud Faders specielle greb om
Jesu legeme. I Nordjylland (Voergård, Ajstrup,
Hirtsholmene) findes eksempler på skikkelser med
de nedhængende arme.
41
Jfr. I C O 1984:1, s. 11-19.
42
Jfr. Johannesfiguren på høj altertavlen i Århus
domkirke, s. 489ff.
43
I fodfeltet betegnet »Paulus«, der altid fremstilles
som ældre, fuldskægget.
44
Bag på tavlen malet »1682« (fra en staffering?)
samt »1831 blev denne Tavle opmalet«. Kunstnerens
navn er malet på fodfeltets overside.
45
Et par tilsvarende korsblomster tilføjedes i Gud
Faders krone.
46
Rækkefølgen er: »S. Petrus, S. Andreas, S. Iacobus, S. Iacobus min., S. Philippus, S. Matheus. - S.
Iohannes,
S. Paulus,
S. Bartholomeus; S. Iudas
Thad., S.Mathias, S . T h o m a s « .
47
1828 ønskede synet kalken repareret, da foden var
løs (note 11).
48
JySaml. 4. rk. VI, 330. Altersættet fra Malling afsatte tyven til en Peder Sørensen smed fra gården
»Thoruphede« i Torup sogn, Helium hrd. - Jfr. i
øvrigt Elev †alterklæde, s. 1758.
49
Han skal ifølge JySaml. 4. rk. II, 203, med henvisning til La Cour: Danske Gaarde, I, Aarhus 1906,
s. 184, have været ejer af en gård i Malling by 155793.
50
Bisgård lå 1605 under Århusgård (Trap), j f r . Malling Bisgård, i Stednavne i Århus og Skanderborg
amter, ved Anders Bjerrum, 1964, s. 64.
51
LA Vib. Kirkeinspektionsarkiver. Århus domkirkes rgsk. 1645-74 (C 617.46).
52
C. A. Jensen: Snedkere, s. 88 og Helge Jacobsen:
Østjydsk barok. U d g . af O d d e r museum 1974.
53
Samme figur ses allerede på epitafiet fra o. 1635 i
Horsens klosterkirke.
54
De to østligste nyskåret ved restaureringen.
55
Jfr. bl.a. Århus Vor Frue s. 1140, 1159-62, 1226
samt Mårslet altertavle s. 2268.
56
To *stolestadegavle af fyr, fra o. 1690, siden 1946 i
Den gamle By (inv.nr. 517 A-B:46) er i protokollen
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Fig. 44. Gravsten nr. 5, 1690, over Anne Jensdatter,
†1687 (s. 2333). NE fot. 1980. - Tombstone no.5,
1690, for Anne Jensdatter, †1687.
her fejlagtigt betegnet som tilhørende Malling kirke,
men må imidlertid stamme fra Tiset kirke (jfr.
s. 2245f.), der har tilsvarende gavle, dateret 1697.
57
Zachariasen: Orgelfortegn.
58
Ifølge orgelbyggernotat i instrumentets indre.
59
Degn i Malling og Beder ca. 1724-50; j f r . JySaml.
4. rk. II, 203.
Henning Henningsen, i ÅrbÅrhSt. 1952, s. 108.
61
Ifølge to sedler indlagt i skibet. Indholdet citeret i
»Demokraten«, Århus 22. marts 1973.
62
RA. Rgsk. ældre end 1559. 108 A. Liste over indkrævede klokker 1528-29.
63
I samme afleveringsliste nævnes en †klokke fra
»Aystrup«, muligvis landsbyen Ajstrup i Malling
sogn, der med jernfanget vejede 3 skippund og 4
lispund. Jfr. Stednavne i Århus og Skanderborg amter. Danmarks Stednavne nr. 12, 1964, ved Anders
Bjerrum, s. 64.
64
Jfr. Chr. B. Christiansen, i ØJyHjemst. 1983,
s. 9ff.
65
En uldsaks ses tillige på gravsten i N o r s (DK. Tisted amt, s. 256, nr. 2).
66
Samme gestus ses på sten i Linå (Gjern hrd.), Gaverslund (Vejle amt), hvor personen tillige står med
en nøgle, samt i Sdr. Broby (Svendborg amt).
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67

En præst, »sacerdos«, er også omtalt på romanske
sten i Vestervig og Bjærgby (DK. Tisted amt, s. 650
og 998). S'erne i ordet sacerdos er i Malling o m vendte.
68
IV, 112.
69
LA Vib. Århus bispearkiv. N i n g herredsbog 1661
(C3.1090).
70
Chr. Heilskov, i JySaml. 4. rk.II, 203.

SUMMARY
The churchyard is noteworthy for the remains
of its Medieval enclosing wall. During excavation it was found that it consisted of an older
part and a considerable reinforcement which
seems to originate from the 14th century. In
front of the wall stretches of a ditch were
found, now reconstructed, which ran parallel
with the wall and about five metres from it. At
the south-east corner of the churchyard and
included in the masonry of the more recent
sections of the wall are the excavated and reconstructed ruins of a rotunda which may have
been the churchyard chapel.
The church is of medium size and its original
parts, the chancel and nave, were erected in the

Fig. 45. Mailing 1:10000. Målt 1783 af Ludvig Vesenberg; forandringer medtaget indtil 1857. - Map of
the village 1783.

12th century with granite ashlar facades and
field stones in the rear walls. The relief on the
tympanum of the south portal is so closely
related to the one of the neighbouring church
in Astrup that both must have been executed
by the same master. In the latter half of the 15th
century the nave was extended towards the
west and a tower added, but only the lower
storey of this is still extant. In tower room are
the remains of a platform which was open
towards the nave, and in the west wall a small
chamber was left open from where the bell
could be rung. There is no doubt that it was
during the period around 1500 that vaulting
was included in the church and a porch and
sacristy added. The latter was rebuilt in 1708 as
a sepulchral chapel for the patron of the church.
The present tower and spire were erected in
1781 when a number of smaller repairs were
carried out.
Of its Medieval furniture the church has
retained the Romanesque baptismal font and
the triptych from c. 1500, the middle panel of
which shows figures depicting the Mercy Seat
between John the Baptist and a bishop. The
chalice was donated by the patron in 1679, the
altar candlesticks in 1594 by two local people
and a sea-captain from Århus.
The richly figured pulpit with its sounding
board was made in 1660, presumably in the
workshop of the prolific wood-carver Peder
Jensen Kolding. One of the chandeliers donated to the church in 1732 is some decades
older. The bell was cast in Copenhagen 1794
by H. C. Gamst. A wrought-iron lattice door
from 1708, with the Gyldenkrone armorial
bearings, led into the family's sepulchral
chapel, formerly the sacristy.
Among the sepulchral monuments there are
three Romanesque tombstones of granite, one
with an inscription to the priest Magnus from
Mailing (no. 3), another (no. 2) also perhaps to
a priest, whose power of the keys is symbolised
by a hand holding a key. Three more keys hang
from his wrist; sheepshears are also portrayed.
Two other tombstones date from the latter half
of the 17th century.

Fig. 1. Præstegårdens vestre længe, nedrevet omkring 1950. T. v. lidt af stuehuset, i baggrunden kirken. Hugo
Matthiessen fot. 1949. - Demolished wing of parsonage, church in background.
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Før domkapitlets ophævelse var kirken underlagt
ær kedegnens tilsyn 1 (om denne visitationsret, se
s. 1367), hvilket formentlig har været et levn af den
middelalderlige ordning. Ifølge Ning Herredsbog 2
tilhørte kirken 1661 den retslærde filolog, professor
Henrik Ernst. Ved skøde af 15.juni 16863 solgte
kongen kirken til major Jørgen Rantzau til Krenkerup. 16894 erhvervedes den af admiral Jens Rodsteen
til Rodsteenseje Mfr. klokke), i hvis slægt den i hovedsagen forblev indtil 1777. 17065 overgik kirken
til datteren Dorothea Rodsteen og hendes mand
Henrik Bielke. Året efter6 erhvervedes den af justitsråd Bendix Lassen til Åkær, hvorefter den gik tilbage til Jens Rodsteens anden datter Øllegaard, gift
m ed Frederik Christian Rantzau til Rodsteenseje og

Kanne. 172t1 erhvervedes kirken af Palle Iver Christensen Lyngby, ejer af Ingerslev mølle i T iset sogn,
men gik 17288 tilbage til Ø llegaard Rodsteen og
17369 videre til sønnen løjtnant Frantz Rantzau Kanne. Ved hans død 1768 10 tilfaldt kirken søsterdatteren
Ø llegaard Rodsteen Sehested, gift med den senere
stiftsamtmand Ditlev Pentz Mfr. oblatæske, sygesæt) . 1768 fik Kannenavnet Rantzausgave, og 177711
solgte Pentz det meste af gårdens gods, deriblandt
Astrup kirke, som købtes af sognets præst Christen
Begtrup Mfr. ombygning, tprædikestolsalter m .m. ).
Efter hans død erhvervedes kirken 180912 af Peter
Herschend til H erschendsgave, der 1812 13 indledte
kirkens afhændelse til tiendeyderne. Kaldsrcttl'll Yar
1796 14 afstået til kongen. Selveje fra 1. januar 1912.
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Fig. 2. Plan og sydside 1:300. Tegnet af KdeFL efter Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971 og H. P. Holm
Nielsen 1968. - Plan and elevation 1:300.

I den oprindelige landsby, hvis spredtliggende
gårde ordner sig langs den øst-vest-gående vej
(fig. 27), er kirken lagt på en højning, der mest
markant på nord- og vestsiden går over i det
bakkede landskab, således at bygningen er synlig viden om. Som kirkegårdens nabo mod øst
er bevaret stuehuset af sognepræsten, konsistorialråd Begtrups i sin tid bemærkelsesværdige,
firlængede anlæg, der med en i Østjylland enestående have blev opført i årene efter 1770.
Den rektangulære kirkegård, der 1865-6715
blev planeret og 1891-94 16 udvidedes mod vest
og nord ud til byvejen, hegnes på sydsidens vestre del af en hvidkalket og teglhængt mur, der
opførtes 1914 som afløsning af et gærde; hegnets østre del udgøres fortsat af kampesten.
Ved den nævnte udvidelse sløjfedes de flere
gange omsatte stengærder i vest og nord, hvor-

Fig. 3. Tværsnit i skibet 1:150. M ålt af Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971 , tegnet af KdeFL
1984. - Section through nav e 1:150.
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Fig. 4. Kirken set fra nord. KdeFL fot. 1984. - Church seen from north.

efter området på disse sider kantes med hække
og lindetræer. M o d øst løber et lavt hækkronet
markstensdige i skellet til præstegården, hvis
vestre længe, der senest rummede forpagterboligen, dannede hegn, indtil den blev nedrevet
omkring 1950. Hovedindgangen, der sidder i
sydsidens mur, er samtidig med denne og består af port og låge med s medejernsfløje mellem refendfugede piller med støbt afdækning.
Østligt i nordsiden er en stakitlåge for fodgængere og i østdiget en åbning til præstegården.
I kirkegårdens sydvestre hjørne opførtes o m kring 1910 et teglhængt og hvidkalket, nylig
istandsat ligkapel i periodens nyromanske stilformer. †Materialhus byggedes 1879 17 og ønskedes flyttet 1894. 15 Efter at et i 1880'erne 15
etableret brolagt fortov er fjernet, gror græsset
op til kirkens mure.
Kirken består af kor og skib, antagelig fra
slutningen af 1100'rne og overhvælvet i senmiddelalderen. Hertil er i tiden omkring år
1500 føjet et tårn, hvis underdel er bevaret,
samt vistnok også et våbenhus foran syddøren.
O m k r i n g 1780 opførtes det nuværende tårn og
i øst et sakristi. Orienteringen er næsten solret.

Bygningens oprindelige dele, kor og skib, er
på en skråkantsokkel opført af fornemt tildannede granitkvadre, hvoraf adskillige hjørneblokke har betydelige dimensioner. På de omsatte
facader bemærkes intet forbandt mellem de to
bygningsafsnit. Indvendig er murene udført
med lagvis lagte marksten og kvaderridsede på
den udglattede mørtel.
Døre og vinduer. Begge portaler, hvor soklen
føres igennem som trinsten, er bevaret, den
nordre tilmuret, den søndre i brug. Det er bemærkelsesværdigt, at åbningerne ikke sidder lige over for hinanden. Nordportalen, hvis
blænding efter henstilling 1886 18 fra V. Th.
Walther flyttedes fra facaden og ind til anslagsfalsen, er en enkel, 217 cm høj, 118 cm bred
åbning, overdækket med kilestensstik, der står
på profilerede kragsten (s. 2127, fig. 4). På siden mod åbningen er begge dekoreret med buerække (fig. 10), hvilket navnlig i området syd
for Århus er et udbredt motiv. 1 9 Sydportalen,
der måler 211x117 cm og indvendig er rundbuet, er i facaden (fig. 6-9) opbygget med store, reliefsmykkede karmsten, hvorover forløber et almindeligt kvaderskifte under de profi-
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1980. - Church seen from south-east.

lerede vederlagsblokke (s. 2127, fig. 7). Det
vulstkantede, 72 cm høje tympanon af rødlig
granit er smykket med to modstillede løver,
der vender sig m o d en lille, kronet menneskeskikkelse (Kristus?), som svæver mellem dyrenes hoveder og har faet sin ene hånd i flaben på
den ene af løverne, der samtidig bider ham i de
bøjede ben.
Hver af karmstenene, der er af blågrå granit,
er på facadesiden inden for en ramme udfyldt
med en løve, der står på bagbenene og vender
front mod døren. Begge dyr har duskede haler,
hvoraf den østre er ført mellem bagbenene og
bag om kroppen, hvor den ligesom tympanonløvernes haler ender i en kvist med blade. Arealet mellem relieffets ramme og dyret er i vest
udfyldt med halens karakteristiske, vegetabilske kvast, mens stenens planhugne flade 20 er
efterladt i øst. En bladdusk danner afslutning
på den vestre løves langt udragende tunge,
mens begge dyrs manker og øjne er let markeret med indristede streger.
Ved sin dobbelte løvefremstilling, såvel på
karmstenene som på tympanon, der er nært beslægtet med det i Malling (s. 2311), er portalen i

Astrup i udpræget grad repræsentant for den
gruppe løveportaler, der udmærker Århus
stift. 2 1
Oprindelig har der utvivlsomt siddet tre vinduer i koret og fire i skibet; nordsidens tre er
bevaret og genåbnet, det i koret som det første
1893. 16 Indvendig er alle udført med kvadersatte hjørner og rektangulære, monolitte overdækninger (fig. 11); en sådan ligger desuden på
kirkegården. Foruden almindelige bygningsblokke findes her tillige en afbrudt, profileret,
28 cm høj kvader (s. 2127, fig. 5), der ved sin
buerækkedekoration er beslægtet med ovennævnte vederlagssten i nordportalen og kan antages at stamme fra den oprindelige korbue.
Ændringer og tilføjelser. Ifølge de kalkmalede
bispevåbener og indskriften over korbuen er en
væsentlig del af de suppleringer og forandringer, som har bestemt bygningens nuværende
karakter, gennemført før 1511. Indbygningen
af hvælv er måske begyndt i koret, og som det
tilsyneladende yngste led er der til kirkens vestgavl føjet et med skibet jævnbredt tårn. Muligvis er der også, endnu før reformationen, blevet rejst et våbenhus foran syddøren.
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Fig. 6-8. Syddørens tympanon og karmsten (s. 2341). NE fot. 1980. - Tympanum and casing stones of south portal
(cf.fig.9).
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Fig. 9. Sydportal (s. 2341). NE fot. 1980. - South portal

Overhvælvningen er udført på den i Århusområdet vanlige måde, dvs. med falsede vægpiller, svagt udkraget, rundet skifte som vederlagsmarkering samt skjold- og gjordbuer, der
er helsten brede. Afvigende fra det normale
mønster er, at skibets tre fag er ottedelte og
ikke simple krydshvælv. Kragbåndene i den
spidsbuede koråbning er muret i fortsættelse af
vederlagsskifterne på de nærmeststående hjørnepiller i koret, hvorfor hvælvene i dette bygningsafsnit og triumfbuens udvidelse kan have
udgjort to punkter på samme moderniseringsprogram. U d f o r m n i n g e n af skibets østre hjør-

nepiller godtgør, at der på tidspunktet for deres
opførelse stod †sidealtre ved korvæggen (jfr.
fig. 12).
Et tårn er i samme senmiddelalderlige periode føjet til kirkens vestgavl. I forbindelse med
en omfattende o m m u r i n g af langsidernes vestender etableredes den meget brede, svagt spidsbuede arkade, der sætter tårnrummet i forbindelse med skibet. Tårnet, af hvis østmur en rest
af rå kamp er bevaret på skibets loft, synes at
være blevet fuldført og at have haft gavle i øst
og vest, at d ø m m e efter omtale først i
1700'rne. 22 Siden er det reduceret til den eksi-
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sterende underdel, der ved opførelsen af det
nuværende tårn blev kraftigt ændret. Materialet er munkesten iblandet granitkvadre, der
utvivlsomt stammer fra skibets gavl, og som
på sydsiden er benyttet op til 280 cm over terræn, på nordsiden blot til tre skifter over sylden
samt til seks bælter højere oppe i facaden. På
vestsiden forløber en skråkantsokkel, hvortil
antagelig er anvendt kvadrene fra skibets gavl,
men dispositionen er forandret ved opførelsen
af det eksisterende tårn. Indermurene er udført
med marksten og indeholder teglstumper og
småsten, som er indtrykket i den udglattede
fugemørtel. Tårnrummet, der formodentlig fra
begyndelsen har haft et vestvindue, overdækkes med krydshvælv, der hviler på forlæg i
væggene. I den søndre kappe, hvor adgangen
til loftet i dag er placeret, findes tillige et klokkerebshul. I vestkappen en lille lem.
Våbenhuset foran kirkens syddør, der nævnes
1702 22 som forfaldent, er på en markstenssyld
rejst af munkesten og antagelig senmiddelalderligt i sin oprindelse; den prunkløse bygning
præges dog af reparationer og ændringer i en
sådan grad, at en nærmere bestemmelse ikke er
mulig.
Af eftermiddelalderlige tildragelser før den store
ombygning omkring 1780 omtales i de skriftlige kilder kun, at kronens del af korntienden
1579 og 1582 23 bevilgedes til kirkens bygning,
der åbenbart har haft denne ekstraordinære bistand behov.
Efter at have siddet en halv snes år som stedets præst og have påbegyndt Astrup præstegårds fuldstændige fornyelse, fik Christen Begtrup 1777 skøde på kirken, og utvivlsomt under indflydelse af, hvad der i de samme år foregik i adskillige nabosogne, indledte han et betydeligt byggeri ved sin kirke. Hovedbestanddelene i dette arbejde, der knap nævnes i kilderne, 2 4 var tilføjelse af sakristi ved korets østgavl,
opførelse af et tårn over kirkens vestende samt
formentlig en gennemgribende istandsættelse
af våbenhuset.
Sakristiet er en enkel, teglhængt bygning af
små sten på et bindigt skifte af granitkvadre;
østgavlen indeholder et par rektangulære, små-

Fig. 10. Nordportalens vestre kragbånd

2345

(s. 2341).

NE fot. 1980. - The west string course of north portal.

rudede vinduer, anbragt til hver side for en rektangulær blænding. En fladbuet dør i syd giver
adgang udefra til det spartanske rum, der har
trægulv og træloft; sidstnævnte pudset i en periode efter 1882. 17 En gennembrydning af korgavlen, i dag delvis lukket med en let væg, sætter sakristiet i forbindelse med kirkerummet,
hvor Begtrup samtidig lod indrette prædikestolsalter. Sakristiets og og korets taggavle o m muret 1877. 15
Det kultiverede tårn, der kan antages at have
dannet forbillede for tårnene i Beder (s. 2290)
og Malling (s. 2318), er rejst over de o m m u r e de rester af sin senmiddelalderlige forgænger.
Det har næsten kvadratisk grundrids, og vestsiden markerer sig med et halvstens fremspring
på kirkens gavl. Her er med jernbogstaver i et
par vandrette blændinger over hinanden anbragt initialerne for bygherren og hans hustru,
Anna Elisabeth Scheebye: CB . AE (sammenskrevet) S og (nederst) årstallet 1780.
Tårnet, der er bygget med røde flensborgsten, bæres i øst af et par murede piller i tårn-
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Fig. 11. Oprindeligt, omkring 1900 genåbnet vindue
med kvadersatte sider, i skibets n o r d m u r , østligste
fag (s. 2342). KdeFL fot. 1971. - Window in the north
wall of nave, reopened in recent times. Photographed during restoration.

Fig. 12. Skibets sydøstre hjørnepiller med rest af sidealter (s. 2344). På t r i u m f m u r e n (t.v.) parti med
kvaderridsning (s. 2341). KdeFL fot. 1971. - Vaultbearing pillar in south-east corner of nave, during restoration.

r u m m e t og løfter sig over skibets tagflader
med en mellemetage, der har en lille lysglug i
nord, og herover klokkestokværket, hvor der
m o d hvert verdenshjørne sidder et næsten
rundbuet glamhul. Over en fire skifter høj,
profileret gesims løfter sig et opskalket pyramidespir.
Det prunkløse våbenhus har på langsiderne en
gesims af udkragede skifter og må være gennemgribende istandsat i Begtrups periode. Indgangsåbningen i den tilsyneladende helt fornyede gavl indeholdt et vindue i rundbuen over
døren indtil 1897, 25 da der i stedet indsattes et
nyt vindue i bygningens østmur.
I løbet af de sidste årtier af 1800'rne 16 blev
kalken banket af kirkens kvaderfacader, fugerne gjort runde og fremstående med cement, og
skibets østgavl ommuredes. Det var samtidig
tanken at udvide de ældre, udvendigt falsede
vinduer og fastholde den spidsbuede form,
men V. Th. Walther, der fik sagen til udtalelse,
anbefalede 18 rundbuede åbninger som bedre
passende til kirkens stil, ligesom han gik ind for
bevarelse af sugfjælene.
Gulvet, der i begyndelsen af 1700'rne 22 meldes brøstfældigt, bestod 1862 af lyse mursten,
der 1854 26 var fornyet i mandsstolene. Ved en
indvendig istandsættelse omkring århundredskiftet, 1 6 da tre trækbjælker blev fjernet i skibet,
fornyedes gulvet med lyse og mørke fliser;
1909 16 udstrakt til våbenhuset, mens der blev
lagt træ i stolestaderne. Smågenstande fra fylden under korgulvet og i nordmuren er 1971
fremdraget under istandsættelsesarbejder; f u n dene, der nu er i NM (inv.nr. 383-98/1972),
indeholder bl.a. blyslagger og rudeglas (jfr.
s. 2347).
Tagværkerne, der næsten fuldstændigt fornyedes 1910-11, 15 er overalt af fyr.
Opvarmning k o m på tale 1894, og året efter
opstilledes et apparat i skibets nordøstre hjørne. Elektrisk varme 1952.
Efter en hovedistandsættelse 1971 ved H.
P. H o l m Nielsen står kirken i dag hvidkalket
inde og ude med undtagelse af korets og skibets
kvadersatte facader. Tagene, der 1702 22 bestod
dels af tagsten, dels af bly, er overalt teglhæng-
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te med brunmalede vindskeder og sugfjæl.
Gulvene er lagt med gule sten på fladen, mens
der er brædder i stolestaderne. Gråmalet træloft
i sakristiet. Våbenhusets loft af umalet træ er af
hensyn til portalen sømmet på spær og hanebånd. En hvidmalet trætrappe i tårnrummet giver adgang til loftet. Jernvinduerne i skibets og
korets sydside er rundbuede og sidder i rundbuede åbninger, der er smigede til begge sider;
det store vindue i vest har indvendig en meget
bred smig.
Vindfløj med årstallet 1782 i hane over to volutbøjler på jernstang.
(†)Glasmaleri. I forbindelse med hovedistandsættelsen 1971f. blev der i koret fundet otte
stykker romansk *vinduesglas, hvoraf de fire
har rødbrun bemaling. Fem stykker er af klart,
let grønligt glas, det ene med et malet draperi
(fig. 13), hvis konturstreger er tegnet med et
tykt lag uigennemsigtig maling, der fremhæves
af en halvgennemsigtig skyggetegning. Desuden fandtes tre stykker gennemfarvet glas, det
ene grønt, de to andre rødgult. Motivet på den
antagelig oprindelig kvadratiske rude (fig. 14)
er udskrabet i et dækkende og helt uigennemsigtigt lag maling. Stykkerne nu i Nationalmuseet (inv.nr. D391-398/1972).
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Fig. 13-14. Bemalede, romanske *vinduesglas, f u n det i koret, nu i Nationalmuseet. Tegning af Birgit
Als Hansen 1:2 (s. 2347). - Pieces of Romanesque stained glass, found 1912 in the chancel.

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

KALKMALERIER
I alle kirkens hvælv findes sengotiske dekorationer af Århusegnens vanlige, lette karakter,
dateret 1511 ved en indskrift på skjoldbuen i
skibets østfag og således udført i biskop Niels
Clausens funktionsperiode, hvilket markeres
ved hans våben, der er malet ikke mindre end
tre forskellige steder.
Spor af dekorationerne på kirkens hvælv og
vægge f r e m k o m ved hvidtearbejde 1901. Den
ovennævnte indskrift og hele udsmykningen i
skibets østhvælv blev det følgende år afdækket
af Eigil Rothe, og ribbedekorationer af tilsvarende art blev nymalet i kirkens øvrige fag.
1952 foretog Harald Borre en genrestaurering.
1971 gav en afbankning af kirkens hvælv og
vægge anledning til en større undersøgelse med

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

afdækning af ikke tidligere fundne dekorationer på hvælvene. De sporadiske rester af samtidige eller noget yngre kalkmalerier blev overkalket bortset fra et par indvielseskors. - Endnu 1768 var hvælvmalerierne ikke kalket over,
idet Danske Atlas 27 omtaler, at kirken »inden i
(havde) gammeldags malede hvælvinger«.
I koret findes dekorationer i tre af kapperne:
Midt i østkappen (fig. 15) den Korsfæstede,28 en
primitiv konturtegning i sort, på rødbrunt
kors, af samme karakter som i domkirkens
midtskib (s. 433); ved siden heraf en ret ubehjælpsom gengivelse af biskop Niels Clausens
våben. På buen herunder blev både i 1901 og
1971 iagttaget rester af en latinsk †indskrift med
minuskier, der syntes at henvise til Kristusfiguren: »mor[tu]s p[ro] [n]o[bis](?) (død for os?). 29
I sydkappen ses et båndformet, sammenslynget
ornament (fig. 16) ophængt i otte hjerteformede løkker endende i blade (jfr. domkirken
s. 432 med fig. 229). I nordkappen en sjusket
tegnet vase med prikblomster samt omkring et
spygat en lille fantasifigur.

I skibets østhvælv ses på buen mod triumfvæggen en dansk indskrift med rødmalede minuskier, hvert bogstav spinkelt konturtegnet
med hvidt og sort: »ano d(omi)ni mdxi thene
gerni(n)g vorde giorth iher per nielsens tid then tid han var sogenprest i ast[r]op ano d(omi)ni m d x primo« 3 0 (dvs. 1511). Indskriften afbrydes midtpå af et Kristushoved med korsglorie (fig. 18), hvorpå den østre hvælvribbe synes
at hvile. Denne fremstilling af Kristi ansigt, et
såkaldt Veronica-billede, har muligvis tjent
som centrum for andagt og bøn, der kunne
give den bedende aflad. 31 På kapperne ovenover er malet to våbener (fig. 18), m o d syd Niels
Clausens, med bispestav og mitra, 3 2 m o d nord
et kronet våben med tre gulmalede, heraldiske
liljer. Både krone og placering refererer til en
person, der er fornemmere end biskoppen, måske j o m f r u Maria, der ofte symboliseres ved en
lilje. 33 Et bomærke ses ved siden af Kristushovedet, et andet i sydøstre kappe (malernes eller
kirkeværgernes?). - I midtfagets nordkappe er
omkring to spygatter malet henholdsvis tovstavsringe og stjerneblade.
I tårnets vestkappe er midtfor malet et våben
for Niels Clausen (fig. 17), svarende til korets.
Farverne på udsmykningen i kapperne er i
hovedsagen rødbrunt og gråsort ligesom på
hvælvenes buer og ribber. Skjold- og gjordbuer ledsages overalt af krydsende rundbuer
med prikker over spidserne, hvorimod buernes
underside og ribberne har varierede motiver:
Skaktavl på gjordbuen mellem skibets to østligste fag, konturerede firkløver mellem 2. og
3. fag. Ribbebemalingen er i koret stregtegnede
siksak, ledsaget af fembladsblomster på kapperne, i skibet brede sparrer og i tårnet stregtegnede siksak med prik, på kapperne ledsaget
af en omvendt krydsende buefrise, hvis vekslende farver i buesviklerne danner et vifteornament (jfr. Fårup, s. 1889). I hvælvtoppene forskellige små passerrosetter, i skibets østfag en
strålesol.
To indvielseskors, røde på hvid bund, er malet
på nordvæggen i henholdsvis skibets midtfag
og i tårnet, det førstnævnte et hjulkors, det andet et Georgskors.
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Fig. 18. Kalkmaleri fra 1511 på østkapperne i skibets østfag. Våben for J o m f r u Maria(?) og biskop Niels
Clausen samt »Veronica-billede« (s. 2348). NE fot. 1980. - Wall-painting from 1511 on east severies in east bay of
nave. Armorial bearings of the Virgin Mary(?) and Bishop Niels Clausen together with »Veronica«.

En indskrift, formodentlig fra 1573, på skibets østligste skjoldbue i nord, under vederlaget, er malet med røde versaler under et bomærke: »Henricvs Stephani Horsnetianvs 73«
(Henrik Steffensen fra Horsens [15]73).
†Kalkmalerier. Allerede Eigil Rothe havde på
væggene iagttaget rester »af en tilsyneladende
noget ældre dekoration, som fuldstændig var
faldet af«, og i 1971 konstateredes spredte fragmenter, men tilsyneladende fra 1500'rnes senere del. En rødbrun ornamentik bestående af
skablonerede blomster, undertiden kombineret
med større rankeslyng, blev fundet på sydvæggen i skibets to østligste fag samt på nordvæggen i det vestligste. På sydvæggen i østfaget var
tegnet et vistnok glorieprydet hoved tilhørende
en person, der syntes at læse i en bog, og på
midtfagets nordvæg sås rester af figurer ved et
bord dækket med en folderig dug; farverne var

sort, lysgrønt og gult. Alt inden for en dodenkoprød indramning. På nordvæggen i vestfaget
fandtes vest for døren, hvor skibets vestgavl
var brudt af, en sorttegnet figur indflettet i
ranker.
Rester af en dansk minuskelindskrift, hvoraf
kun slutningsordet »gøre« kunne tydes, fandt
Eigil Rothe på triumfvæggens vestside, syd for
korbuen og fortsættende på undersiden af buen. Måske afslutningen på den oven for citerede, bevarede indkrift vedrørende sognepræsten? 34
Fra o. 1805 stammede en dekoration på en
tilmuring af norddørens nedre del. Her var i totre grå nuancer imiteret en kvaderhugget sokkel
for en buste, 1 5 som sognepræst Christen Begtrup lod opstille over sin første hustru, Anna
Elisabeth Scheebye. 35 Fjernet endnu i præstens
levetid. 15
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Fig. 19. Altertavle 1857, med malerier af Iver Frederik Dresler (s. 2350). NE fot. 1980. - Altarpiece 1857
with paintings by Iver Frederik Dresler.

INVENTAR
Oversigt. Det beskedne inventar er i hovedsagen af
nyere dato: Altertavle og prædikestol fra 1857, font
fra 1895 og stolestader fra 1901. Enkelte genstande
bærer tidligere kirkeejeres navne eller våbener:
Klokken støbt 1698 samt oblatæske og sygesæt fra
1760-70'erne; selve alterkalken fra o. 1720 er
anonym.
Alterbord, 1972, muret og hvidkalket, men
dækket af et samtidigt, carryfarvet klæde af damask. Om de ældre †alterklæder vides kun, at
der i perioden 1702-21 22 intet fandtes. 1862 og i
årene herefter var klædet af rødt silkefløjl, 1874
med kors og guldtresser.
†Sidealterborde, se ovenfor s. 2344.
Altertavlen36 (fig. 19), fra 1857, 26 består af en
nygotisk portalramme omkring oliemalerier af
Iver Frederik Dresler (1820-83), 37 der antagelig
har leveret altermalerier med ganske samme
motiv til Søften (s. 1698) og Kolt (s. 2184). I

storfeltet (114x91 cm) den Korsfæstede, lys
m o d den mørke landskabs- og skybaggrund. I
det spidsbuede felt ovenover ses et englehoved
i blå skyer. Rammen, der oprindelig har været
kronet af et stort, forgyldt kors, 1 5 er udført af
snedker P. Benzen. 2 6 Nystafferet 1972: rødbrun
med gyldne og mørkebrune kanter samt gyldne, påsatte stjerner. I postamentfeltet en genopmalet, gylden indskrift med fraktur: »Hengiven for vore Overtrædelser ... R o m 4,25«.
Den tidligere †altertavle er i inventariet 1702 22
beskrevet som »et gammeldags, stafferet alter«. 1780 lod den foretagsomme kirkeejer og
sognepræst Christen Begtrup indrette et prædikestolsalter38 i koret, idet prædikestolen blev
flyttet hen over alterbordet. Da menigheden
imidlertid klagede over intet at kunne høre af
præstens ord, når den sad længst nede i kirken,
blev prædikestolen fjernet 1857 og et nyt alterparti udført. 1 5
Altersølv. Alterkalk og disk, omtalt i inventariet 1721 22 som nye, 3 9 er udført af Horsens-mesteren Mogens Thommesen Løwenhertz. Kalken (fig. 21), 21 cm høj, er over en 16-tunget
fodplade drevet op med et tilsvarende antal
fodtunger, der forneden støder til den afrundede rands 16 halvcirkulære skiver; i sviklerne
ruder på prikket bund. Indknebne skaftled på
hver side af den ret flade knop, der har rudemønster og seks fremspringende rudebosser
med krydsskraverede forplader. Stort, glat bæger. På en af fodtungerne er graveret et latinsk
kors med stråler og skriftbånd, hvorpå »INRI«
med store skønskriftsbogstaver. På fodpladetungen herunder mesterstemplet (Bøje II,
1982, nr. 6126). Bly er i nyere tid indstøbt i
bunden. Den tilhørende disk, 13,7 cm i tvm., er
glat og flad, med et graveret og forgyldt
Georgskors på randen, hvor der yderst ses rester af mesterstemplet. Nu ude af brug, i stedet
anvendes en disk fra 1972, stemplet »A. F. Rasmussen«.
Oblatæske (fig. 22), skænket 1766, udført af
Knud Rasmussen Brandt, Horsens, der har leveret en næsten tilsvarende æske til Odder kirke. Cylinderformet, 9,5 cm i tvm. og 4,5 cm
høj, med bølget fodplade og kant på låget, der
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Fig. 20. Indre, set m o d øst. NE fot. 1980. - Interior, looking east,

har en karakteristisk udsmykning med drevne,
radiære riller med småringe. På den flade overside er graveret giverens navn, med kursiv:
»Øllegaard Rodsteen Sehestedt« og årstallet
»1766« omkring hendes hjelmede våben, Sehested, et rokokoskjold flankeret af rocailler. U n der bunden guldsmedens stempel KB (Bøje II,
1982, nr. 6145).
Sygesæt, udført mellem 1767 og 1778 40 af
samme guldsmed som oblatæsken. Kalken
(fig. 23), 13,7 cm høj, har sekstunget fod og
fodplade, cylinderformede skaftled og fladtrykt, midtdelt knop. Bægeret, med profileret
mundingsrand, er smykket med et graveret,
kronet alliancevåben for ægteparret Ditlev
Pentz og Øllegaard Rodsteen Sehested. På en af
fodtungerne er graveret et latinsk kors svarende til alterkalkens. 41 Bunden er tilloddet med en
glat plade, hvorpå samme mestermærke som

på oblatæsken samt en vægtangivelse, indprikket med skriveskrift: »Kalk og Desk Vej: 19
11/16 lod«. Disken, med samme stempel under
bunden, er flad og glat, 8,5 cm i tvm.; på randen er graveret et cirkelkors med stråler fra
korsmidten.
Vinskummeske 1903.
†Vinkande og †oblatæske af porcelæn er nævnt
i inventariet 1862. 15
Alterstager. 1) Nyere, af messing, 37,5 cm
høje; sekskantet fod og konisk skaft over lille
profilled. 2) 1937, 42 af messing, kopier af sengotisk form, 42,7 cm høje. På foden stemplet
firmaets mærke: »Erstad Aarhus«. Syvarmet
lysestage, såkaldt Titusstage, leveret 1933 af firmaet Erstad, Århus. 4 2
†Messehagler. 1702 22 omtales en gammel hagel af »blommit trip«, dvs. et blomstret, fløjlsagtigt stof. 4 3 1721 22 lovede kirkens patron med
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Fig. 21. Alterkalk o. 1720, udført af Mogens T h o m mesen Løwenhertz, Horsens (s. 2350). NE fot. 1981.
- Chalice, made c. 1720 by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens.

Fig. 22. Oblatæske 1766, udført af K n u d Rasmussen
Brandt, Horsens og skænket af kirkeejeren Øllegaard Rodsteen Sehested (s. 2350). NE fot. 1981. Wafer box 1766, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens and donated by the patron of the church, Øllegaard
Rodsteen Sehested.

det allerførste at forskaffe en ny. 1862 var haglen af rødt silkefløjl med kors og galoner af
guldbrokade. 1 5
Alterskranke, 1898, 26 bestående af drejede balustersøjler og enkel, rødbruntmalet håndliste.
1972 blev skranken afkortet og opstillet i hesteskoform.
Døbefont (jfr. fig. 24), 1896 leveret af stenhugger Anton Hansen, Skovby. 1 7 Den er af grå
granit, i nyromansk stil, 85 cm høj, med en lille
fordybning midt i, 24 cm i tvm. 1896 flyttet
hen midt for korbuen, nu i skibets nordøsthjørne.
†Font af oliemalet træ, nævnt 1862 15 og 1895
karakteriseret som en »almindelig servante af
træ med en vaskefad af messing«. 2 6
Dåbsfad, 1896, 17 af messing, 55 cm i tvm.,
bestående af en fladtprofileret rand om en messingskål, 26 cm i tvm. Under randen graveret
»Anno M D C C C L X X X X V I « . Det tidligere
†dåbsfad (jfr. ovenfor) var anskaffet I860. 1 5
Dåbskande, af tin, erhvervet 1862 15 fra kandestøberen »L. Buntzen«, 4 4 hvis mærke ses under
bunden. Den er 25 cm høj og svarer ganske til
bl.a. Folbys (s. 1837); på korpus en senere frakturindskrift: »Astrup Kirke 1909«.
Prædikestol, 1857, 26 udført af snedker P. Benzen under vejledning af bygningsinspektør C.
G. F. Thielemann. 2 6
Den enkle stol har seks fag, de fem med
rundbuede fyldinger i glat, omløbende r a m m e værk, men med smalle profilstave som kapitælbånd på de stumpvinklede hjørner; det bredere
vægfelt er glat. Kraftige, underskårne profillister danner overgang til den ottesidede, listedelte underbaldakin. Ottekantet bærestolpe,
der forneden har hulled mellem rundstave.
Langs triumfvæggen trappe fra 1972, da stolen
nymaledes med grå og rødbrune farver, blå og
gyldne lister og med gylden versalindskrift i
frisen, på blå bund: »Salige er de som hører
Guds ord ... Luk. XI,XXVIII«. Oprindelig var
stolen gråmalet med forgyldning, formodentlig den mæanderbort i frisen, der ses på et ældre
fot. Ifølge synsprotokollen 1862 fandtes også
en †lydhimmel, malet som prædikestolen. 1 5
1897 flyttedes prædikestolen fra »langkirken«
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til den nuværende plads i skibets sydøstre
hjørne. 1 7
†Prædikestol, tidligst omtalt 1702, da den
manglede staffering og lydhimmel. 2 2 1780 blev
den af sognepræsten Christen Begtrup flyttet
hen over alteret, 15 hvorved der etableredes et
såkaldt prædikestolsalter. Fjernet herfra 1857
(jfr. altertavlen).
Stolestader, 1901, 17 svarende til bl.a. Kolts
(s. 2190), glatte, rundbuede gavle med påsatte,
drejede rosetter; nymalede som prædikestolen.
Det forrige †stoleværk havde 1862 22 stole på
den ene side, 21 på den anden, alle åbne, med
ryglæn og fodskamler. 1 5
En armstol til præsten, fra 1862, stod oprindelig i sakristiet, 15 nu under korbuen i nord.
En lukket †degnestol, der 1862 stod i koret,
blev fjernet 1895. 15
Pengeblok, antagelig den »tavleblok« der ønskedes anskaffet 1854. 26 Fuldkantet fyrretræsblok, 84 cm høj med rundstave på hjørnerne,
foroven og -neden beslået med jernbånd samt
jernlåg med bøjle over pengeslidse. På forsiden
lille jernklap. Gråmalet. 1862 ved degnestolen i
koret, 1 5 nu ved syddøren.
Orgel, bygget 1975 af P. Bruhn & Søn, Årslev, udvidet med én stemme 1981. 13 stemmer,
to manualer og pedal: Hovedværk: Principal
8', Spidsfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 2
Mixtur III. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4',
Oktav 2', Quint l⅓´, Vox humana 8', svelle.
Pedal: Subbas 16', Gedakt 8', Fagot 16'. Tegnet
af Poul-Gerhard Andersen. I tårnrummet. †Orgel, bygget 1907 af A. C. Zachariasen, Århus,
formentlig opstillet 1908. 45 Et manual med fem
stemmer: Bordone 16', Principale 8', Rørfløjte
8', Salicionale 8', Octav 4'. Pneumatisk aktion,
keglevindlade. I tårnrummet.
Salmenummertavler, 1973, til ophængningstal.
På loftet ligger en af de tre (†)tavler, der anskaffedes 1886. 26 Den er indrammet af snosøjler og
beregnet til indskudsbrikker med hvidmalede
tal. 1862 15 havde kirken fire tavler.
Præsterækketavle, 1973, i nordsidens dørniche.
Lysekroner, nyere, af messing, barokkopier
svarende til Tulstrups (s. 2376). En ophængt i
koret, tre i skibet.
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Fig. 23. Sygekalk o. 1775, udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, antagelig skænket af kirkeejerne Ditlev Pentz og Øllegaard Rodsteen Sehested
(s. 2351). - Chalice for the sick c. 1775, made by Knud
Rasmussen Brandt, Horsens, and very likely donated by
the patrons of the church Ditlev Pentz and Øllegaard
Rodsteen Sehested.

Klokke (fig. 25), 1698, støbt af Peter Christoffer Geiger, rådsstøber i Lübeck. 4 6 65 cm i
tvm. Om halsen afgrænser akantusbladborter
en toliniet indskrift med reliefversaler: »Ianus
Roedsteen. D(omi)nus de Roedsteens: eget.
Regis. Daniæ et Norvegiæ Admiralius / Huius
Ædis patronus me ex ære fundi curavit. Lübecæ M D C X C V I I I « . (Jens Roedsteen, herre til
Roedstenseget, kongen af Danmarks og N o r ges admiral, denne bygnings patron (ejer), lod
mig støbe af bronze i Lübeck 1698). Over
slagringen 2 x 3 profillister samt et skriftbånd
med reliefversaler: »Peter Christoffer Geiger
me fecit« (P. C. G. gjorde mig). 1976 forsynet
med ny knebel og ophængt i ny klokkebom;
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Fig. 24. Indre, set m o d vest. NE fot. 1980. - Interior, looking west.

den ældre, lige klokkebom, af eg, ophængt i
tårnets mellemstokværk.
†Klokke. I forbindelse med klokkeskatten
1528 afleverede kirken en klokke, der vejede
1½ skippund og 2½ lispund. 4 7
Klokkestol,

af eg,

antagelig

fra

1780,

med

genanvendelse af ældre materiale.
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SUMMARY
The original parts of Astrup church, the chancel and nave, probably date back to the 12th
century. The facades were constructed of granite ashlar, while field stones were used for the
inner sides of the walls. The windows were of a
shape and number prevalent at the time, while
the south portal is significant by a form more
elaborate than usual and by lions carved in
relief both on the tympanum and on the casings. The portal belongs to a group which is
often found in the Århus diocese. During the
decades around the year 1500 vaulting was
constructed in the church and a tower was
added at the west end of the nave. It was
probably during the same period that the porch
was constructed in front of the south door.
About 1780 the incumbent, who was also the
patron, undertook a fairly extensive rebuilding
programme and added a sacristy at the gable

end of the chancel. He had the porch repaired
and erected the existing tower, which seems to
have been the prototype for similar towers in
some neighbouring churches.
In all the vaulting of the church there are
simple fresco decorations, dated 1511 by an
inscription in Danish. The armorial bearings of
the then bishop of Århus, Niels Clausen, are
painted in no less than three places in the
vaulting.
The modest furniture is mainly of more recent date: the altarpiece and pulpit from 1857,
the font from 1895 and the pews from 1901.
Various objects bear the names and arms of
patrons: the bell was cast 1698 by Peter Christoffer Geiger, founder to the Lübeck council,
and the waferbox and Communion set for the
sick from c. 1770 which like the chalice from
c. 1720 were made by a Horsens goldsmith.

Fig. 27. Astrup 1:10000. O p m å l t 1786 af E. Wesenberg, forandringer medtaget til 1859. - Map of the village, 1786.

Fig. 1. Kirken set fra nord. NJP fot. 1982. - Church seen from the north.

TULSTRUP KIRKE
N I N G HERRED

I den senere del af middelalderen var Tulstrup ligesom de fleste andre kirker i N i n g herred underlagt
ærkedegnens tilsyn 1 (vedr. denne visitationsret, se
s. 1367), og på reformationstiden forvaltedes den af
domkapitlet. 1639 2 fik dette fra kancelliet en skrivelse om, at da kirken »er noget forfalden, skal kapitlet
snarest til kancelliet indsende erklæring om, hvorfor
kirken ikke holdes bedre ved magt, da den, som
tager indkomsten, med rette bør vedligeholde den«.
I det første århundrede efter reformationen havde
kirken nære relationer til ejerne af Østergård, sognets hovedgård, eksempelvis til Jost Ulfeldt, der er
begravet i koret (jfr. kalkmaleri, gravsten), og den
»velbårne j o m f r u « Birgitte Krabbe, der som kirkeværge ydede kredit i forbindelse med reparationer i
1640'rne, ligesom hun skænkede gaver til kirkens
inventar (jfr. oversigten nedenfor).

U n d e r svenskekrigene led kirken overlast og havde 1657-61 3 ingen indtægter »formedelst den ulidelige pressur de udstod af de svenske og polniske krigsfolk«. »Udi polak tider blev af de polniske af kirken
bortstjålet og røvet« alterkalkens sølvbæger, det
bedste stykke af messehaglen, messesærken, alterklædet og messingbækkenet i fonten. Tyvene havde
slået et vindue ud og tog endda dettes »stålstænger«
med sig.
Ved domkapitlets opløsning efter 1660 inddrog
kronen kirken, og ligesom det var tilfældet med Astrup (s. 2339), blev indtægterne tillagt professor
Henrik Ernst. 4 1701 5 besad kongen patronatsretten.
På auktion i december 1710 6 købtes kirken af justitsråd Bendix Lassen til Åkær, der 1707 havde erhvervet nabokirken i Astrup. Ved hans død overgik kirken til hans enke Hedevig Margrethe Bornemann,
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Fig. 2. Tulstrup set fra luften. Hans Stiesdal fot. 1965. — Tulstrup seen from the air.
der ægtede oberst Mathias Rosenørn til Åkær 7 (jfr.
†messehagel). 1722 8 erhvervedes kirken af sognepræsten til O d d e r og Tvenstrup, Jørgen Davidsen,
til hvis omsorg man stillede store forventninger,
som 1727 7 fik følgende formulering i synsprotokollen: Tvivles ikke på, at o m Gud sparer kirkens patron ved livet, at samme kirke j o bliver iklæd, og
ikke som mange kirker på adskillige steder her i landet nogen tid bliver afklæd (jfr. kirkegårdens beplantning). Ved Davidsens død 1733 overgik kirken
til hans enke Mette Margrethe Christensdatter
Lyngby og solgtes 1745 9 til Frantz Rantzau til Kanne, der i nogle år havde ejet Astrup kirke. Ved hans

død 1768 10 erhvervedes Tulstrup kirke af Øllegaard
Møller, en datter af sognets nyligt afdøde præst, og
købtes 1775 11 af baron Christian Frederik Gyldenkrone til Vilhelmsborg og Østergård. Ved hans død
solgtes kirken 1789 12 sammen med Østergård til forpagteren på Moesgård, Jørgen Schmidt, der iværksatte en istandsættelse af bygningen og 1812 13 solgte
den til sognets tiendeydere.
Kirken, der i hvert fald siden 1600'rne har været
anneks til Astrup, overgik til selveje 1. januar 1910.
Sagn. Ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862
fortalte man i sognet, at Jost Ulfeldt, hvis gravsten
sås i koret, havde bygget kirken.
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Fig. 3. Tulstrup 1:10000. O p m å l t 1783. - Map of the
village 1783.
Fig. 4. Sydside, længdesnit og plan 1:300. H e n holdsvis målt og tegnet af Svend Pilgaard 1938,
målt af Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971,
tegnet af KdeFL 1984. — Elevation, section and plan
1:300.
Fig. 5. Tværsnit i skibet 1:150. Målt af Jens H o u gaard og Jørgen Viemose 1971, tegnet af KdeFL
1984. - Section through nave 1:150.

Kirken er rejst på en bakkeknold i nordsiden af
den lille landsby, og på tre af kirkegårdens sider
falder terrænet brat straks uden for stengærdet.
Fra kirkebakken er der vid udsigt over det
mildt bølgende landskab, hvor hovedgården
Østergård dukker op i lige linie m o d øst. Efter
en nylig udretning skærer landevejen, der allerede var reguleret 1917, 14 sig på vestsiden ind i
bakken, hvor der er foretaget en mindre indrykning af diget. Ellers har kirkegården bevaret
sin rektangulære f o r m og ældre størrelse, der i

synsprotokollens beskrivelse 1862 opgives til
5310 kvadratalen.
Hegningen har siden den første omtale 1613 15
bestået af markstensdiger, der jævnligt meldes
repareret eller omsat. Et ønske ved synet 1895
o m at afløse stengærdet med tornede hække
synes ikke gennemført. Kirkegårdens eneste
indgang er port og låge med jerngitterfløje, udformet 1979-80 og placeret i den vestre ende af
sydsiden, oven for en brolagt rampe, der fører
op ad bakken fra den samtidig anlagte parke-
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Fig. 6. Skibets indre under istandsættelse set m o d nordøst. Murstenene i hjørnet tilhører skorstenen, der nu er
ude af brug. Olaf Olsen fot. 1971. - Interior during restoration 1971, looking north-east.

Fig. 7. Udsnit af det oprindelige murværk midt på
skibets sydvæg, hvor flækker og flade sten er lagt
mellem markstenshorisonterne (s. 2363, j f r . fig. 8).
KdeFL fot. 1971. - Detail of masonry on the south wall
of the nave.

ringsplads. Kirkeporten, der 1619 15 og 1657 3
forsynedes med nye fløje, blæste o m fa år senere og udskiftedes 1682;3 1883 3 nævnes en fornyelse. Nogle år efter at have erhvervet kirken
lod Jørgen Davidsen 7 plante ask langs hegnet.
Kirkegårdens nuværende træbeplantning, der
navnlig præger arealets nordlige del, r u m m e r
ask, elm og løn.
På kirkegårdens østre afsnit står et teglhængt, hvidkalket ligkapel, opført 1912 i periodens nyromanske stil (jfr. fig. 10), ændret og
ombygget 1974 efter tegninger af H. P. H o l m
Nielsen; dets sydgavl flugter med det søndre
kirkegårdsdige. Fortov af marksten omkring
kirken.
Kirken består af kor og skib, antagelig fra
omkring år 1200, hvortil i senmiddelalderen er
føjet vestforlængelse og styltetårn. Foran syddøren er rejst et våbenhus, gennemgribende renoveret 1791. Orienteringen afviger omkring
25° m o d nord.
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Fig. 8. Skibets indre under istandsættelse, set m o d sydøst. Olaf Olsen fot. 1971. - Interior during restoration
1971, looking south-east.

Koret i den oprindelige, ret lille kirke er kvadratisk og afsat med rette hjørner, mens nordsiden i det korte, relativt brede skib forløber
skråt i forhold til de andre mure, hvorved r u m met er smallere i vest end i øst. Alle mure er
udført af middelstore, tydeligvis udvalgte
marksten, der er ordnede lagvis og pakket med
flade, mindre sten, mens bygningens hjørner
og åbninger er kvadersatte. Bomhuller lukket
1919. 14 Samstemmende med skriftlige vidnesbyrd o m istandsættelser efter perioder af forfald, navnlig efter krigene i 1600'rne og
1700'rne, kunne det ses 1971, da kalken var
banket af, at væggene overalt bar præg af reparationer og ommuringer, der dog gennemgående var udført med marksten ligesom den oprindelige bygning (fig. 6 og 8).
En nordportal lader sig ikke påvise, mens den
rektangulære syddør er bevaret og i brug. Den
er sat med kraftige hjørnekvadre, dog udgøres
det østre anslagsfremspring af een svær blok;

Fig. 9. Udsnit af murværket på vestsiden af korets
taggavl, hvor der i fugemørtlen mellem markstenene er indtrykket småsten (s. 2364). KdeFL fot. 1983.
- Detail of masonry on west side of the east wall of the
chancel.
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Fig. 10. Kirken set fra sydøst. Til højre ligkapellet fra 1912, der 1974 blev ombygget efter tegning af
H. P. H o l m Nielsen (s. 2362). Helge Jacobsen fot. 1973. - Church seen from the south-east.

åbningen overdækkes med et par store granitsten. I koret spores sydsidens vindue, mens de
andre er forsvundet. Skibet kan oprindelig have haft to vinduer i nordsiden, hvoraf dog ingen rester er bevaret, mens et vindue i søndre
langmur i dag står tilmuret (fig. 8). Tre rektangulære overliggere er indmuret i korgavlen, og
tre 1 6 henligger på kirkegården.
I det indre er ved korbuens udvidelse benyttet
et par kvadre, der kan hidrøre fra den oprindelige åbning; begge har en svagt hulet skråkant,
som fremhæves ved en indristet linie på den
lodrette flade.
Ændringer og tilføjelser. I perioden omkring år
1500 er gennemført en modernisering af kirken
i f o r m af vestforlængelse, udvidelse af triumfbuen og tilføjelse af et lille tårn ved skibets nye
vestgavl samt muligvis tillige et våbenhus foran syddøren.
På en syld af store marksten er den beskedne
vestforlængelse opført af munkesten i munkeforbandt og med marksten i bagmurene; i fugerne

her iagttages småsten og stumper af tagtegl
(munk og nonne). Sydsidens vindue, der udvendig er rundbuet og falset, indvendig smiget
og nærmest fladbuet, er udvidet nedad, men
forekommer ellers oprindeligt. 1 7 Udvendig indeholder taggavlen en del marksten, mens dette materiale helt præger indersiden, hvor en
masse småsten er indtrykket i fugerne. En lignende murteknik registreres på de andre taggavle (fig. 9), der således synes udbedrede eller
måske helt ommurede samtidig med skibets
forlængelse (jfr. s. 1596). Det er formentlig ved
denne lejlighed, at i hvert fald koret berigedes
med †kamtakker, som nævnes 1617 15 og 1676 3 i
forbindelse med reparationer. Markstensmurværk med småsten i fugerne er dog en teknik,
der har fundet anvendelse i lange tider; det foreliggende tilfælde kunne eventuelt sættes i forbindelse med en udbedring, som fandt sted
1616, 15 da der hentedes mursten på Skanderborg ladegård. Under alle omstændigheder
stod det under restaureringen 1971 klart, at ko-
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rets østmur, indbefattende en lille niche i sydsiden, var aldeles ommuret.
Koråbningens udvidelse, der kan være samtidig
med vestforlængelsen, er foretaget med m u n kesten, der er opmuret med ryggede fuger.
Vangerne står på de nævnte skråkantkvadre, og
vederlag i den svagt spidsbuede arkade er angivet med et rundet, lidt fremspringende skifte
(jfr. fig. 5).
Det lille styltetårn, hvis udstrækning er størst
på tværs af kirkens længderetning, er på hver
side af gavlmuren disponeret som et par svære
piller, der forbindes foroven og bærer klokkekammeret; åbningen i vestsiden er rundbuet.
Tårnet, der 1643 3 var teglhængt, afsluttes i dag
med et opskalket pyramidespir, der efter alt at
d ø m m e skriver sig fra ombygningen 1791.
1719 hang »den lille klokke« i †træstillads på
kirkegården (jfr. †klokker).
Våbenhuset, der nævnes første gang 1676 3 og
efter Store Nordiske Krig m e l d e s 7 brøstfældig
overalt, er på en syld af marksten opført med
langmurene af marksten, der omkring halvanden meter over terræn afløses af små mursten.
Dette materiale er udelukkende benyttet til den
prunkløse gavl. Omstændighederne taler for,
at bygningen i sin oprindelse er senmiddelalderlig, men at den, som den står i dag, i alt
væsentligt daterer sig fra 1791. Dette år står
med smedejernstal skrevet på gavlen over den
kurvehanksbuede portal. I hver langmur sidder
et rundbuet vindue, hvoraf det ene vist er tilføjet efter synets ønske 1859.
Vedligeholdelse. Som nævnt foreligger der efterretninger o m adskillige, tilsyneladende ret
omfattende reparationer, navnlig efter krigsperioder. 1591 18 og 1626 19 søgte kirken økonomisk støtte udefra, og 1647 20 stiftede man gæld
hos kirkeværgen. Da Jørgen Schmidt til Østergård 17897 havde erhvervet kirken, indkøbte
han materialer med henblik på en istandsættelse, der i øvrigt ikke ses omtalt, men må give sig
til kende bl.a. ved årstallet 1791, der læses såvel
på våbenhuset som på vindfløjen. Det ser ud
til, at Schmidt har ladet våbenhuset næsten helt
forny, forhøjet korets og skibets langsider med
profilerede gesimser samt omlagt tagene til de-
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Fig. 11. Kalkmalede våbener på korbuens nordre og
søndre vanger (s. 2366). N E fot. 1980. - Wall-paintings of armorial bearings on both casings of chancel arch.

res stadig eksisterende, opskalkede profil. Til
ombygningen hører også tårnets spir og klokkestokværkets fladbuede glamhuller. Bygningens modernisering har således grundlæggende
træk tilfælles med, hvad der i de samme år
overgik andre kirker på egnen (jfr. f.eks. Mårslet, s. 2260 og Astrup, s. 2345).
Efter sognemændenes overtagelse blev kirken istandsat 1815, 21 og siden har den tilsyneladende været vel vedligeholdt; 1829 22 fandt synet endda anledning til at rose bygningens tilstand. O m k r i n g 1880 14 blev der både ude og
inde pudset med cement, hvilket senest er fjernet ved den indvendige istandsættelse 1971.
Gulvene bestod 1862 af gule tegl; 1898 23 anskaffedes til hele kirken fliser fra Bygholm teglværk, og i forbindelse med opsætning af nye
stole 1904 14 lagdes der her bræddegulv.
Vinduer. 1643 3 blev fem fornyet og forsynet
med jernstænger. 1819 21 nævnes nye vinduer,
og 1851 24 ønskedes to anbragt i skibets nordside over for dem i syd; året efter 3 blev nye vin-
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Fig. 12. Indre, set m o d vest. N E fot. 1980. - Interior, looking west.

duer sat ind, og beskrivelsen 1862 opregner
fem i skibet og eet i koret. Synet 1881 25 foreslog vinduerne gjort rundbuede, og det følgende år gennemførtes forslaget, der sikkert har
indbefattet den øgning af åbningernes højde,
som konstateres i murværket (jfr. fig. 6).
Tagene har i nyere tid været teglhængte med
undtagelse af visse partier, måske koret og dele
af skibet, der i 1600'rne 3 havde bly. Tagværker
af fyr.
Det første varmeapparat blev 1894 24 installeret
i skibets nordøstre hjørne; fornyelser 1907,
1933 26 og 1951.
Den teglhængte kirke står i dag hvidkalket
såvel ude som inde. Trælofterne, hvis bjælker
adskillige gange er fornyet, var i kor og skib
pudset 1902-36; efter restaureringen 1971 er
bjælkerne synlige og det hele malet halmgult;
våbenhusloftet gråt. I stolestaderne ligger trægulve, i øvrigt teglfliser, der i koret er røde og

gule, i skibet gule og sorte. Våbenhusets gulv
består af gule sten på fladen.
Vindfløjens fane, der er anbragt på en jernstang mellem volutbøjler, bærer årstallet 1791,
flankeret af kors.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1970-71 f r e m k o m fragmenter af kalkmalerier på korets og skibets
vægge samt i korbuen. Kun sidstnævnte sted
var det muligt at foretage restaurering.
På korbuens underside, lige over vederlagshøjde ses både i syd og nord to courtoisimæssigt-vendte våbener (fig. 11), i syd for Ulfeldt
og Bøistrup, i nord for Tinhuus og Lange.
Skjoldkonturer og mærker er rødmalede, med
undtagelse af Bøistrups, der står i sort-hvidt.
Både skjoldformen med det specielle lansehul,
der angiver en datering til omkring 1500'rnes
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Fig. 13. Indre, set m o d øst. N E fot. 1980. - Interior, looking east.

midte, og den omstændighed, at der i koret har
været en begravelse for Jost Andersen Ulfeldt
(†1563) til Østergård og hans hustru (jfr. gravsten), kunne tyde på, at det er ham, der har
ladet sine anevåbener male her. På mandssiden,
i syd, faderens anevåbener: Ulfeldt og Bøistrup, på kvindesiden, i nord, moderens ene
anevåben: Tinhuus, hvorimod det andet, der
rettelig burde være et våben for Portmand, i
stedet er et Lange-våben (måske en fejl eller en
henvisning til et andet familiemedlem?). 2 7
†Kalkmalerier. Farvespor af bemaling fra
1500'rne er fundet på kirkens vægge (jfr. fig.
6), men så fragmentarisk, at intet har kunnet
bestemmes nærmere. På korets nordvæg og
begge skibets langvægge er iagttaget rester af
en fortløbende frise, der i hvert fald i koret ved
lodrette striber var delt i felter og tilsyneladende kronet af en buefrise. På skibets sydvæg, øst
for indgangsdøren, fandtes spor af en person

med armbrøst, på triumfvæggens nordre del et
glorificeret hoved. Farverne var brændt okker,
lysokker og sort.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens tilknytning til hovedgården Østergård (jfr. historik) fremgår bl.a. af gaver fra 1640'rne
skænket af en af gårdens ejere, Birgitte Krabbe: †Alterklæde og -dug, †kalkklæde samt prædikestol og
lydhimmel, udført i samme værksted som bl.a.
Ormslevs. Altertavlen fra o. 1670 er ændret o. 1800
og forsynet med nadversymboler i sidefelterne; på
gesimsen står apostelfigurer fra en senmiddelalderlig
†fløjaltertavle. Den romanske døbefont har en parallel i Skørring. Altersølvet fra 1691 bærer en interessant forbandelsesindskrift m o d tyveri.

Alterbordet, 1955, er dannet af et fyldingspanel,
udført efter tegning af arkitekt H. P. Nielsen,
Odder. Malet i to grå nuancer og brunlilla.
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Fig. 14. Barok altertavle fra o. 1675, ændret o. 1800 og forsynet med relieffer i sidefelterne. På gesimsen står en
barok Kristusfigur mellem to apostelfigurer fra en senmiddelalderlig †fløjaltertavle (jfr. fig. 15-18) (s. 2368).
N E fot. 1980. - Baroque altarpiece from c.1675, renovated c. 1800. On the cornice a Baroque figur of Christ resurrected
between Apostles from a †Late Medieval altarpiece.

†Alterklæder. 1) 1641, af Birgitte Krabbe til
Østergård skænket sammen med en alterdug
og en »silkesyet salvet over kalk og disk«, 3 dvs.
et kalkklæde, men røvet af svenskerne før 1645
(jfr. historik). Endnu 1702 7 havde kirken intet
klæde. 2) I 1719-inventariet 28 omtales et rødt
alterklæde. - 1862 14 var alterbordet beklædt
med rødt bomuldsfløjl, der 1887 fornyedes af
et tilsvarende, med guldbånd.

Altertavlens (fig. 14-18) bestanddele stammer
fra forskellige tider. Ældst er de to apostelfigurer, oprindelig opstillet i en sengotisk †fløjaltertavle, nu anbragt yderst på gesimsen af den barokke tavle. Dennes arkitektoniske opbygning
er i hovedsagen bevaret sammen med midtfeltets korsfæstelsesrelief og formentlig figuren af
den opstandne Kristus, nu stående mellem de
to førnævnte apostle. O. 1800 er tavlen blevet
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moderniseret med nyt fodstykke, ydre storsøjler samt udskårne relieffer i tavlens to sidefelter.
De to apostelfigurer (fig. 16 og 18), fra o m kring 1500, ca. 64 cm høje over nyere fodstykker, har mistet deres oprindelige attributter,
der for den enes vedkommende nok o. 1886 er
blevet erstattet af et kors. De stive skikkelser
med bredtskårne hoveder og grove hænder har
dragter med stærkt stiliserede folder. Bagsiden
af begge figurer er lige afhugget, uden bearbejdning. De er tidligst omtalt 1862 14 da de
stod oven på altertavlen. O. 1886 25 blev de renset for maling og ferniseret, men efter en istandsættelse af tavlen 1905-06 flyttet hen på
konsoller på triumfvæggens nordre del; før
1955 genanbragt oven på tavlen. Ved en restaurering dette år blev figurernes dragter nymalet med gule og grå farver.
Selve altertavlen, af eg, synes at have været
et enkelt arbejde fra o. 1670, delvis påvirket af
billedskæreren Peder Jensen Koldings stil.
Længden af fodstykkets bagbræt, af eg, antyder, at tavlen stort set har bevaret sin bredde.

Danmarks Kirker, Århus amt

2365

Fig. 15-18. Korsfæstelsesrelief og figurer stående på
den barokke altertavle, j f r . fig. 14 (s. 2368). N E fot.
1980. - Figures from the altarpiece, cf. fig. 14.
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Fig. 19. Alterkalk 1691, udført af Lauritz Christensen Wild, Århus (s. 2370). N E fot. 1980. - Chalice
1691, made by Lauritz

Christensen Wild,

Århus.

Til de oprindelige dele hører det brede midtfelt, flankeret af snoede søjler med korintiske
kapitæler, der bærer arkitravens fire fremspring
med diamantbosser, samt gesimsens tandsnit.
I midtfeltets Korsfæstelsesrelief (fig. 15) er
krucifikset ligesom på prædikestolen i Malling
anbragt oven på et stort kranium og flankeret
af figurer af Maria og Johannes, stående livligt
bevægede foran et relief af Jerusalem by. Relieffet, 75,5 cm højt, er antagelig udført af samme billedskærer, som har skåret figuren af den
opstandne Kristus 2 9 (fig. 17) med sejrsfanen (fornyet 1887 25 ), der velsigner med højre oprakte,
bortvendte hånd. Til trods for sin størrelse, ca.
68 cm, der synes at harmonere dårligt med den
lille tavle (hvilket kunne indicere en oprindelse
som topfigur på et (stort) epitaf) forekommer
figurens tilhørsforhold oprindelig, især på
grund af figurernes ensartede skæremåde. 3 0

»Moderniseringen« o. 1800, måske foretaget
af Horsens-billedskæreren Jens Hiernøe, 3 1 har
omfattet forskellige tilføjelser af fyr: Fodstykket med kraftige fremspring, de ydre, glatte
storsøjler med ringformede kapitæler og baser
samt sidefelternes bagklædninger med udskårne båndophæng, 3 2 hvori aks i nord og vindrueklaser i syd, symboler for henholdsvis brødet
og vinen. Fra denne tid stammer antagelig også
en afkortning af øvre korsstav, der i midtfeltet
har muliggjort indsættelse af et smalt fodfelt.
Ved sidste restaurering, 1955, udført af
Georg N . Kristiansen, konstateredes flere overmalinger, men ingen oprindelige farver, der
formentlig er blevet afrenset o. 1885, 25 da tavlen skulle males og forgyldes. Stafferingen fra
o. 1800 bestod hovedsagelig i en hvidmaling,
med blå baggrund for sidefelternes snitværk,
der ligesom kapitæler og enkelte lister stod
med uægte guld. På fodstykket var grågul farve i felterne og gråblå marmorering på fremspring og lister. I fodlisten med gylden fraktur:
»Han er vor Fred«. 1905-06 fik tavlen en broget
marmorering som baggrund for hvide snosøjler og relieffer. Nystafferet 1955 med gråt i to
nuancer, blå fyldingsbund for midtrelieffets alabastfarve og sidefelternes ophæng, i hvidt,
guld og gult; forgyldning desuden på dragtdetaljer, kapitæler og vandrette profilled. Indskriften med gyldne versaler.
Altersølv. Alterkalk (fig. 19) og disk, 1691, udført af Århus-guldsmeden Lauritz Christensen
Wild. 20,3 cm høj. Over en sekstunget fodplade med glat standkant er den sekstungede
fod drevet stejlt op mod det sekskantede skaft,
der har små profilstave ved overgangen til de
forskellige led. Knoppen, af sengotisk form,
fra o. 1600, har på over- og undersiden skraverede, rhombeformede blade samt seks fremspringende rudebosser med riflede sider. På det
glatte bæger er med versaler og enkelte store
skønskriftsbogstaver graveret en indskrift, hvis
indhold formodentlig må ses i sammenhæng
med det tyveri, der var foregået en menneskealder før (jfr. ndf.): »Tvlstrvp Sogn Meeninghed(!) i Deris GudsHuus At Brvge Er Denne
Kalck Disk oc Tvende Lysse stager Gifven oc
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Fig. 20. Alterstage af messing, fra 1863 (s. 2371). N E
fot. 1980. - Altar-candlestick of brass, from

1863.

Hos Beste Mand I Tvlstrvpbye Naar Det ei
Brvgis Bewaris skal alle de Forbandelser O p tenckis Kand Ofvergaa Dend som noget Fornefnte Fra Tager Eller Forandrer Lade Bøn Af
Guds Tienner O c Alles Her Til Siges Maa Naar
Det øfvis.« Linieskiftet er markeret med rosetter. På fodens overside er langs randen graveret: »Tvlstrvp Sogn Meeninghed A N N O
1691«. 33 På fodtungens overside her findes tillige Århus bystempel samt stempel for ovennævnte guldsmed (Bøje II, 1982, nr. 5811 og
5854). Den tilhørende disk, 14,9 cm i tvm., er
glat, med graveret Georgskors på randen, der
har konturlinier. Under bunden graveret med
samme typer som på kalken: »Tvlstrvp Sogn
Meeningheds Disk 1691«. Forgyldningen på
oversiden næsten udpudset. 3 4
†Altersølv. Under svenskekrigene (jfr. historik) røvede »de polniske den øverste del af kal-
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ken, som var af sølv og forgyldt«. Den tilbageblevne fod, der i inventariet 1660/61 beskrives som værende af forgyldt kobber, 3 nævnes
endnu 1702. 7
Oblatæske og vinkande, 1976, er udført af
»Cohr«. Det tidligere sæt, anskaffet 1863, 3 er af
sort porcelæn med guldkors og -kanter, kanden, med hvidt låg, fra Den kongelige Porcelainsfabrik, æsken fra Bing & Grøndahl. N u
ude af brug.
Vinskummeske,
1903, 14 med stempel for
K. F. Svinth, Århus. 3 5
Alterstager (fig. 20), »Bekostet af Kirkeeierne
til Tulstrup Kirke 1863«; af messing, 40,5 cm
høje, med rund, profileret fod- og lyseskål, konisk skaft med midtdelt kugleled og høj, cylinderformet lyseholder. Forneden på skaftet en
lille sølvplade hvorpå den ovennævnte indskrift
er indprikket med skriveskrift. †Alterstager,36
1691 (jfr. indskrift på alterkalken), 17217 karakteriseret som engelske tinstager; formentlig
identiske med de gamle stager, der 1863 3 solgtes for 2 rdl. 5 mk. og 8 sk.
†Messehagler. Sammen med bl.a. alterbægeret blev i krigstiden (jfr. historik) røvet »det
forreste og bedste af messehaglen, det som noget kunne tjene« 3 (formodentlig borterne, der
ofte var fint udførte). Antagelig til erstatning
herfor købtes 1663 37 for 3 mk. en gammel messehagel af Hvilsted kirke (Hads hrd.) 3 rimeligvis den der i inventarierne dér 1615-19 15 omtales som værende af grønt fløjl. 17217 nævnes en
gammel, pjaltet hagel, som forhen havde været
skikket patronen (sammen med en slidt hørgarns skjorte), men som var sendt tilbage uden
forbedring. 1862 var haglen af sort fløjl med
sølvbrokadeskors, men samme år krævede synet en ny anskaffet af rødt silkefløjl med guldeller sølvbrokade og tilsvarende kors. 1 4
Alterskranke, o. 1862, 14 af fyr, bestående af
drejede balustre med enkel håndliste, opstillet
tværs over koret i let bølget form. Lysgrå og
brunlilla, oprindelig malet som stoleværket.
Døbefont (fig. 21), romansk, af rødlig, let
grovkornet granit, 89 cm høj, den store k u m me 46 cm høj og 81 cm i tvm. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 234ff.) tilhører den de øst-
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Fig. 21. Romansk døbefont (s. 2371). N E fot. 1980. - Romanesque baptismal font.

jyske løvefontes klassiske type, herunder den
såkaldte »Galtengruppe«, med de nærmeste paralleller i Skørring (s. 1934) og Sindbjerg (Vejle
amt) og antagelig udført af samme stenhugger.
Kummens mundingsprofil består af en svag
skråkant og to skarpkantede hulkele, der delvis
afbrydes af to af de fire fremspringende mandshoveder. Disse er ret ubehjælpsomt formet og
af forskellig størrelse (11-16 cm høje, 1-4,5 cm
i fremspring). Hvert af de frontalvendte hoveder tilhører en af fire løver, hvis sindrigt slyngede kroppe er anbragt efter hinanden i række.
Herved flankeres hvert hoved af sin egen flade

manke med krøller og af den foranstående løves hale, der breder sig ud i en stor palmet,
hvorved alle fladens tomrum udfyldes. - Foden
er gruppens vanlige, terningkapitælformet;
hver side har foroven fem koncentriske profilstave, der i hjørnesviklerne løber ned på små
mandshoveder som kummens. Under sidernes
bueslag flade relieffer: 1) liggende, drageagtig
fugl, der under højre, løftede forpote holder et
kors, 2) liggende løve med palmethale, 3) dragefugl med lang tunge udstrakt ned mod et
blad, og 4) løve med palmethale. Mange afskalninger på foden. 1862 ønskedes fonten renset
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Fig. 22. Gravsten over Jost Ulfeldt til Østergård, †1563, og hustru Anne Kaasdatter (s. 2376). NE
fot. 1980. - Tombstone to Jost Ulfeldt of Østergård, died 1563, and his wife Anne

Kaasdatter.
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for kalk, 1883 for maling; k u m m e n er nu indvendig hvidmalet. 1 4 - 1862 opstillet i koret, siden 1951 i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad, af messing, »Bekostet af Kirkeeierne til Tulstrup Kirke 1863«; 38 56 cm i tvm.
Glat, med lille, ombøjet kant og forsænket
bund, ca. 5 cm dyb. På randen er indskriften
indprikket med skriveskrift. Anbragt i snedkret trækrans.
†Dåbsfade. 1) Blandt de ting, der 1657-60 3
frarøvedes kirken (jfr. historik) var »et prentet
messingbækken«, formodentlig et af de sædvanlige sydtyske eller hollandske fade med drevet udsmykning. Endnu ved synet 1702 7 havde
kirken intet bækken. 2) I inventarlisten for
1719 28 opregnes et »lidet tinfad«, antagelig det,
der omtales 1862. 14
Dåbskande, 1862-63, 14 af tin, svarende til bl.a.
Tranbjergs (s. 2230 med fig. 21) og Holmes (s.
2207) udført af C. M. Svanberg, København.
Slank, med højt optrukket hank og hvælvet,
korsprydet låg.
Prædikestol og himmel (fig. 24) er 1642 foræret
kirken af j o m f r u Birgitte Krabbe til Østergård,
der samtidig lovede at lade dem male på sin
egen bekostning »med allerførste«. 3 Sandsynligvis udført i samme værksted som prædikestolene i Ormslev (s. 2167) og Blegind (Hjelmslev hrd.).
Stolen har fire fag, flankeret af glatte søjler
Fig. 24. Prædikestol og himmel, 1642 skænket af
Birgitte Krabbe til Østergård (s. 2374). N E fot.
1980. - Pulpit and sounding-board, 1642 donated by Birgitte Krabbe of Østergård.

Fig. 23. Detalje fra prædikestolen, 1642 (jfr. fig. 24)
(s. 2374). N E fot. 1980. - Detail from pulpit 1642 (cf
fig-24).

foranstillet det hjørneknækkede rammeværk,
der er smykket med fladsnitsranker foroven og
båndslyng forneden. Svarende hertil er storfelterne todelte, i det øvre felt en slyngbåndprydet
arkade, i det nedre et kvadratisk felt indrammet
af profillister. Søjlerne, der har enkle ringkapitæler og -baser, støtter de glatte frisefremspring. Kronlisten har profileret tandsnit, æggestav og små tandsnit, arkitraven spinkel perlestav. Den kvartrunde postamentbjælke er dekoreret med fladsnitsbladværk svarende til de
ovennævnte stoles. Glat, omløbende fodfrise
med englehoveder (fig. 23) under hjørnerne,
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hvorimellem kartoucheformede hængestykker
med roset.
Den samtidige lydhimmel har seks ens fag
med gesims og hængestykker omtrent svarende til stolens, blot er hængestykkerne gennembrudte og lidt anderledes udformet. Det bredere vægfelt har tunget udsavet hængeliste flankeret af drejede hængekugler. Kartouchetopstykkerne har halvcirkulært slyngbånd og topspir mellem drejede kugler på hjørnerne. Lydhimlens underside er ved profillister delt i otte
felter; på midten en lagdelt roset hvorunder
stor hængedue. - Opgangen langs triumfvæggen har gelænder støttet af drejede balustersøjler, antagelig fra 1905, da stol og himmel blev
restaureret. Begge dele stod dengang med en
egetræsmaling, fra 1866, 14 med lidt uægte guld
samt hvidt på søjler og blåt og brunt i felterne;
herunder lå en lysblå farve. Den lovede staffering fra 1640'rne (jfr. ovfr.) synes ikke udført. 3 9
Prædikestolen er nystafferet 1971: gråblå friseog storfelter, lysgrå søjler samt sølv og guld på
enkelte detaljer. Himlen hovedsagelig gulmalet, duen grå.
Den tidligere †prædikestol blev 1613/14 15 malet for 7 dl. af Jens maler i Rye. Året efter fortingedes med Jesper maler i Linå o m en ny
† himmel, han skulle lave af sit eget tømmer, om
dens maling samt o m en flytning af prædikestolen, alt for 14 dl. En smed smedede det stål,
som himlen blev ophængt i. 1 5
Stolestader, 1903, 24 svarende til Mårslets (s.
2272) og udført af snedker Karl Jensen, Mårslet. I gavlplankerne foroven et udskåret felt
med slyngbånd og i højde med sædevangerne
to rækker neglesnit. 40 Nymalet i grå og blå nuancer. †Stoleværk er tidligst omtalt 1613/14, da
Jens maler i Rye malede det for 3½ dl. og 10 sk.
To år senere reparerede snedkeren selvanden
nogle af stolene samt lavede enkelte nye. 1 5 I
forbindelse med en almindelig istandsættelse
1676 3 reparerede snedker Rasmus Rasmussen
nogle brøstfældige stole. 1862 14 var der ialt 27
stolestader, 41 12 til mænd og 15 til kvinder, alle
af fyr, med smalt rygstød og oliemalede. 1866
fik stolene nye og højere ryglæn og lidt senere
skråpulte. 1 4
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†Herskabsstol, en lukket stol i kirkens vestende, tilhørende herregården Østergård, er
omtalt 1862. 1867 ønskedes den malet eller
bortskaffet. 1 4
†Præstestol og †degnestol havde 1862 som vanligt plads i koret. Året efter blev stolene fjernet,
og præsten fik en lænestol med udstoppet sæde
anbragt mellem altertavlen og kirkemuren bag
et gardin af rødt ulddamask, ophængt på en
jernstang mellem mur og altertavle. »For symmetriens skyld« anbragtes også et klæde på alterets anden side. 14 Et arrangement som blev
meget almindeligt ved århundredets slutning.
1875 erstattedes lænestolen med en ny. 3 Degnen fik 1865 ny stol, vistnok i korbuen. 1 4
†Kirkekiste, omtalt 1719 som »gammel, beslagen, med tvende blocker i«. 28
Pengeblok (fig. 25), fra 1700'rne, 85 cm høj
egestolpe med affasede kanter under den øvre,
jernbeslåede del. I jernlåget pengeslidse med
opragende sideklapper. Mørkegråmalet. Til
blokken hører en samtidig taskelås med fliget
låsehusplade. Blokken opstillet i skibets nordøsthjørne.

Fig. 25. Pengeblok fra 1700'rne (s. 2375). N E fot.
1980. - Alms box from the 1700's.
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To nyere messingbøsser,42 runde, med pengetragt, er nu ude af brug.
Orgel, bygget o. 1900 af Frederik Nielsen,
Århus, omdisponeret 1909 af Emil Nielsen,
Århus 4 3 og ombygget 1974 af Jydsk Orgelbyggeri, Århus. 4 4 Ét manual med fire stemmer.
Oprindelig disposition: Bordun 16', fra Fs,
Principal 8', Tectus 8', Oktav 4'. Nuværende
disposition: Bordun 8', Salicional 8', Principal
4', Oktav 2'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.
I skibets vestende på lavt pulpitur med fyldingspanel. 4 5 †Harmonium, leveret 1898 af Petersen & Steenstrup, København. 4 6
Salmenummertavle, 1891, 14 af fyr, med tovsnoninger på de lodrette rammestykker. Indskudsbrikker med hvidmalede tal. Sort- og
gråmalet. På triumfvæggens nordre del.
Tre nyere lysekroner,47 af messing, i koret en
seksarmet renæssancekopi med en fugl som
topfigur, i skibet to ens barokkopier, hver med
fire mindre og otte større lysearme samt refleksblomster.
Klokke,
1908, »støbt af Christiansen &
Schjønning«; 68,5 cm i tvm. O m halsen en toliniet indskrift med reliefversaler, en tillempet
gentagelse af den omstøbte klokkes: »Aar 1908
lod Tulstrup sogns beboere denne klokke o m støbe. Gud til ære, kirken til ziir.« På korpus et
latinsk kors i relief. På slagkanten klokkeværkstedets indskrift med reliefversaler.
†Klokker. 1) I forbindelse med klokkeskatten
1528 afleverede kirken en klokke, der med al
jernfang (ophæng), undtagen knebelen, vejede
19 lispund. 4 8
2) 1639 fik kirkeværgen Johan Brockenhuus
til Lerbæk og Østergård kongelig tilladelse til
fra kirketårnet at nedtage og beholde en lille
klokke m o d at give en anden i stedet. Den
»meget lille klokke« kunne ifølge Johan Brockenhuus' fremstilling »enten slet ikke eller kun
vanskeligt høres til byerne og gårdene i sognet«, og da kirken ikke havde evne til at bekoste en bedre, tilbød han selv at give en større og
bedre. 4 9 Endnu 1641 synes kirken imidlertid
ikke at have modtaget nogen større klokke. 5 0 Det vides ikke, o m »den lille klokke«, der 1719
hang i et træstillads på kirkegården, 2 8 var en af

Fig. 26. †Klokke nr. 3, støbt 1828 af P. P. Meilstrup,
Randers; omstøbt 1908 (s. 2376). Fot. 1908. - Bell,
cast 1828 by P. P. Meilstrup, Randers, recast 1908.

de oven for omtalte. 1781 nævnes, at klokken
har været i stykker i 12 år. 7
3(?)) (Fig. 26), omstøbt 1828 af P. P. Meilstrup, Randers. Klokken havde om halsen en
toliniet indskrift med reliefversaler: »Aar 1828
lod Tulstrup sogns beboere denne klokke o m støbe. Gud til ere kierken til cier(!)«. Over indskriften 5 1 var ligesom på den samtidige klokke i
Saksild (Hads hrd.), støbt af samme mester, en
frise af to forskellige vekselvis anbragte mandsbuster, 5 2 i profil, adskilt af kors. Både under
indskriften og over slagkanten flere tætsiddende lister; nederst på korpus, med reliefversaler:
»Støbt i Randers af P. P. Meilstrup«.
Gravsten (fig. 22), o. 1563. Figursten over
Jost vlfeldt til Østergaard, †1563, og hans »kirre« (kære) frue anne kaaszdaather, som døde
•. »Gud verre deris sielle naadig.« Blågrå
Namur-kalksten, 1 8 5 x l l 5 x c a . 12 cm, knækket på midten og stærkt nedslidt. Den treliniede indskrift er hugget med fordybet fraktur i
fodfeltet. Herover står ægteparret på et skrå-
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nende gulv, han i rustning og hjelm, m e d ven-

p a r r e t . I f ø l g e C . A . J e n s e n ( G r a v s t e n I, 230 o g

stre h å n d p å s v æ r d h e f t e t , h u n i e n k e d r a g t , h o -

II, n r . 343) u d f ø r t af m e d h j æ l p e r eller k o p i s t i

vedlin m e d lange bånd, pibet krave og kjole

Roskildemesteren H a n s Malers værksted, lige-

m e d p u f æ r m e r . Begges øjne har u d b o r e d e p u -

s o m gravsten nr. 1 i Sønder A s m i n d r u p kirke

piller. I d e t ø v r e felt et d o m m e d a g s r e l i e f m e l -

( D K H o l b æ k s. 197).
O p r i n d e l i g lagt o v e r b e g r a v e l s e n i k o r e t 2 4

lem ægteparrets hjelmede våbener, Ulfeldt og
(Sparre) Kaas. 2 X 7 s k o l d e i relief, m e d a n e v å -

(jfr. k a l k m a l e r i ) , f o r a n alteret, 1887 f l y t t e t til

b e n e r , p r y d e r d e pilastre, d e r i n d r a m m e r æ g t e -

korets sydvæg.3
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SUMMARY
This small church,
details,

without any

was probably

outstanding

built a r o u n d

the

year

of

the

owner

of

Østergård,

Jost

Ulfeldt,

d. 1563, w h o s e t o m b s t o n e is p r e s e r v e d in t h e

1200 o f f i e l d s t o n e s w i t h ashlar at t h e c o r n e r s

chancel. A later o w n e r o f t h e m a n o r

a n d o p e n i n g s . A b o u t 1500 t h e n a v e w a s s l i g h t -

B i r g i t t e K r a b b e , d o n a t e d t o t h e c h u r c h in t h e

house,

ly l e n g t h e n e d t o w a r d s t h e w e s t a n d d u r i n g t h e

1640's textiles f o r t h e altar as w e l l as t h e p u l p i t

s a m e p e r i o d a s m a l l t o w e r w a s a d d e d . Its f u n -

and sounding board, which originate f r o m the

d a m e n t a l f e a t u r e is a c o u p l e o f w a l l s w h i c h o n

s a m e w o r k s h o p as f o r e x a m p l e t h a t o f O r m s l e v

t h e g r o u n d p l a n s t a n d o u t like piers o n each side

(p. 2167). T h e altarpiece is f r o m c. 1675 w h i l e

o f t h e n a v e ' s gable. T h e w a l l s are c o n n e c t e d at

t h e E u c h a r i s t i c s y m b o l s c a r v e d in relief o n t h e

the t o p b y t w o arches and these s u p p o r t the

side panels are f r o m a r e s t o r a t i o n c. 1800.

b e l f r y . T h e w h o l e c h u r c h r e s t o r e d in 1791.

the cornice of the altarpiece stand t w o figures

T h e walls of the church w e r e covered w i t h

On

o f A p o s t l e s f r o m a † t r i p t y c h f r o m c. 1500. T h e

wall paintings, but only on the underside of the

R o m a n e s q u e g r a n i t e f o n t is d e c o r a t e d w i t h f i g -

c h a n c e l a r c h it w a s p o s s i b l e t o r e s t o r e t h e 2 x 2

ures o f lions c a r v e d b y t h e s a m e s t o n e m a s o n as

a r m o r i a l b e a r i n g s , p o s s i b l y t h e ancestral a r m s

t h o s e o f S k ø r r i n g (p. 1934).

Fig. 1. Kirken set fra sydøst før tårnets forhøjelse 1906 (s. 2384). Ældre foto i N M . - The church seen from south-east.
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U n d e r et ophold på Samsø 1216 1 overdrog Valdemar
Sejr ved et mageskifte på S. Clemens dag (23. november) Tunø til Århus domkirkes bygningsfond
(fabrica), således at også retten til strandvrag, som
kronen ellers normalt forbeholdt sig, overgik til
domkirken. Opførelsen af øens kirke, der er viet Vor
Frue,2 kan være helt eller delvis bekostet af domkirken, der i alle tilfælde må betragtes som indehaver af
patronatsretten. Indtil Tunø kirke 1.januar 1948
overgik til selveje, var Århus domkirke ejer. 3 Sognet
henhører under Samsø provsti. 4
Møntfund. På samme, ikke nærmere angivne sted
på kirkegården er 1879 og 1882 21 fundet ialt ni engelske guineas fra perioden 1772-99.

Tunøs eneste landsby, hvoraf to trediedele ødelagdes ved en brand 1852, ligger på øens syd-

østre del og strækker sig langs hovedgaden i ly
af en m o d vest faldende rygning, på hvis toplinie kirken er opført omtrent ud for bebyggelsens midte. Øst for kirkegården fortsætter
terrænstigningen i Møllebakken, hvor byens
ældre vandtank søges skjult under buske og
træer.
Kirkegården, der 1918 5 blev udvidet i østlig
retning, er rektangulær og ret lille, på alle sider
hegnet af græskronede markstensdiger; på ydersiden i vest er der udfuget med mørtel. En
strækning i syd, på begge sider af hovedadgangen, er opmuret i kalkmørtel og delvis med
mursten, hvidtet og afdækket med fire rækker
vingetegl. Siden den første efterretning 1660 6
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Fig. 2. Sydside, længdesnit og plan 1:300,
målt af Viggo N o r n 1953 og Henrik Jacobsen 1981, tegnet med suppleringer af
KdeFL 1984. - Elevation, section and plan.

Fig. 3. Tværsnit i skibet 1:150, målt af
Henrik Jacobsen 1981, tegnet af KdeFL
1984. - Section through nave 1:150.

har hegningen gennemgående været vel vedligeholdt med jævnlige reparationer og en generel omsætning 1872-75. 7
Der er tre indgange: en teglhængt, tofløjet
port ud for våbenhuset, i langsiden mod byen,
opført i blank mur 1881-83, 8 da den †murede
portal9 erklæredes at være for smal; desuden et
par fodgængeradgange med hvidmalede trætremmelåger, en vestligt i norddiget og en midt
på østsiden. En »indkjøring« for det bevægeli-

ge artilleri 10 etableredes under Napoleonskrigene. 1858 11 blev kirkegården planeret, og 1872 8
ønskedes gangen fra porten til våbenhuset brolagt. 1947 12 opmåltes arealet med henblik på
regulering.
U d e n for hovedindgangen opførtes 193435 12 et hvidkalket, teglhængt ligkapel, der nu
også r u m m e r toiletter og fyrrum. 1947 lagdes
omkring kirken piksten i stedet for et støbt fortov, der 1908 5 havde afløst brolægning.
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Den langstrakte kirke består af kor og skib,
formentlig fra 1300'rne, samt overhvælvning
og tilføjelser fra årtierne på begge sider af år
1500: Korforlængelse, våbenhus og et tårn, der
senere er ombygget og forhøjet. Orienteringen
afviger lidt i sydlig retning.
De oprindelige afsnit, kor og skib, er opført
af marksten iblandet teglstumper i fugerne og
under anvendelse af mursten ved vinduer, døre
og bygningens hjørner. O m e n d enkelthederne
er lidet karakteristiske og ret rustikke, antyder
de, sammenholdt med bl.a. det forhold, at kirken i begyndelsen ikke havde vinduer i nordsiden, at opførelsen må have fundet sted i den
begyndende senmiddelalder, dvs. at byggeriet
først er indledt generationer efter, at Tunø var
k o m m e t i Århus domkirkes besiddelse. 13 Det
vil da være muligt at antage, at der forud har
eksisteret en †kirke eller et †kapel af træ eller af
bindingsværk.
Kirkens mure af rå og kløvet kamp, der kun er
70-80 cm tykke, rejser sig uden sokkel på en
syld af marksten, hvoraf enkelte iagttages over
terræn. Forneden i murene, navnlig i korets
sydside, er benyttet temmelig store sten. I taggavlene ses, at opmuringen er foretaget med
kalkmørtel, og at der i fugerne, som her ikke er
jævnet ud, er anvendt flækker, småsten, teglbrokker og stumper af tagsten.
Af portalerne er den nordre tilmuret, kendelig
udvendig, 105 cm bred, og oventil ødelagt af et
nyere vindue. Syddøren, der udvendig sidder i
et spidsbuet spejl, er bevaret i brug, behugget i
begge sider og omdannet foroven. Oprindelig
har kirkens nordside som nævnt været uden
åbninger, mens vinduerne antagelig har været
fordelt med to i koret og tre i skibets sydside.
Deres udformning har formentlig svaret til det
spidsbuede, til begge sider falsede, nu tilmurede vindue, der er i behold vest for døren. Kirkens indre har haft træloft uden synlige bjælker.
Ændringer og tilføjelser. Over en periode, der
kan strække sig fra midten af 1400'rne og ind i
1500'rne, og måske er fortsat efter reformationen, er der i kirken blevet indbygget hvælv og
gennemført en forlængelse af koret samt tilføjet
våbenhus og et senere ændret tårn.
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Fig. 4. Korforlængelsens gavl (s. 2382). KdeFL fot.
1984. - East end of the church.

Korets overhvælvning med halvstens krydshvælv og en dermed samtidig eller lidt yngre
indbygning af lignende hvælv i skibet er gjort
på den måde og med den udformning af enkelthederne, som er dominerende i Århus stift: Falsede piller, et udkraget og rundet skifte som
markering af vederlag, helsten brede skjold- og
gjordbuer og halvstens ribber. I koret er dog
det særlige skifte ved buernes udspring udeladt
(jfr. kalkmalerier). Beskaffenheden af pillerne i
skibets østre hjørner godtgør, at triumfbuen,
da hvælvarbejdet fandt sted, var flankeret af
†sidealterborde (jfr. fig. 3).
Korets langmure er over et niveau omkring
een meter over terræn udført udelukkende med
munkesten. Omstændighederne synes at angive, at her er tale om en ommuring gennemført
som et led i hvælvslagningen og murkronens
samtidige forhøjelse. Yderligere ser det ud til,
at korets forlængelse er blevet sat i værk, endnu
mens hvælvarbejdet stod på i den gamle kirke.
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Fig. 5-6. Kamtakker, tag af m u n k og nonne samt tagværk på skibets nordside. Mogens Clemmensen fot.
1933. - Details of the roof on the north side of the nave.

Som øvre afslutning på langsiderne muredes en
falsgesims, der på alle tre bygningsafsnit ligger
i samme niveau, hvorved kirkens dele knyttes
sammen, og resultatet af ombygningen, som vi
ser det i dag, far karakter af langhus.
Forlængelsen, der i størrelse noget overgår det
ældre kor, er foretaget med munkesten i m u n keskifte på en synlig syld af marksten og med
bagmurene overvejende af rå og kløvet kamp.
Korafsnittets bomhuller står fortsat åbne, og
indvendig er bevaret en vandret række, hvis
placering korresponderer med facadernes andet
lag. Gavlen, hvis dekoration er en forenklet udgave af en model, som navnlig præger mange
af stiftets våbenhuse (fig. 4, jfr. Vor Frue kirke
i Århus, s. 1062), er disponeret med brynede
kamtakker og indeholder en foroven tvedelt
blænding med en fem skifter høj og halv sten
bred lysglug. Over fodlinien sidder i gavlens
nordside en nu tilmuret cirkelblænding, mens
en tilsvarende i syd kan antages forsvundet i

forbindelse med en ommuring, måske den der
fandt sted 1751 14 efter en nedstyrtning. På en
mursten på gavlens inderside, nær toppen, er
indridset bomærker (jfr. Kappel, DK Maribo,
s. 308).
Korforlængelsen, og dermed den muligvis
samtidigt anskaffede altertavle, er ensidig belyst af et senere udvidet vindue i syd, hvor
halvstensstikket over den rundbuede, falsede
og indvendigt smigede åbning afbryder gesimsens nederste skifte.
R u m m e t har fra begyndelsen været beregnet
på overhvælving, idet halvstenskapperne hviler
på afsæt i væggene. En periode må imidlertid
være forløbet, før mureren tog fat på hvælvarbejdet, for hvidtekalk på overvæggene og levn
af en tværgående mur, der ses på loftet, hvor de
to korafsnit støder sammen, tyder på, at forlængelsen en tid har stået med træloft.
Som et led i ombygningen blev den oprindelige korgavl næsten fuldstændig ommuret og
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Fig. 7. Kirkens lukkede nordside set fra nordøst. Vinduet i skibet brudt 1837 (s. 2386). NE fot. 1981. - The
church seen from north-east.

forsynet med en spidsbuet åbning. Noget lignende blev foretaget med triumfmuren, og
begge steder er buerne gjort så brede, som korhvælvets hjørnepiller tillod. Som endnu et led i
ombygningen, der øjensynlig har voldt visse
kvaler, må triumfgavlen være blevet beriget
med brynede kamtakker. Som en forudsætning
for denne dekoration blev skibets østmur nymuret og ændret således, at gavltrekanten, særlig på sydsiden, hvor det nærmeste parti af korfacaden synes ommuret, tilsyneladende bæres
af aftrappede konsoller.
Våbenhuset, der er tilføjet efter skibets forhøjelse, er en enkel bygning, rejst af munkesten i
munkeskifte på en synlig syld af marksten; indermurene af marksten. Langsiderne, hvis
bomhuller står åbne, afsluttes foroven, under
en gesims svarende til den på kor og skib, med
en to skifter høj, vandret blænding, der afbrudt
ved hjørnerne, også forløber på gavlen og bl.a.
leder tanken hen på de båndblændinger, der

smykker de bevarede kirker i Århus (jfr. s.
249). Portalen, der er øget i bredde ved behugning af siderne, er placeret i et spejl, hvis rundbuede top er nymuret sammen med taggavlen.
Denne ændredes 1837, 15 da klokken blev anbragt i en åbning over indgangen, foranlediget
af klager over, at ringningen hørtes dårligt efter
tårnets ombygning. 1902 16 havde gavlen behov
for forsvarlig udbedring. En lysglug i våbenhusets østvæg udvidedes 18788 og forsynedes
med »passende jernramme«. 18818 blev de murede bænke reduceret i højde med det øverste
skifte og udstyret med plankesæder. Træloftet,
der ønskedes fornyet 1715 17 og 1813, 16 blev udskiftet 1870 18 og fornyet 1977. 1897 19 anskaffedes en ny dør. De to gravsten, der i dag står op
ad sydmuren, lå 1886 20 i gulvet, og da de blev
gravet op, brolagdes i stedet.
Et tårn af næsten kvadratisk grundrids og
med østmuren hvilende på skibets gavl er opført ved kirkens vestre ende snarere efter end
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før år 1500, men senere meget ændret. Materialet er munkesten i munkeskifte på en syld af
marksten. Ligesom f.eks. i Saksild kirke (Hads
herred) har der været adgang til klokkerummet
gennem en lille, fladbuet åbning (105x48 cm) i
toppen af skibets gavl, hvilket sammenholdt
med den forholdsvis beskedne størrelse tyder
på, at tårnet opførtes som styltetårn, dvs. med
en stor, åben arkade i vest. I forbindelse med
tårnbyggeriet blev den øvre del af skibets vestgavl nymuret og smykket med kamtakker.
Tårnet, der har været en halv snes meter højt,
repareredes 176714 under anvendelse af 3000
»lybske munkesten« og 30 alen egetømmer. I
1770'erne 22 var der igen problemer, og det kom
på tale at rive tårnet ned for at undgå en bekostelig istandsættelse. Da det imidlertid havde
betydning for skibsfarten, satte Admiralitetskollegiet sig imod denne fremgangsmåde, med
mindre man anskaffede et andet sømærke. I
stedet fik kirken bevilget en kollekt til finansiering af den nødvendige reparation.
Det kunne være ved denne lejlighed eller måske snarere ved istandsættelsen en halv snes år
tidligere, der havde et bemærkelsesværdigt materialeforbrug, at tårnet er blevet ombygget til

Fig. 8. Tunø fyrs segl 1801, aftryk ca. 2:1. Farvandsdirektoratet. - Seal 1801 of the Tunø Lighthouse.

den skikkelse, det havde 1798 (fig. 9). I så fald
har bygmesteren i sin udformning af tårndøren
demonstreret hensyntagen til kirkens øvrige
detaljer, mens tårnets afslutning i form af et
teglhængt pyramidespir er mere tidstypisk og
har adskillige paralleller (jfr. f.eks. Sabro, s.
1868, Borum, s. 1990 og Storring s. 2068).
Hen imod slutningen af 1700'rne blev tårnets
funktion som sømærke for skibsfarten mellem
de østjyske byer udbygget som et led i Poul
Løvenørns reform af fyrvæsenet. Initiativet var
udgået fra degnen Michel Sørensen, der 1796
fremsendte forslag til oprettelse af et fyr på øen;
sagen fremmedes af amtmanden, og Løvenørn
lod fremstille et projekt til kirketårnets forhøjelse og installation af en lampe på toppen
(fig. 9). 23 Bygmester Jens Hiernøe i Horsens,
der i perioden havde andre entrepriser for fyrvæsenet og var engageret i arbejder på Skanderborg slotskirke, fremsendte 21.juni 1798 et
overslag. De århusianske håndværksmestre Johan Friedrich Colwitz og Søren Bang besigtigede kirken og sagde god for tårnets soliditet,
hvorefter fyrets oprettelse besluttedes ved kongelig resolution af 29. januar 1800. Søetatens
bygmester Boye Magens afgav i marts en udtalelse i sagen, og i løbet af sommeren arbejdede
Hiernøes folk på Tunø og meldte i oktober ombygningen færdig. Ifølge bekendtgørelse af 18.
december 1800 fra Vestindisk-Guinesisk Renteog General-Toldkammer skulle fyret brænde
fra 1. februar 1801.
De væsentligste bestanddele i Hiernøes entreprise var tårnets forhøjelse med ti alen, indlæggelse af trævindeltrappe (en afvigelse fra
projektet) og opstilling af lampeapparat på den
kobberinddækkede top; nogle efterreparationer
nåede bygmesteren ikke at udføre før sin død i
november 1801. Støttepillerne på tårnets sydog nordside synes at være yngre end forhøjelsen (jfr. fig. 8) og har måske udgjort et led i den
reparation, der 188020 gennemførtes ved skibets
vestgavl. Tårnets karakteristiske halvcirkulære
vinduer (fig. 1) forsvandt 1906, da den eksisterende, arkadesmykkede murkrone blev opsat i
forbindelse med en mindre ombygning efter
tegning af E. Blytmann.
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Fig. 9. Kirketårnet og projekt til ombygning til fyrtårn ved Poul Løvenørn 1798.
Farvandsdirektoratet. - The church's tower and project for rebuilding as lighthouse 1798.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 10. Kalkmalet våben for Århusbispen Jens Iversen Lange (1449-82) og bomærker; i korhvælvet
(s. 2387). NE fot. 1981. - Wall-painting of armorial
bearings of Jens Iversen Lange (1449-82), Bishop of Århus, and cyphers on the chancel vaulting.

Fig. 11. Kalkmalet epitafium over sognepræst Jørgen Hansen, †1640; på korets nordvæg (s. 2388). Wall-painting of sepulchral tablet to the parish priest Jørgen Hansen, †1640, on north wall of chancel.

Den første, skriftlige efterretning om kirkens
tilstand er fra 1660, dvs. fra perioden for d o m kapitlernes ophævelse; igennem de følgende århundreder kan de ændringer og vedligeholdelsesarbejder, der er foretaget, følges ret nøje i den
relativt store mængde af nogenlunde o m h y g geligt førte regnskaber og protokoller, som er
bevaret. Det fremgår, at bygningen som regel
har været holdt i god stand; mangler og brøstfældigheder er blevet afhjulpet hurtigt, og en
række moderniseringer er iværksat i takt med
tilsvarende ændringer andre steder i landet.
Kun simple arbejder er udført af lokale, ellers
hentedes håndværkere snart på Samsø, snart i
Jylland, hvor Horsens har været den foretrukne
leverandør af murere. Af håndværksmestre
skal foruden den allerede nævnte Hiernøe anføres Otte fra Saxild (16606), Niels Krabbe
(1741 6 ), brødrene Ib og Frederik Iversen
(1767 14 ), Anders Kruuse (1775 og senere 14 ),
J. F. Colwitz (1802 14 ), N. I. Schandorff (181524)
og Blunch fra Ebeltoft 2 5 (1869ff 8 ).
I en periode fungerede Århus domkirkes arkitekter V. Ahlmann og M. Clemmensen som
tilsynsførende og projekterende, senere nævnes
V. Norn, mens den sidste restaurering, der var
en behersket istandsættelse af kirkens indre,
blev forestået af Bent Meyer (1976-77).
Gulvet har i 1700'rne og 1800'rne været af
røde munketegl indeholdende reparationer
med flensborgsten. I løbet af 1840'rne 26 blev
der lagt bræddegulv, som 1899 27 delvis afløstes
af sorte og hvide cementfliser. 1977 sænkedes
korgulvet og udførtes med gule teglfliser. Der
er fortsat trægulve i stolestaderne. 28 Gule klinker i våbenhuset.
1743 11 blev de fire vinduer fornyet og jernværket repareret af smeden på Samsø; samtidig
med en istandsættelse 1837 29 blev der i skibets
n o r d m u r brudt et vindue, og 1876-77 8 blev alle
udvidet.
Tagværkerne indeholder i korforlængelsen de
fleste oprindelige spær og hanebånd af eg,
mens flere udskiftninger og udbedringer i dette
århundrede har fundet sted i kor og skib. Så
langt tilbage efterretninger går, har alle tage
været teglhængte, på kor og skib vistnok for-
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Fig. 12. Indre, set m o d øst. NE fot. 1981. - Interior, looking east.

trinsvis med munk og nonne, mens der på våbenhuset i alle tilfælde i nyere tid har ligget
vingetegl. 1798 23 nævnes tagsten på tårnet. Der
meldes ofte om reparationer; 1942-45 12 blev tag
og tagværk på kirkens nordside (jfr. fig. 5-6)
underkastet en grundig istandsættelse.
Opvarmning m.v. 1872 8 blev udført en ventilationsåbning i østgavlen, og ti år senere 20 opstilledes i det oprindelige kor en ventilationsovn, købt hos Secher i Århus: 1901 5 udskiftet
med en »kalket kirkeovn«, der fungerede ind til
en kalorifer blev installeret 1952. 10 1971 er indlagt et varmluftanlæg. Elektricitet, der 1955 nåede kirken, bruges til belysning på og i våbenhuset.
† V i n d f l ø j , bestående af fane med volutbøjler,
kendes kun fra tegningen 1798 (fig. 9).
Efter hovedistandsættelsen 1976-77 står kirken teglhængt og hvidkalket ude og inde.

KALKMALERIER
1963 f r e m k o m på korets og skibets hvælv rester af sengotiske dekorationer, der i hovedsagen atter overkalkedes. Et barokt præsteepitaf,
der afdækkedes samtidig, blev derimod restaureret ligesom en malet baldakin, der 1977
blev fundet spor af over prædikestolen.
1) Fra 1400'rnes 3. fjerdedel ses i korets vestligste fag, sydkappen, et våben for Århusbiskoppen Jens Iversen Lange (1449-82), malet i
rødt og gråt (fig. 10). Herunder to rødmalede
bomærker, antagelig malernes (jfr. Søften
s. 1697). De samtidige, lette dekorationer i rødt
og gråsort er derimod overkalket: på ribberne
både i kor og skib stregmalede sparrer med let
udtrukne spidser, ledsaget på kapperne af stilkede fembladsblomster samt slyngtråde i sviklerne. Over korets østre skjoldbue var malet en
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lille, grå vase, og langs buerne var periodens
sædvanlige motiv, krydsende rundbuer med
prikker over spidserne. Skibets vestlige bue var
dekoreret med blomster, den østre med kvadrater. Rester af indvielseskors er konstateret
både på nordvæggen i skibets 2. og 3. fag.
2) O. 1640. Kalkmalet epitaf (fig. 11) over
sognepræst Jørgen Hansen, der ifølge Wibergs
præstehistorie 4 skal være stanget ihjel af en tyr.
Indskriften på tavlen lyder: »Anno 1617 3 ug(e)r for iuell bleff s. H(r.) jørgen hansen forige
sognepræst paa T h u n d kaldet her till kaldd(!)
(dvs. (sogne)kaldet). Anno 1640 den 31. julii
kaldet Gud hannem her fraa igien ved den timelige Død. Gud giffue hannem med alle tro
Christne en gledelig Opstandelse och Det euige
Liiff. Amen.« Indskriften står med sortmalet
fraktur på hvid bund. De bruskede, sneglehusagtige vinger, hvis øvre, slyngede bånd er forsynet med en slags kvaster, er malet i sort og
gråt.
Ved epitafiets genrestaurering 1969 f r e m k o m
under og delvis over den nedre kant nogle se-

kundære, rødmalede bogstaver: »MRS«. På
korets nordvæg, hvor det var synligt endnu
o. 1770. 30
3) 1700'rne. Over prædikestolens lydhimmel
er med sorte og grå farver malet en baldakin
(sml. fig. 12) opheftet i siderne med store sløjfer (jfr. Mårslet s. 2266).

INVENTAR
Oversigt. Den lange kirke har bevaret meget af sit
gamle inventar: en romansk døbefont med usædvanlige løvefigurer, korbuekrucifiks fra 1450-1500 og en
bemærkelsesværdig, sengotisk altertavle med bl.a.
en sjældent forekommende S. Alexius. Knap en
menneskealder yngre er præste- og degnestolene
med biskop Niels Clausens våbener, måske ligesom
nogle forsvundne stolegavle stammende fra Århus
domkirke. Fra 1500'rnes midte er alterkalken og lysekronen, mens den enkle prædikestol stammer fra
1600'rne ligesom alterstagerne, der er skænket af to
rytterofficerer, formodentlig under svenskekrigen
1658. Om havets nærhed vidner en fane fra 1734, der
er en mindegave om redning fra et skibsforlis, et
kirkeskib 1842 samt nogle gravsten over skippere.

Fig. 13-14. Maria med barnet og S. Alexius fra fløj altertavlens midtskab (jfr. fig. 15) (s. 2390f.). NE fot. 1981.
- Mary with the Child and St. Alexius from the middle panel of triptych (cf. fig. 15).
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Fig. 15. Sengotisk fløj altertavle med figurer af Maria med barnet mellem S. Clemens og S. Alexius. På fløjene
evangelistmalerier fra 1731 (s. 2389). NE fot. 1981. - Late Gothic triptych with figures of Mary with the Child
between St. Clement and St. Alexius. On the side panels paintings of the Evangelists from 1731.

Alterbordet består af et fyrretræspanel fra
1600'rne med tre rektangulære fyldinger i forsiden og to i hver kortside, i renæssanceprofileret
rammeværk og med tandsnit i kronlisten. Panelet står som tidligere uden farve, blot med en
ny, partiel, sort staffering.
†Alterklæder. 1) Skænket 1731, af rød damask 3 1 kantet af sølvgaloner og med en stor,
massiv, støbt sølvplade midtpå, underlagt sort
fløjl »i runddelen«. 6 På sølvpladen stod givernes initialer: »CSSG A M D T 1731«, for Christen Sørensen Gylding og hustru Anne Mic-

kelsdatter Tunboe, der begge skal være født på
Tunø, 3 0 men senere boede i Horsens. 6 2) 1862
blev det udskiftet med et carmoisinrødt klæde
med guldfrynser; 1 8 sølvpladen ønskedes opbevaret i kirken. 3 2 3) 1888, af rødt fløjl med guldfrynser og kors. 8
Altertavlen (fig. 15), fra 1400'rnes sidste tiår,
er en skabstavle med to bevægelige fløje, hvorpå der formodentlig 1731 er malet fremstillinger af de fire evangelister. Midtskabet,
ca. 144x105 cm, r u m m e r under høje, tredelte
baldakiner tre 72-80 cm høje storfigurer, navn-
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Fig. 16. Indre, set m o d vest. NE fot. 1981. — Interior, looking west.

givne ved indskrifter på fodbrættet: Jomfru
Maria med barnet, stående på måneseglet; over
hendes hoved svæver to engle, som holder kronen, der karakteriserer hende som himlens
dronning. Ved Marias ene side står S. Clemens,
værnehelgen for Århus domkirke, hvorunder
Tunø kirke hørte (jfr. historik), ved den anden
den i Danmark så godt som ukendte pilgrimshelgen S. Alexius.
Midtfiguren er som på domkirkens høj altertavle (s. 490) adskilt fra sidefigurerne ved vægge, der over vandnæseprofilerede sokler har

snosøjler, der bærer ca. 18 cm høje småfigurer
af Johannes Døberen med lammet og Johannes
Evangelisten med giftkalken. De krones af små
baldakiner med fialer, der støtter de tre store,
tresidede baldakiner. Disse er delt i to stokværk, det øvre med spidsbuede stavværksvinduer, det nedre med korsblomstprydede kølbuer under tredelte stavværksåbninger. Fire
musicerende engle står på konsoller foroven
delvis i fortsættelse af midtfeltets tredeling.
Den centrale Mariafigur (fig. 13) tilhører en
såkaldt druemadonnatype; 33 i den ene hånd hol-
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der hun en vindrueklase, nadversymbolet, som
hun byder det nøgne Jesusbarn, der tager af
druerne. Et perlediadem smykker hendes lange, udslagne hår, den folderige kjole og kappe
er prydet med kantbånd med diamantbosser.
Ved hendes højre side står S. Clemens med
pavekronen, mitraen, på hovedet; hans kappe,
sammenholdt af spænde, er kantprydet som
Marias. Attributterne, stav og anker, er nye.
Til den anden side står den rejseklædte pilgrim
og bekender S. Alexius (fig. 14), med kappe,
hat med opkrammet skygge og taske. Hånden
er strakt frem som for at modtage en almisse,
og i den anden har han holdt sit attribut, formodentlig en trappe efter hans legende. 34
Skabets rammeværk er enkelt profileret med
spinkel rundstav og kraftigere hulstav; midtskabets fodbræt er det oprindelige, mens predellaen er istandsat efter en brandskade 1935.8
De tre topblomster er nyere rekonstruktioner
fra en oprindelig buefrise med korsblomster. 35
1954-57 er tavlen restaureret af Einar V.Jensen. 36 Manglende smådele er tilføjet og en ny
staffering udført, til dels på grundlag af en opmaling fra 1700'rne, dog med hensyntagen til
de fa spor af den oprindelige staffering. Rammeværket står rødligt marmoreret, midtskabets baggrund blå forneden og rød foroven under det hvidt og rødt malede stavværk. Alle
figurer har en lys, grå »stenfarve« uden udmaling af ansigter, men med forgyldning på hår,
enkelte dragtdetaljer og attributter; fodstykkerne er grå.
På midtskabets fodbræt er genfremdraget figurernes navne, skrevet med gyldne minuskier
på blå bund under Mariafiguren, rød under sidefigurerne: »S(anet)(us) clemens. S(an)c(t)a
maria virgo. S(anet)(us) Allexcius«. På figurerne findes stedvis rester af den oprindelige kridtgrund, hvori ses mønstertegninger og bogstaver. På Alexiusfigurens nedre dragtbræmme er
reliefskårne majuskler, de sidste bogstaver i
hans navn: »...EXIS«, udført med lodrette
vuggejernssnit mellem bogstaverne. Samme
teknik er anvendt på Johannes Døberens kamelhårsdragt samt på fodstykkerne. På dragterne ses rester af bladmønstre, på Marias kjole
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Fig. 17. Udskæring på †kirkestol: antagelig skolemester og kantor ved Århus domkirke Morten Borup (†1526) med sit våben (s. 2396). Usigneret tegning i N M 2 . - Carving on †pew, thought to be Morten
Børup (†1526), schoolmaster and precentor at the cathedral of Arhus, with his armorial bearings.

tilsyneladende et kløverblad. Af oprindelige
farverester er kun fundet blåt fra dragternes foer, desuden lidt guld poleret på gulrødt poliment.
Tavlen er tidligst omtalt 1715,17 da det bemærkes, at den behøver anstrygning. Ifølge en
beskrivelse 1868 stod der da under tavlen en
indskrift om den sidste opmaling og restaure-
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malet, og figurerne fik nye farver og uægte
guld. I midtskabets fodfelt og predellaen maledes nye, gule frakturindskrifter på sort bund,
henholdsvis citat fra »Mth: 7 Cap. 7 v« og
»Luk. 1, 78-79, Lyset fra det høje ...« etc., den
sidstnævnte indskrift udbedret 1935 og gentaget med moderne skrift 1954ff.
De bevarede dele af den lille fløj altertavle synes at skille sig ud fra landsdelens øvrige, samtidige skæringer, dels ved sin figurtype: de
langstrakte skikkelser med aflange, smalle ansigter, dels ved de fint udførte dragter og især
ved fremstillingen af pilgrimshelgenen S. Alexius, der tilsyneladende ellers ikke er afbildet i
Danmark. 3 8 Også »druemadonnaen« er sjældent forekommende her, hvorimod den tredie

Fig. 18. Alterkalk fra o. 1550, med bæger fra 1781
(s. 2393). NE fot. 1981. - Chalice from c. 1550 with
cup from 1781.

ring 1731. 18 I forbindelse hermed har den sandsynligvis faet den ovenfor nævnte staffering,
og på fløjene er der blevet fremstillet brystbilleder af de fire evangelister, hvis navne står nedenunder med gylden kursiv på sort bund. På
nordfløjen »S. Mattheus« og »S. Lucas«, der
støtter armen på en bog med påskriften:
»Evangelium S. Lucæ« og i hånden holder et
ark, hvorpå læses: »L: 11 C 9 v. Beder og eder
Schal Gives ...« etc. På sydfløjen »S. Marcus«,
hvis bog bærer påskriften: »Evangelium S.
Marci«, og »S. Johannes«, der er i færd med at
skrive indledningsordene til sit kapitel: »In
principio erat verbom(!)«. Evangelisterne er
malet på mørkebrun baggrund, på nordfløjen
domineres dragterne af blåt, på sydfløjen af
rødt. - Endnu 1868 var der »over hele tavlen«
malet en fremstilling af Opstandelsen, 18 formentlig på et †topstykke tilføjet 1731.
1869 blev tavlen restaureret på maler Lyders
værksted 37 i Århus. 1 8 Rammen blev egetræs-

Fig. 19. Alterstage, formodentlig under svenskekrigen 1658 skænket af to navngivne rytterofficerer
(s. 2393). NE fot. 1981. - Altar candlestick donated during the Swedish War, 1658, by two cavalry officers.
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storfigur, S. Clemens, hyppigt optræder både i
stiftet og i domkirken, hvis værnehelgen han
er. Valget af disse helgener kunne tale for, at en
af domkapitlets højere gejstlige hos et udenlandsk værksted har bestilt tavlen, der enten fra
første færd har været beregnet til Tunø som
domkirkens patronatskirke, eller oprindelig
har været anbragt ved et af domkirkens sidealtre for senere at blive overflyttet til Tunø.
Altersølv. Alterkalk (fig. 18), o. 1550, med
bæger fra 1781; 16,3 cm høj. Den ret flade,
sekstungede fod, hvis standkant har små, lodrette stave mellem dobbelte profillinier, er drevet pyramidalsk op mod de sekskantede skaftled, der er ledsaget af profilstave. Knoppen har
drevne, spidsbuede stavværksvinduer i varieret
udformning på oversiden, på undersiden er
»vinduerne« udfyldt af bladværk. De fremspringende rudebosser har graverede minuskier: »ihesvs«. På en af fodtungerne er nittet en
støbt, ret grov Kristusfigur, hvis glorieskive
har indridsede stråler. Stort, glat bæger fra
»omstøbningen« 1781. 14 Kvartlåg med tud fra
1947. 12
Disk, 1863(?), udført af Vilhelm Christensen,
København. Glat, 12 cm i tvm., under bunden
stempler for guldsmeden (Bøje I, 1979, nr.
1593), Københavns bystempel (18)63(?) og guardeinens, Simon Groth. I 1800'rnes første
halvdel anvendtes »et forgyldt fad« til messebrødet. 4 0
Oblatæske, 1862, 39 af sort porcelæn med guldkors og -kanter. †Oblatæske. 1770/71 solgtes en
gammel æske for 6 rdl. 10 sk. 1 4
Vinkande, anskaffet 18458 fra Den kongelige
Porcelænsfabrik, svarende til oblatæsken; nu
ude af brug.
Sølvskummeske 1903, stemplet »FJH« for
Frantz Jacob Hingelberg, Århus. 4 1
Sygesæt, 1884. Den 9 cm høje kalk, på rund
fod, har fladtrykt knop ledsaget af perlestave;
på bægeret trambuleret et kors med trekløverformede korsarmsender. På bundpladen, der
dækker for et lille oblatgemme, er graveret
skriveskrift: »Thunø Kirke 1884«. Disken, med
indskrift som kalken, har graveret cirkelkors på
randen; 6,7 cm i tvm.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 20. Romansk døbefont (s. 2394). NE fot. 1981.
- Romanesque baptismal font.

†Sygesæt. 1) 1717 6 skænkede sognepræst Jens
Vindtmølle ved sin afsked fra embedet en »liden kobberforgyldt kalk og disk at betjene et
sygt menneske med«. 2) Skænket mellem 1798
og 1803 14 af sognepræst Niels Schaarup; materialet var fortinnet blik.
Alterstager (fig. 19), o. 1650, sandsynligvis
under krigen 1658 skænket (som dødsgave?) af
to rytterofficerer fra Carl Gustavs armé. De
lavstammede, 28 cm høje stager 42 med tætte
profileringer på de hvælvede fodskåle, har
midtdelt, pæreformet skaftled mellem hulled.
Kraftig messinglysetorn. Øverst på fodskålene
er i to linier graveret en ret sjusket versalindskrift. På den ene stage: »Joh. Wolff Blavfelder
reg. eqv. illvs Carol Gvstavi princ. pal. ad
Rhen. p. mvn. hoc alt. exorn.« (J. W. B. kongelig rytter under Carl Gustav fyrste af Pfalz
ved Rhinen prydede dette alter med en f r o m
gave). På den anden: »M. Daniel Saverbreiliv.
reg. eqv. p. mvn. sac. hoc alt. exorn.« (M. D.
S. kongelig rytter prydede dette hellige alter
med en f r o m gave). 4 3
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Fig. 21. Korbuekrucifiks o. 1450-1500 (s. 2394). NE
fot. 1981. - Chancel arch crucifix c. 1450-1500.

En †jernlysestage fra middelalderen er omtalt
af Uldall 1901.
Syvarmet lysestage, mindegave fra sognepræst Rambusch og hustru 1909.
Messehagel, to nye, en rødlilla og en grøn,
samt en nyere, af rødlilla fløjl, med guldgalonerede kanter og -kors. †Messehagler. 1735 var
haglen af rød silkeplys med et sølvbroderet
kors bagpå; ti år senere karakteriseredes den
som meget gammel og næsten ubrugelig. 6 1824
fik kirken en hagel af rødt fløjl med sølvtresser,
forfærdiget af skræder Holst 4 4 og bekostet af
domkirken. 1 4 1847 blev den erstattet af en ny af
rødt silkefløjl med guldgaloner. 8 1881 leverede
E. Secher en ny. 4 5
Alterskranke, 1977, af træ, brunrødtmalet.
Døbefont46 (fig. 20 og 16), romansk, af granit,
k u m m e n af grovkornet, grå granit med store,
lysrøde indslag, foden mere finkornet, rødlig.
K u m m e n , der måler ca. 70 cm i tvm. og er ca.
27 cm dyb, har et konisk afløbshul, 6 cm i tvm.
foroven. Under mundingsrandens tovstav er
hugget en primitiv reliefdekoration, øverst en
bølget bladranke og herunder to par flade dobbeltløver, hvert par med fælles maskeagtigt hoved, der har lille streg-mund i det rillede »skip-

perskæg« med spiralender. De slanke kroppe
har rillede manker, og over ryggene ligger halerne, der ender i en bladstængel med hulede
blade. En lille rundstav danner overgang til den
runde, hvælvede fod, der er skråt afhugget
m o d underfladen. 4 7 Den er dekoreret med
rundbuede tovstavsarkader på flade piller med
stavkapitæler og -baser; cementlappet. Under
korbuens nordside.
Dåbsfad, 1894, af messing, leveret af kobbersmed Wilson. 4 5 Glat, 70 cm i tvm., med
fordybning midt i og randprofilering. Det tidligere anvendte †dåbsfad, af tin, omtales tidligst
1745. 6
Dåbskande, o. 1900, af messing, 29,5 cm høj;
pæreformet korpus med bred tud.
†Fontelåg, 1725 omtalt som ganske forfaldent. 1 7
Korbuekrucifiks (fig. 21), o. 1450-1500. Den
ca. 46 cm høje figur hænger i sekundært tilføjede, let bøjede arme, hovedet med den snoede
tornekrone hælder mod venstre; det lukkede

Fig. 22. Sengotisk præstestol, muligvis fra Århus
domkirke (s. 2396). NE fot. 1981. - Late Gothic pulpit, may have come from the cathedral of Århus.
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hår lader det ene øre træde tydeligt frem,
mundvigene er svagt nedadtrukne. Kroppen er
spinkel, med smalt lændeklæde, der har midtog sidesnip; fødderne er overlagte. Korstræet
er rekonstrueret ved restaureringen 1954, 48 da
der under seks farvelag afdækkedes en renæssancestaffering: gullig hudfarve, brunt hår og
skæg, øjnene malet som lukkede, grøn tornekrone, rødt lændeklæde og røde blodspor fra
sårene. - De nyere arme viste sig ved farveafrensningen kun at have tre lag, alle med guldbronze eller uægte guld.
I kirkens inventarieliste 17356 noteres, at et
krucifiks i koret er foræret af Niels Krabbe,
murermester i Horsens (jfr. bygningsistandsættelser). Omtalen vedrører muligvis ovennævnte krucifiks, som murermesteren kan have erhvervet fra en anden kirke. 1745 var dets
plads »i korsdøren i hvælvingen«, 6 dvs. i korbuen ligesom nu.
Prædikestol og himmel (fig. 23), fra 1600'rnes
første halvdel, er et enkelt og nu noget reduceret arbejde, med samtidige eller måske lidt
yngre malerier i storfelterne. Stolen består af
fire fag samt et nyt tilslutningsfag mod væggen. De ret lave storfelter har arkader med o m løbende kassetteværksrammer og kapitæler
med æggestav og tandsnit. Samme ornamenter
pryder den kraftige gesims, der støttes af hjørneknækkede knægte med rudebosser og særprægede englehoveder (fig. 35); smalfelterne
har profilrammer. Også storfelternes lodrette
rammeværk er hjørneknækkede og glatte, men
på den kraftigt fremspringende plade over postamentet ses i malingen spor efter en foranstillet, fritstående hjørneprydelse. Den kvartrunde
postamentbjælke er smykket med en reliefskåret pærestav flankerende rosetter. Glat, omløbende postamentliste over profillister.
Den store, samtidige lydhimmel har fem
fremspringende sider og én lang, lige, mod
væggen. Gesimsen har tandsnit, gennemløbende frise og lave ~ -formede volutter om midtroset. På hjørnerne står bossesmykkede topspir
hvorimellem lave trekantgavle (på de tre forreste sider) med topspir, volutter og påsatte englehoveder. Himlens underside har to rækker
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Fig. 23. Prædikestol og lydhimmel fra 1600-1650
(s. 2395). NE fot. 1981. - Pulpit and sounding-board
c. 1600-1650.

kraftige, karnisformede tandsnit omkring ottekant med dobbeltroset med mellemfaldende
spidsblade.
Prædikestolen, der allerede ved et syn 17456
karakteriseredes som værende i en »hjælp behøvende tilstand« og 1851 var »brøstfældig og
vansirende«, 8 gennemgik o. 1956 en restaurering ved Einar V.Jensen. Under tre lag egetræsmaling - de to tidsfæstet i regnskaberne til
1852 18 og 1874 8 - afdækkedes en staffering fra
1600'rne, med nyere reparationer, overvejende
mønjerødt og grønt samt guld på englehår,
tandsnit og æggestav, her vekslende med sølv.
Rammeværket er rødmarmoreret og bunden
sort for de gule, nyopmalede og til dels rekon-

153*

2396

NING HERRED

Fig. 24-26. Detaljer fra de sengotiske præste- og degnestole med Århusbispen Niels Clausens våbener og
dyrehoved på rygvangen (s. 2397). NE fot. 1981. - Details from the Late Gothic priest stall and parish clerk stall
with the armorial bearings of Niels Clausen, Bishop of Arhus and with an animal head on the back.

struerede frakturindskrifter. På frisen: »Dersom i høre Hans Røst i dag da for hærder icke
eders« [hjerter; Hebr. 3,7-8]. På postamentlisten: »Ps. 95. K o m m e r Lader os tilbede oc
Nedfalde, Lader Os falde paa knæ for her(ren)«. På lydhimlen: »Heb. 4. Guds O r d er
Leuendis Oc Krafftigt Oc skarpere end noget
tvueeget suerd. Oc som trenger iginem intil
...«. I storfelterne er afdækket primitive malerier, knæstykker af gloriesmykkede evangelister med deres tegn, udført (uden kridtgrund)
med grove konturer og unuancerede dragter på
(oprindelig) blå baggrund. Enkelte bogstaver, 4 9
versaler, er malet ud for hovederne: fra øst 1)
»M« for Mattæus, 2) »S.M.« for S. Marcus, 3)
»S. L.« for S.Lucas og 4) »S.I.« for S.Johannes. - Ved restaureringen er stolen sænket og
ny trappe tilføjet. Vedrørende malet baldakin
over lydhimlen, se kalkmalerier.
Stolestader, 1898, udført af snedkermester
H. Hansen efter tegning af arkitekt H. V. Ahlmann. 18 Enkle, rundbuede gavle, egetræsmalede og ferniserede. Det tidligere †stoleværk var
1852 lavet af fyroppasser Rasmus Sørensen og
egetræsmalet af maler L. Bentzen, Århus. 1 8 Ved

udskiftningen af stoleværket nævnte år var de
gamle stolestader opstillet uden for kirken,
hvor de brændte under den store bybrand
5. august. 5 0
Herimellen har antagelig også været den
†»kirkestol«, der bar »en udhugning« (fig. 17),
som formodes at forestille skolemester og kantor ved Århus domkirke Morten Børup, 5 1 død
1526. Tegningen gengiver en lille mand med
hue og skuldertaske, der i den ene hånd holder
et ris, i den anden et skjold med tre krydslagte
genstande: greb, ris og ferle, mærker, der henviser til hans landlige oprindelse og virke som
skolemester, og som svarer til en dekoration på
hans †gravsten i Århus domkirke 5 2 (s. 820,
nr. 11).
Præstestolen og degnestolen (fig. 22, 24-26), fra
1500'rnes 1. fjerdedel, svarende til degnestolen
i Framlev, (s. 2054), stammer muligvis fra Århus domkirke, hvor deres bestanddele kan have
indgået i rækken af korstole (jfr. s. 535) sammen med andre tilsvarende, men nu forsvundne (jfr. nedenfor).
De to stole, af umalet eg, har glatte for- og
rygpaneler i enkeltprofileret rammeværk. Den
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Fig. 27. Tegning af sengotiske stolegavle, muligvis oprindelig dele af Århus domkirkes korstole, senere overflyttet til Tunø, hvor de to øverste er bevaret i præste-degnestolene (jfr. fig. 22 og 24-26) (s. 2398). Tegning af
Christian Z w i n g m a n n i Roskilde domkirkes arkiv. - Drawing of Late Gothic pew ends; may originally have been
parts of choir stalls in Århus Cathedral, later transferred to Tunø where two of them are preserved ( c f . fig. 24 and 26).

øvre kant på begge forpaneler foran de skrå
pultbrædder er udskåret med en art karnisformede tænder forskudt for hinanden; 53 en variant af listen på præstestolens rygbræt er muligvis fornyet. Forpanelernes gavle, med kølbueformede afslutninger, er alle kronet af sengotisk bladværk og kolbeblomster i usædvanlig
fin udførelse. To af gavlene har ganske som i

Framlev et reliefskåret, asymmetrisk våben i
forsænket cirkelfelt, indkredset i et sekspassigt
felt med skårne treblade i sviklerne. Våbenet er
på degnestolen Århusbispen Niels Clausens
(1491-1520) (fig. 26), på præstestolen hans
mødrene våben, Present (fig. 24). Rygpanelernes glatte vanger, 54 hver skåret i eet stykke med
fremspring ud for bænken, løber foroven på

2398

NING HERRED

Fig. 28. Lysekrone o. 1550, skænket 1730 (s. 2399).

Fig. 29. Topfigur fra lysekrone, jfr. fig. 28 (s. 2399).

NE fot. 1981. - Chandelier c. 1550, donated 1730.

NE fot.

præstestolen ud i fladtskårne fantasidyrehoveder (fig. 25). De har tovstavsagtig mankekant
og et udhulet øje på hver side og fremtræder
således som en grovere udformning af de bevarede dyrehoveder på domkirkens korstole (jfr.
s. 532, fig. 306). På degnestolens østgavl ses
indskårne bomærker. - Da man 18428 ønskede
pladsen ved alteret udvidet, blev begge stoles
for- og rygstykker rykket tættere sammen og
de østvendte pultgavle yderligere gjort 10-12
cm smallere ved at beskære plankesiderne.
1888 s blev »forstykkerne« over præste- og degnestolene fjernet og stolene rettet og repareret.
N y e fodplanker er tilføjet 1958.
Stolene står nu i afrenset eg, efter at to lag
egetræsådring er fjernet 1958. Ved restaureringen iagttoges en ubetydelighed jernoxydrødt
på præstestolens vestre vange, hvis oprindelige
dyrehoved er delvis ødelagt ved afsavning.
Ifølge en tegning 5 5 (fig. 27) af arkitekt Christian Z w i n g m a n n (1827-91) har Tunø kirke
foruden de oven for nævnte stole ejet (mindst)
fire andre †stolegavle i en tilsvarende udførelse
og med forskellige skårne motiver foroven på
gavlene: krabbeblad, biskop Niels Clausens våben svarende til degnestolens, cirkelfelt med
passerrosetblade samt krydsende vindrueranker. Zwingmanns tegning af de seks gavle bæ-

rer påskriften: »Aar 1778 flyttede fra Aarhuus
D o m k i r k e til Thunøe«, hvilket forekommer
sandsynligt, idet der netop i de foregående år,
1776-77, var foretaget store ændringer i d o m kirkens kor i forbindelse med fjernelsen af det
af Niels Clausen 1508 opsatte lektorium samt
en del af korstolene (jfr. s. 541ff.). Både de bevarede præste-degnestole og de aftegnede †stolegavle er desuden af en sådan kvalitet, at de
godt kan have indgået i biskop Niels Clausens
supplering af de lidt ældre korstole ved færdiggørelsen af kannikekoret.
To hatteknager, tildannet af opsatser fra
kronhjort, var tidligere 56 anbragt på skibets
sydvæg, nu flyttet til våbenhusets vestvæg.
†(Monstrans)skab. I inventariet 1769/70 14 nævnes »et stort, gammelt skab«, der formodentlig
er identisk med et 1849 57 omtalt monstransskab 5 8 med Århusbispen Niels Clausens våben.
1852 solgt på auktion. 2 6
Pengebøsse, o. 1950, af messing, ophængt på
stolestade over for syddøren. †Pengetavle med
lille sølvklokke, omtalt 1745 6 og senest 1847. 11
Orgel, bygget o. 1909 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 5 9 Købt til Tunø kirke
1947, stod oprindelig i Ålestrup kirke (Viborg
amt). 6 0 Ét manual med fire stemmer: Bordun
16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4', oktav-

1981. - Topfigur from chandelier ( c f . fig.28).
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Fig. 30. *Løvehoved, hængeknop fra †lysekrone (s.
2399). LL fot. 1984. - *Lion's head from †chandelier.

koppel. Pneumatisk aktion, bælgventillade.
Nyere facade (1947?) med attrappiber af sølvbronzeret zink. I vest. †Harmonium, anskaffet
1917 eller 1918 for indsamlede midler. Ved skibets sydvæg. 8
Salmenummertavler, tre nyere, af umalet eg,
til ophængningstal. 1837 14 anskaffedes fem trætavler, der sortmaledes 1852. 11 1872 erstattedes
de af fire nye. 8
Skriftetavle (fig. 34), 1723, af eg, 2 3 x 2 5 cm,
med 1-40 huller og herunder indskårne tal til
tælling af altergæsterne. 61 Nederst indskåret:
»Anno 1723«. Ophængt i våbenhusets nordøsthjørne.
Kirkestævnetavle (fig. 33), nævnt 1908, 62 sortmalet trætavle, 2 8 x 1 7 cm, med gulmalet skrift:
»Kirke Stevne«. Ophængt i jernring i våbenhuset, vest for døren til kirken.
†Maleri, forestillende Dommedag, er omtalt i
inventariet 1745; det hang da på kirkens nordvæg. 6 1837 var det så iturevet og beskadiget, at
det ikke kunne restaureres og blot var »til vanzir« for kirken, hvorfor man ønskede det
fjernet. 8
Lysekrone (fig. 28), o. 1550, men med tilføjelse af forskellige yngre dele; ifølge en inventarliste 6 skænket 1730 af en skipper fra Horsens,
Anders Frandsen, der havde ægtet en af Tunø-
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Fig. 31. Løvehoved fra lysekrone, jfr. fig. 28. NE
fot. 1981. - Lion's head from chandelier ( c f . fig. 28).

boernes døtre. Stammen har renæssancebaluster og nedre, profileret led med midtskive,
hvori er ophængt seks lysearme, der midtpå
har skive mellem indknebne led og yderst ender i lille knop. 6 3 De flade drypskåle og lysepiberne er nyere. Topfiguren er en 9 cm høj, siddende løve (fig. 29) med åbent gab, der muligvis har fattet om en ring eller et skjold. 6 4 Manken er groft stiliseret, og den flade, takkede
hale med »øsken« er en degenereret form af
ældre løvefigurers »flammende« hale. 65 Som
hængefigur tjener et dobbelt løvehoved (fig.
31), der bider over en stav, hvori er ophængt to
delfiner, der gaber over en bladmaske. 6 6 H o vedet er mere rødligt (kobberholdigt) i godset
end topfiguren og er muligvis lidt yngre end
denne.
På stammens midtskive er graveret givernes
initialer med store skønskriftsbogstaver: »A F S
A I D TB 1730«, for Anders Frandsen og hans
hustru. 6 7 Mindre reparationer foretaget 1844 14
og 1849 11 af R. Hansen. Ophængt i rødmalet
jernstang, med fem gulbrune trækugler, i skibets østligste fag ud for prædikestolen, den oprindelige plads. 6
*Løvehoved (fig. 30), af bronze, fra 1400'rnes
sidste halvdel, fra †lysekrone. Det kun 4 cm
høje, hule dobbelthoved med et hul i hver kæ-
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Fig. 32 . Kirkeskib 1842 (s. 2400). NE fot. 1981. Votive ship 1842.

beside til anbringelse af en ring, har dannet
hængeknop på en lille krone, hvortil den har
været fæstnet ved hjælp af tre huller foroven.
Et hul ved den ene sides næseflig er muligvis et
støbehul. Fundet ved gravning på øen, nu i N a tionalmuseet (inv.nr. D 11468).
Kirkeskib (fig. 32), fuldskibet »Louise Augusta«, 6 8 bygget og »Skjænket ved Julefesten Anno 1842 til Thunø Kirke af I. P. Rasmussen«;
repareret 1930. 8 Kølen rødlaseret, skroget sort
med hvide striber, uægte forgyldning på agterspejlets og forstavnens bladranker. Det kvindelige gallionshoved har sort hår og røde prikker
på kinderne. Den nu overmalede indskrift var
malet med skriveskrift på begge sider af kølens
nederste del. Ophængt i næstvestligste fag.
Klokke (fig. 39), »omstøbt til reformations
iubelfesten 1817, af D. Reimer i Randers«. Indskriften, med reliefversaler, afgrænses foroven
af en stiliseret bladbort svarende til bl.a. Skovbys (s. 1981), forneden af en tilsvarende, men
halveret. På korpus, mellem bladranker, et
vers: »Min stemme skal det bud / til menigheden være / at møde for sin Gud / med [bøn] 69
og tak og ære«. På klokkelegemet ses desuden

aftryk af forskellige, til dels utydelige medailler, tilsyneladende de samme, som en anden
Randers-klokkestøber, P. Meilstrup, har anvendt på klokken i Ormslev (s. 2169 med
fig. 25): 1-2) For- og bagside af Christian Vils
salvingsmedaille 1767, samt 3-4) Stutteridirektionens andenpræmiemedaille fra 1786, en stående hest mod venstre. 7 0 5) Næsten udslidt medaille, under verset. - To lister afgrænser et
karnisprofil over slagkanten, der har kraftige
mærker af slid og spor efter en reparation
1828. 71 Klokken, der er ca. 61 cm i tvm., vejede
efter omstøbningen 19 lispund og 6 pund. O m kostningen herfor var ialt 442 rd. 3 mk., som
betaltes af Århus domkirke, 7 2 der også samtidig
anskaffede en jubilæumsklokke (nr. †9, s. 632).
Oprindelig hang klokken i tårnet, men efter at
dette var blevet forhøjet, kunne klokken ikke
høres tilstrækkeligt, og den flyttedes da 1837 til
våbenhuset 1 5 og ophængtes lidt inden for gluggen i en lille klokkestol af eg. Ny ophængning
1965. - Den oprindelige(?) knebel, af jern, 43
cm lang, konisk, med affasede sider og afsluttet
af kugle med hængeled, er nu ophængt på våbenhusloftet sammen med den udskiftede vuggebom.
†Klokker. 73 Et syn 1725 omtaler den daværende klokke som ganske revnet, 1774 som ubrugelig. 1 7 1784 blev den omstøbt af Johan
Gotlieb Ritzmann, København; 1 4 dens vægt var
25 lispund og 10 pund. 7 2 1814 var den revnet og
omstøbtes derfor tre år efter. 8

GRAVMINDER
Epitaf, se kalkmalet epitaf s. 2388 over sognepræst Jørgen Hansen, †1640.
Gravsten. 1) (Fig. 36), o. 1690, over unge
karl, skipper Jens Jørgensøn, f. »her« på Tvndø
3. okt. 1654, † s m s t . 1 [6] jan. 1690, 35 år gl. 74
Grå kalksten, 208 X ca. 113x11 cm, hvis ret
nedslidte indskrift med fordybede versaler og
store skønskriftsbogstaver er indfattet af krydsende palmegrene i relief. Forneden omslutter
de et brændende hjerte, og herunder ses kranium over korslagte knogler. Stenen har hjørnecirkler med de siddende evangelister og deres
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Fig. 33-35. 33. Kirkestævnetavle. 34. Skriftetavle (s. 2399). 35. Detalje fra prædikestolen (jfr. fig. 23) (s.2395).
NE fot. 1981. - 33. Parish notice-board. 34. Confessional list. 35. Detail from pulpit (cf. fig. 23).

tegn, foroven Mattæus og Markus, forneden
Lukas og Johannes. I et øvre laurbærkranset
ovalfelt kunne tidligere læses en versificeret
indskrift med reliefversaler: »Jeg vandrede til
Gud i bøn, / paa bølgerne uroelig, / en havn ieg
fik til løn / vdi Guds trygge boelig«. Stenen 75 er
antagelig udført i et Århus-værksted (jfr. bl.a.
Århus domkirke nr. 73, s. 808). 178415 lå den »i
kirken«, 1888 blev den borttaget fra våbenhuset og endelig 1897 opstillet vest for våbenhusdøren. 8
2) O. 1705, over unge karl, skipper Rasmus
Madsen, f. »her paa Thunøe«, †10. maj 1705,
29 år gl. 74 Rødlig kalksten, 126x71,5x7 cm,
indskriftens reliefversaler næsten bortslidt. Inden for en ramme med tungebort mod midtpartiet ses det rektangulære skriftfelt, der flankeres af søjler med bladvolutkapitæler. I hjørnerne bredrammede cirkler med forskellige
blomster, i nederste venstre hjørne dog tre hvedeaks. Mellem de øvre cirkler et rundbuet felt
med et vinget timeglas i stativ og på bueslaget
en fordybet versalindskrift: »Glasset er u[dr]onden, himmerig er uonden«. På stenens
rand en tilsvarende, versificeret indskrift:

»I daabens himmel[va]nd min [s]iæl fick æresmycke.
Af belt oc jydske-strand gaf Gud mig brød oc lycke.
Hos vandet var min boe, i vand min [s]iel udgick.
I himlen fant ieg roe oc lifsens vande fick«.

1784 lå stenen i kirken, 74 hvorfra den blev
taget op 1894;8 nu op ad våbenhusets sydvæg,
øst for døren.
3) (Fig. 37), o. 1717. Figursten over Mads
Rasmussen degn, f. på Thunøe 1640, †1717, 77
år gl. »Ægteviet med ærbaarne og gudfrygtige
matrone Ane Jørgens Daatter« 28 år, †1691, 53
år gl. Fader til syv børn, sognedegn i 58 år,
kirkeværge 54 år, enkemand 26 år. »Med hustruen kierlig, med børnene faderlig, med alle
fredelig, i embedet ulastelig, i sangen forlystelig, i kirken gudelig, i Gud fornøyelig, i omgiengelse ærlig, i medgang varlig, i modgang
taalig, i levnet christelig, i arbeide uafladelig, i
huuset forsynlig, hos alle elskelig, af sine umistelig, i nøden trøstelig, i døden blev hand
friemodelig, hans legeme hensov sødelig, hans
rygte lever priselig, hands siel salig, hans opstandelse skal blive glædelig«.
Rødlig kalksten, 198x121-117,5x10 cm,
indskriften helt bortslidt, men nedskrevet af
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sognepræsten 1784. 74 Det gamle degneægtepar
er på samme måde som mange borgerfolk i
1600'rne portrætteret i hel figur under en tvillingarkade båret af snosøjler med joniske kapitæler. I sviklen mellem buerne ses Kristus på
korset, med skriftbånd hvorpå »Inri«; under
buesammenstødet en vindrueklase. Den gamle
mand med skaldepande, men halvlangt hår og
fuldskæg, folder hænderne foran livet omkring
en bog med spænder. Over en delvis opknappet, knælang kofte med ærmeopslag bærer han
et firkantet kravestykke. Han har knæbukser
samt sko med hæle på de udadrettede fødder.
Kvinden har konehue og er iført fodsid dragt,
rynket og sammenholdt i livet af bånd med
sløjfe; overdelen har ærmeopslag, og i halsudskæringen ses et tørklæde. I højre hånd holder
hun en blomst, i venstre en bog med beslag.
Også hun har sko med hæle. Fodfeltet er afrundet nedefter, hvor der ses en spinkel bladranke.
I stenens hjørner er velhuggede relieffer af de
fire evangelisttegn med skriftbånd, hvorpå deres navne med versaler, foroven »[S. Mattæ]us« og »S. Marc[u]s«, forneden »S. [Lucas]«
og [S.Johannes].
Stenen 76 lå 1784 74 over degnens begravelse i
våbenhuset, hvorfra den fjernedes 1888; 1897
opstillet udenfor, øst for våbenhusdøren. 5
†Gravsten. 1) O. 1700, over »ærlig og velagte
karl sal. Ole Rasmussen barnfød paa Tunø aar
—«. Stenen, 7 7 der var »en grov marmor«, havde
oprindelig været »et bord-blad (dvs. bordplade), da den har en udhugget fals nedenunder til
at falde i en ramme«. Den ovenfor citerede indskrift var tilsyneladende stenens eneste pryd.
Lå 1784 på kirkegården. 7 4
2) O. 1707, over Michel Rasmussen foged, f.
på Thunøe, »boede og døde her« 14. juli 1707,
76 år gl. Levede i kærligt ægteskab 25 år med
Ane Jens Daatter, f. »her paa Thunøe, boede og
døde her« 12. maj 1689, 47 år gl. »Af grå
kamp« (antagelig kalksten), 2½ alen lang, 1 al.
22 t o m m e r bred og 3 t o m m e r tyk. »Den meget
smukt udhuggede« sten 75 med hjørnecirkler,
hvori evangelisterne, havde på den øvre halvdel en fremstilling af den opstandne Kristus
med sejrsfanen mellem to engle, hvorover

stod: »Jeg er opstandelsen og livet« etc.
(Joh. 11,25). På den nedre halvdel læstes gravskriften, hvorunder dødssymbolerne timeglas
og dødningehoved samt ægteparrets sammenskrevne initialer »MRS« og »AJD«. Lå 1784 på
kirkegården. 7 4
3) O. 1728, over Søren Jørgensen Gylding,
»som levede her paa Thunøe et meget christelig
og exemplarisk ægteskab i 52 aar, var en gudfrygtig og christelig kirkeværger i 45 aar og
fuldendte sit gudelige livs løb« 27. apr. 1728,
76 år gl. Hos ham nedsat hans hustru, »den
hæderbaarne, gudfrygtige og dyd-prydede, nu
salige matrone Kirsten Christens Daatter«,
† 1 7 • . Deres ægteskab velsignet med seks børn,
to sønner og fire døtre. Herunder stod med
reliefbogstaver:
»Læs pillegrim det skrift som her udhugget findes,
du kan forsikres at det vel er værd at mindes,
da dette ægte-par blev udi støvet lagt,
tog dyden selv paa sig for dennem sørge-dragt.
Hvorfor: fordi de blev til døden ved at vandre
i Herrens sande frygt og vare lys for andre,
en æret alderdom Gud derfor dennem gav,
og troefasthed den staaer og tal' af deres grav.«

Grå »kampesten« 75 (nok kalksten), 2¾ alen
lang, 1 alen og 15 tommer bred og 4 tommer
tyk. Foroven midtpå sås dødens engel, der lænede sig mod et dødningehoved og holdt et
timeglas i hånden. På to piller stod to engle, der
holdt henholdsvis et kors samt en krans og en
palmegren. Ved foden af pillerne stod to andre
engle, som bar en krans, der omsluttede den
indhuggede gravskrift. Lå 1784 på kirkegården. 7 4
Mindefane (fig. 40), skænket 1734. Fanedugen, der måler 7 8 x 7 9 cm, er syet af et enkelt
lag silkestof og kantet af en 2 cm bred metaltrådsknipling. Den oprindelig hvide silke er bemalet på begge sider med et cirkulært motiv
indrammet af en gylden bladkrans. Den ene
sides motiv forestiller et skibsforlis 78 hvorover
et skriftbånd med gylden skriveskrift: »Anno
1713 udi Martii Maaned Er dette Skib Strandet
paa sam(m)e maade som den(n)e afbilding udviser. Gud wære Lovet, som hialp i Nøden«.
Den anden sides midtfelt rummer en syvliniet
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Fig. 36-37. Gravsten. 36. N r . 1, over skipper Jens Jørgensen †1690 (s. 2400). 37. N r . 3, over sognedegn Mads
Rasmussen †1717, og hustru †1691 (s. 2401). NE fot. 1981. - Tombstones. No. 1, to the sea captain Jens Jørgensen
†1690, and no. 3, to the parish clerk Mads Rasmussen †1717, and his wife †1691.

indskrift med gylden skriveskrift på blå bund:
»Til en Erindring, om Guds Beviiste Hielp, I
Nøden. Gives dette til Tun=øe Kirke, af D o r o thea Schwartzes A(nn)o 1734.« På begge sider
af dugen er i hjørnerne malet ensartede, gyldne
rocailleornamenter.
Fanen er efter restaurering 1982 indfattet
mellem to lag glas i en messingramme og ophængt på en rødmalet stang 7 9 anbragt ud fra
skibets nordvæg i næstvestligste fag.
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors, nr. 1, 3
og 4 ved korets østgavl (jfr. fig. 4), nr. 2, 5, 6
og 7 nord for tårnet. 1) O. 1853, over Caroline
Petersen, f. i Horsens 15. maj 1776, død på
T h u n ø 7. febr. 1853. Korset, der i hovedtræk

svarer til et i Vitten (s. 1797), har trekløverformede korsarmsender, hvori relief af sommerfugl, krydsende, nedadvendte fakler nederst på
korsstammen og sammenlagte hænder under
tværarmens trykbogstaver, i relief; 82,5 cm
højt.
2) O. 1855, over Ane Katrine Rasmusdatter,
gift med sognefoged Rasmus Hansen, †1855,
64½ år. På tværarmens bagside: Julie Schønning, f. på Samsøe, †1855, ¾ år. Korset ganske
som nr. 1; 97,5 cm højt.
3) (Fig. 38), o. 1862, over sognepræst på
Thunøe Ludvig Constant Krarup, f. i Breininge præstegård 9. apr. 1806, død i præstegården på Tunøe 5. febr. 1862. Korset, der af form
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s v a r e r til et i B e d e r (s. 2301), er d e k o r e r e t m e d
s o m m e r f u g l , s t j e r n e r o g fakler. I n d s k r i f t m e d
reliefkursiv.

127

cm

højt

over

flad

granit-

sokkel.
4 ) O . 1862, o v e r g å r d m a n d C h r i s t e n J e n s e n ,
f . p å T h u n ø , †1829, 3 6 år, o g h a n s k o n e M a r i e
H a n s d a t t e r , †1862, 6 5 år. K o r s e t , 9 7 , 5 c m h ø j t ,
s o m n r . 1 o g 2.
5 ) O . 1864, o v e r R a s m u s H a n s e n s o g n e f o g e d
p å T h u n ø , * 1 7 9 4 , †1864. K o r s e t , 9 7 , 5 c m h ø j t ,
s o m n r . 1 , m e n u d e n relief m e d s a m m e n l a g t e
hænder. Indskrift m e d reliefkursiv.
6 ) O . 1866, o v e r p i g e n K a r e n M a r i e O l e s e n ,
*4. a p r .

1827,

†12. n o v . 1866.

Korset,

94 cm

højt, s o m nr. 3, m e n også m e d stjerner på øvre
korsarm og sammenlagte hænder. Indskriften
m e d trykte bogstaver.
7 ) O . 1880, o v e r p i g e n K i r s t i n e E l i n e M a r i e
Olesen,

*l.jan.

1854,

†17. n o v . 1880.

Kors-

a r m s e n d e r n e s p i d s t t r e f l i g e d e , m e d påsat s t j e r ne; r o s e t o v e r k ø l b u e a f s l u t t e t felt n e d e r s t p å
korsstammen.

Trykte

bogstaver.

104,5

cm

højt.
KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Fig. 38. Støbejernskors
nr. 3,
over
sognepræst
L . C . K r a r u p , †1862 (s. 2403). NE fot. 1981. - Cast
iron cross to the minister L. C. Krarup †1862.

Fig. 39. Udsnit af klokke, støbt 1817 af D. Reimer,
Randers (s. 2400). NE fot. 1981. - Section of bell, cast
1817 by D. Reimer, Randers.

LA Vib. Århus bispearkiv: Regnskaber for Tunø kirke
1742-1847 (C 3.2440 og 2441). - Tunø embedsbog
1807-89 (C374.10). - Århus domkirkes inspektionsarkiv. D o k . vedr. Tunø kirke 1816-1904 (C617.41).
- Kirkeregnskaber: Tunø kirkes regnskabsbog 16571759 (C K R B 462 og 463). - Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier
vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39
samt forkortelser s. 42-44 og 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker VI, 1901, s. 328-31. - J . H . L a r s e n :
Bidrag til topographisk Beskrivelse af Samsøe og
Tunøe, 1849 (jfr. litteratur). - Indberetninger ved
N. J. Termansen 1935 (altertavle) og 1949 (altertavle,
degnestol og prædikestol), Einar V. Jensen 1958 (inventar), E g m o n t Lind 1963 (kalkmaleri), Olaf Hellvik 1969 (kalkmaleri), Bent Meyer 1977 (hovedrestaurering), Jens J. Dalgård 1977 (kalkmaleri), R o bert Smalley 1977 (kalkmaleri), Lucien Hecklen 1977
(altertavlens topstykke), Vibeke Michelsen og H e n rik Larsen 1981 (inventar og gravminder), Pia O d gaard og Sonja Støvring-Nielsen 1982 (fane). - U d skrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM
2. afd. - Bygningsbeskrivelse ved Kjeld de Fine
Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1984.
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Fig. 40. Fane skænket 1734 af Dorothea Schwartz, reddet fra skib i havsnød 1713 (s. 2402). Sonja Støvring
Nielsen fot. 1982. - Banner, donated 1734 by Dorothea Schwartz, in memory of her rescue from a ship in distress 1713.
Notebøger. NM 2. afd.: Mogens Clemmensen X V ,
1931f, s. 123 (tagværk og tagsten).
Tegninger og opmålinger. Farvandsdirektoratet: Historisk tegningsarkiv: Projekt til tårnets ombygning
1798 ved P. Løvenørn. - Tårnets ombygning ved
P. Løvenørn, tegnet af B. L. Børn, u. år. - Tre tegninger af fyrinstallationen i beg. af 1800'rne. - Tårnets ombygning 1906 ved E. Blytmann. - Beskrivelsesprotokol. - Horsens Museum: Plan, snit og facader
1:100 ved V. N o r n 1953. - LA Vib.: Århus domkirkes inspektionsarkiv. Dok. vedr. Tunø kirke 18161904: Grundrids. - NM 2. afd.: Udskæring på †stolegavl, u. navn og år. - Plan 1:50 ved Bent Meyer 1974

(kopi). - Opstalt af skibets sydmur i våbenhuset 1:20
samt plan 1:100 og snit 1:50 ved Henrik Jacobsen og
Niels Jørgen Poulsen 1981. - Roskilde domkirkes arkiv: Indbundne tegninger nr. 31: Sengotiske stolegavle ved Christian Z w i n g m a n n u. år.
Litteratur: L. de Thurah: Beskrivelse af Ø e n Samsøe ... 1758, s. 63-66; P. Løvenørn: Anviisning for de
Seilende i Kattegattet, 1805. Ny udg. Stockholm
1972, s. 61; Fr. Poulsen: Thunø. Illustreret Tidende
XLV, 1903-04, s. 288; E. Blytmann og R. Fjeldborg
(udg.): Det kgl. danske Fyrvæsen 1560-1927, 1927,
s. 131; A. Friis: De danskes Øer II, 1927, s. 136-52;
Aug. Kjeldsen: Tunøs Historie gennem Tiderne, i
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J. P. Nielsen (red.): Samsøes Historie. Aarhus 1946,
s. 223-44; H. Henningsen, K. Klem, J. Nielsen og A.
Skov Knudsen: Det danske Fyrvæsen gennem 400
år. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog
1960, s. 1-167; Chr. Houkjær: Sankt Alexius i Tunø
kirke, i Kristeligt Dagblad 19.juli 1972; E.Sloth
Arentzen og Kjeld de Fine Licht: Kirker og bygninger fra Geodætisk Instituts arkiv, 1974, s. 141; P. Sørensen (udg.): Samsøe og Tunøe, topographisk beskrevne af J. H . L a r s e n 1849, 1974, s. 77-82; MeddÅSt. 1972, s. 81 (varmeanlæg), 1976, s. 82 (pikstensbro) og 1978, s. 107-9 (hovedistandsættelse); Hans
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SUMMARY
The little island of Tunø off the east coast of
Jutland was in 1216 made over by the king to
the diocesan cathedral in Århus (the church
fabric). The core of the existing church was
built early in the 14th century. In the decades
both before and after the year 1500 vaulting
was included in the church and the chancel was
lengthened. During the same period a porch
was erected and at the west gable of the nave a
small tover was built. This was converted into
a lighthouse in 1800 and increased in height in
1906.
The church has retained much of its old
furniture: a Romanesque baptismal font with
very unusual carvings of lions, the chancel arch
crucifix from 1450-1500 and a notable Late
Gothic altarpiece with inter alia a figure of
St Alexius, a saint who is as good as unknown

in Denmark. The priest's stall and that of the
parish clerk, the ends of which show the armorial bearings of Bishop Niels Clausen, date
from the first quarter of the 16th century and
may have come from Århus Cathedral. The
chalice and the chandelier, donated in 1730,
date from the middle of the 1500's, while the
simple pulpit is from the 1600's. So are the altar
candlesticks donated by two cavalry officers,
presumably in 1658 during the Swedish war. A
banner from 1734 was donated in grateful
memory of rescue from shipwreck; a votive
ship was donated in 1842. The bell from 1817
was cast by D. Reimer in Randers for the
jubilee of the Reformation.
Tombstone from c. 1700 cover the graves of
sea-captains and those of the church's parish
clerk and his wife.

Fig. 41. T u n ø by 1:10000. Målt 1817 af
Brockenhuus og Lorentzen, forandringer
medtaget til 1859. - Map of the village 1817.
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Hads herred 1:120000 (originalens målestok). Udsnit af Videnskabernes selskabs kort over Haureballegaard
m.fl. amter, tegnet 1787, stukket 1789. Reproduceret med tilladelse fra Geodætisk Institut. Det frugtbare
område (1961: ialt 22936 ha) ligger på nordsiden af Horsens fjord og gennemskæres af dalsænkningen, der fra
f j o r d e n i syd strækker sig over Åkær og O d d e r til Kysing fjord med udløb i Kattegat ved Norsminde. Af
herredets 19 middelalderlige kirker er 14 bevaret. - Map of the Hads district 1789.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Romanske bygningsprofiler i Hads herred 1:10, målt og tegnet af KdeFL. Vandrette rækker: 1. Korbuekragbånd og -sokler. 2. Nordportaler. 3. Sydportaler. 4. Apsissokler. Lodrette rækker: A. Saksild. B. Randlev. C.
Odder. D. Hundslund. E. Falling. F. Gosmer. - Romanesque building mouldings in the district of Hads.

Fig. 1. Den ældre præstegård, kirken og det i 1957 nedrevne ligkapel, set fra nordvest. C. M. Smidt fot.
omkring 1910. - A wing of the former parsonage, the church, and the mortuary, demolished in 1951.

SAKSILD KIRKE
HADS HERRED

Ved skøde af 4. august 1661 afstod kongen en del
jordegods og kirker i Hads herred, bl.a. Saksild kirke, til rigshofmester og rigsdrost Joachim Gersdorffs
arvinger. 1 En af disse, Margrethe Gersdorff (jfr. †alterdug), overtog kirken og hovedgården Loverstrup, der fik navnet Rathlousdal efter hendes mand,
hofmester Gregorius Rathlou. Kirken fulgte herefter
gården og indlemmedes i det 1749 af Christian Rathlou oprettede stamhus. 2 Saksild kirke, der har Nølev
til anneks, overgik til selveje 1. januar 1922.
Ligesom sognet i øvrigt led kirken en del under
krigene 1627, 1644 og 1657-59 3 (jfr. loft og †kalkmalede mindetavler). 1711 4 samledes egnens civile øvrighed i kirken for at rådslå om forholdsregler m o d
en truende pest.
Sagn. Sten »en halv mil foran Saksild kirke« er
kastet efter kirken af en bjergmand på Malling
bjerge. 5

Kirken ligger i landsbyens østre ende, hvorfra
det flade terræn fortsætter videre østpå til
standvoldene ved Saksild bugt. Kirkegården,
der er stærkt udvidet mod øst 1976 efter projekt af C. E. Christiansen, Viby, havde 18626 et
areal på 6½ skæppe land (knap 5000 m 2 ). Mod
nord begrænses det ældre afsnit af udlængerne
til den forhenværende præstegård, hvis bygninger er ændret en del siden århundredskiftet
(jfr. fig. 1). 1869 rejstes øst for kirkegården en
ny præstegård, der sløjfedes 1976 i forbindelse
med begravelsesområdets udvidelse. Nord for
det nye kirkegårdsafsnit opførtes da den tredie
og nuværende præstebolig efter tegning af H.
P. Holm Nielsen. Urnegravplads anlagt 1978.
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Fig. 2. Ligkapellet fra 1957, en fløj af den ældre præstegård og et hjørne af våbenhuset. KdeFL fot. 1984. —
Mortuary and a wing of the former parsonage.

Kirkegården hegnes m o d vest og syd med en
nyere brudstensmur, mens det ældre stendige
delvis er bevaret i øst, hvor der 1954 tales om
omsætning. M o d nord står strækninger af et
stengærde, der vist kun går tilbage til 19256 og
ønskedes omsat 1959. Hegnsmuren nævnes
første gang 1617 7 og et års tid senere, da der til
dens udbedring brugtes mange læs kampesten
og græstørv foruden tegl, ler og kalk. I synsprotokollens beskrivelse 1862 angives stengærdets højde til to alen; 1887 8 nævnes omsætning.
1907 og 1938 ønskede synet fornyelse af †stakittet m o d den forhenværende præstegårdshave, der skærer sig ind i kirkegårdens nordvestre
hjørne.
Hovedindgangen, der består af fire murede og
hvidkalkede piller med jerngitterfløje imellem,
sidder i vestdiget m o d Dyngbyvej, hvor der er
en lille forplads (jfr. fig. 32), asfalteret 1964.
Vestre låge med †rist nævnes første gang 16137 i
forbindelse med anskaffelse af otte stolper à
seks alen. En låge m o d præstegården siges
1619 7 at have skur over, og 1852 9 ønskedes por-

tens spåntag fornyet, malet eller tjæret. 1777 10
repareredes et led i østsiden, som var etableret
efter patronens ønske. Til kirkegårdens nye afsnit er der indgange fra en parkeringsplads i
nord, præstegården i øst og ved siden af redskabshuset, østligst i sydsiden.
Et nyromansk †ligkapel med gavltinder (jfr.
fig. 1), der lå i vestre skel, syd for hovedindgangen, og hvis skifertag skulle repareres 1923,
nævnes første gang 1887. 6 Det er 1957 afløst af
et hvidkalket, teglhængt kapel, der efter tegning af H. P. Nielsen er opført på arealet mellem våbenhuset og den ældre præstegård, hvor
det sammen med et stort egetræ gør en god
virkning. Et materialhus, tegnet af H. P.
Holm Nielsen, opførtes 1976 uden for kirkegårdsudvidelsens sydøstre hjørne og erstattede
et ældre, h v o r o m der f r e m k o m ønske på synet
1914.
Den bygning vest for kirken, der på matrikelkortet (fig. 32) angives omtrent på det sted,
hvor det første ligkapel senere rejstes, er formentlig et skolehus, som vistnok på initiativ af
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. KdeFL fot. 1984. - The church seen from south-east.

sognepræsten Poul Poulson 1 1 opførtes i begyndelsen af 1700'rne.
Kirkens fortov, der nu er fjernet, ønskedes
forhøjet 1888;6 1934 foreslog synet ral.
1852 9 var nye gange »anlagt med smag«, og
1862 beskrives arealet som planeret og kantbeplantet med ask. 1874 6 omtales trægrupper, der
tog sig godt ud, mens synet henstillede, at man
ophørte med at lægge sand mellem gravstederne. Af arealets nuværende beplantning skal bemærkes en stor ask i det sydøstre hjørne og en
række kastanier langs sydskellet. Det nye afsnit
præges af enkeltstående træer, der har hørt til
den tidligere præstegårdshave. 1 2
En stor sten med skålgruber13 er benyttet som
sten på et gravsted nordøst for våbenhuset.
1848 fandtes »i det nordligste hjørne« af kirkegården en *stentavle med Thomas Fastis og
Christence Bryskes våbener som dominerende
motiv. De to skjolde er anbragt i en arkitektonisk ramme, flankeret af bjælkeværksbærende
engle, mens ejernes navne er skrevet på frisen.
En indskrift i feltet mellem de løvemaskepry-

dede postamenter er borthugget. Stenen er
1888 14 af kirkeejeren overdraget til hovedgården Katholm, i hvis trappehus den nu er indmuret.
Kirken består af kor og skib fra tiden o m kring år 1200, hvortil der i senmiddelalderen er
føjet vestforlængelse med et 1806 ændret tårn.
Et våbenhus foran norddøren er formentlig
rejst i 1500'rne. Ved korets østside er omkring
1730 bygget et sakristi, der 1878 afløstes af det
nuværende. Orienteringen er solret.
De oprindelige afsnit, kor og skib, er opført
af kløvet og navnlig rå kamp med kvadersatte
hjørner og åbninger. I det ydre har koret været
næsten kvadratisk, mens skibets bredde og
længde har forholdt sig til hinanden omtrent
som 2 til 3.
Af portalerne er den nordre, der er rektangulær, med store, groft tildannede overliggere,
bevaret i brug, mens den søndre, der indvendig
måler 133 cm i bredden, er tilmuret og skimtes
i facaden. Af vinduerne kunne rester af ét iagttages i skibets nordside under restaureringen
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1983. - The church seen from north-east.

1981, og et tilmuret i sydsiden, der aflæses udvendig, blev ved denne lejlighed fremdraget
som en indvendig niche. Tre vinduesoverliggere med ujævn, k r u m overside ligger på kirkegården, ført hertil 15 fra et stenlager ved den
1976 nedrevne præstegård.
I den udvidede triumfbue er placeret profilerede kragbånd (s. 2410, fig. A, 1), som er beslægtede med dem i Odder (s. 2526) og utvivlsomt
hidrører fra den oprindelige koråbning. Ved
dennes udvidelse er væggen ommuret og tykkelsen reduceret fra ca. 120 cm til knap én meter. Som følge heraf måtte vederlagsstenene
forkortes, og et 22 cm langt stykke af den
søndre er indmuret i koråbningens nordre
vange.
En dekoreret kvader (65 X 119 X maksimalt 58
cm), på frontsiden smykket med to spejlstillede
buerækker adskilt ved en kantet tovstav (fig. 5,
j f r . bl.a. Astrup, s. 2341), er sekundært sat som
sokkelsten i vestenden af tårnets nordre mur.
På den synlige kortside, der er ubearbejdet bagtil, kantes den svagt k r u m m e flade med en ind-

ristet linie. Stenen, der synes for stor til at have
været et kragbånd, stammer med størst sandsynlighed fra kirken selv, hvor den med en
længde svarende til triumfmurens oprindelige
tykkelse kan have siddet som sokkel 16 i koråbningen, ligesom det f.eks. er tilfældet i nabokirken i Randlev (s. 2467). 1919 6 ønskede synet
den renset for kalk.

Fig. 5. Dekoreret granitkvader placeret som sokkel i
tårnets nordvestre hjørne (s. 2414). KdeFL fot. 1984.
- Carved ashlar included in the wall of the tower.

SAKSILD KIRKE

2415

Fig. 6. Grundplan 1:300. Målt af Karen V i u m Jensen og Preben Skaarup 1972. Tegnet med iagttagelser ved
restaureringen 1981 og med angivelse af den oprindelige korgavl og udstrækningen af det ældre sakristi.
KdeFL 1984. - Plan 1:300.

Vestforlængelsen, der er bygget op imod den
oprindelige gavls hjørnekæder, har øget skibets
gulvareal med knap halvdelen. Arbejdet er antagelig iværksat i perioden omkring år 1500,
muligvis samtidig med korbuens udvidelse, og
der kan have været sammenhæng med de bispevåbener, som tidligere sås i det østligste vindue i skibets sydside (jfr. †glasmaleri).
Forlængelsens byggemateriale er munkesten
i munkeskifte, der er muret oven på en synlig
syld af marksten; på gavlmurens bagside er fugerne ridsede. Der er forbandt mellem gavl og
tårn, således at de to bygningsafsnit må være
opført samtidig. Iagttagelser under restaureringen 1981 tyder på, at den ældre gavlmur først
er revet ned, efter at forlængelsen var færdiggjort. I sydfacaden sidder et par indmurede
kvadre i højde med det udvendigt falsede,
svagt spidsbuede vindue, der tilsyneladende er
samhørende med forlængelsen (jfr. f.eks. Tulstrup, s. 2364); dog er der foretaget en udvidelse indvendig og i lysningen efter 1862, da vinduet kaldes »det gamle blyvindue«.
Tårnet, hvis bomhuller ønskedes lukket
1917, 6 var oprindelig udformet som et såkaldt
styltetårn, der i vestsiden indeholdt en høj,
rundbuet arkade. 1 7 Tårnets østmur er udført i
fortsættelse af skibets gavl, i hvis top en lille,
nu tilmuret, fladbuet åbning har givet adgang
fra kirkens loft til tårnets øvre stokværk. Antagelig af hensyn til bjælkelagets og klokkesto-

lens bæring er murværket udkraget i nord og
syd i højde med vestarkadens top. Forud for
den reparation i begyndelsen af forrige århundrede, der resulterede i, at tårnet fik sit spir (jfr.
nedenfor), ønskedes det reduceret i højde, og
sandsynligheden taler således for, at der under
klokkestokværket har været en mellemetage
(jfr. *tårnur). Ud fra planformen kan der ikke
være tvivl om, at tårnet har haft gavle i nord og
syd.

Fig. 7. Snit i skibet, set m o d øst 1:150. Målt af Karen
Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, suppleret og
tegnet af KdeFL 1984. - Section 1:150.
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Fig. 8. Indre, set m o d vest. NE fot. 1983. - Interior looking west,

Om begge de klokker, der nævnes 1529, har
hængt i tårnet, er usikkert, men murværket har
været mindre solidt, h v o r o m en række efterretninger om reparationer vidner samstemmende
med de mange, siden 1971 sortmalede ankre,
der opliver ikke mindst sydfacaden. 16167 arbejdede to murere fra nabobyen Rørt i tolv dage med tårnets renovering, og 1701 18 og navnlig 1720 19 omtales svære revnedannelser. Ifølge
Pontoppidan 2 0 har der på tårnet med jernbogstaver stået »CR« og »PP« (utvivlsomt for kirkeejeren, geheimeråd Christian Rathlou og
sognepræsten Poul Poulson) samt årstallet
1735. Dette år 19 meldes kirken i god stand, og
det er da formentlig i tiden forud, at den store
vestarkade er blevet blændet og trætrappen
indbygget. I lukkemuren er anbragt en falset,
fladrundbuet indgang og to, vistnok tilsvarende udformede åbninger, hvis placering, lige-

som dørens, dikteres af hensynet til trappeløbene. Åbningernes lemme ønskedes 18818 erstattet af vinduer, og antagelig i forbindelse hermed ændredes deres form.
Våbenhuset er rejst på kirkens nordside, dvs.
foran den indgang, der lå mest bekvemt for
størstedelen af landsbyens indbyggere. Præstegårdens beliggenhed, som den kendes i
1700'rne, har medvirket til at udmærke kvindedøren. På en syld af marksten er murene opført
af munkesten i et forbandt, der indeholder partier af munkeskifte såvel som lag af bindere
eller løbere, for så vidt som mønstret kan skimtes gennem hvidtekalken. Den vaklende skiftegang kunne give anledning til en formodning
om, at bygningen, der er uden karakteristiske
træk og præges af en ombygning i 1700'rne, er
opført engang i det første århundrede efter reformationen. I begyndelsen af 1700'rne, da vå-
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Fig. 9. Indre, set m o d øst. NE fot. 1983. - Interior looking east.

benhuset nævnes første gang, omtales dets tilstand som slet, med behov for reparation.
1717 19 ønskedes opsat bænke.
N å r kirken som nævnt siges at være i god
stand 1735, må det også gælde våbenhuset.
Formentlig er dette atter blevet istandsat 1751,
hvilket årstal læses i gavlens jernanker. Ved
førstnævnte lejlighed er antagelig indrettet det
pulpitur i skibets nordside, der omtales tidligst
1736 og som via en trappe i våbenhuset havde
indgang ad en nu tilmuret åbning over norddøren. En istandsættelse 1751 omtales i øvrigt
ikke, men kan have omfattet den nymuring af
gavlen, der røbes af det lille stenformat i bagm u r og kamtakker samt af portalens fladrundbue. Over døren sidder en kurvehanksbuet, nu
tilmuret åbning for lem til loftet, på hvis fals
der under restaureringen 1981 f r e m k o m rester
af dekoration i rød kalkfarve. 1862 6 havde vå-

benhuset eet vindue, mens det andet er brudt
før 1884, da Uldall besøgte stedet.
Sakristiet ved korets østgavl, teglhængt, af
røde sten i blank mur, er opført 18788 som afløser for et noget større †sakristi, der synes tilføjet
omkring 1730, dvs. i samme periode, som de
ovenfor nævnte arbejder gennemførtes ved
tårn og våbenhus. Forbilledet er antagelig hentet i Nølev (s. 2445, jfr. Kolt, s. 2180-81 og Astrup, s. 2345), hvis status som annekskirke kan
motivere et præsteværelse. Initiativet er utvivlsomt taget af Poul Poulson, sognepræst 170136, mens bekostningen synes afholdt af et par
mænd fra byen, formentlig kirkeværgerne. 2 1
Bygningen, der 1824 22 omtales første gang, har
ifølge synsprotokollens beskrivelse 1862 været
bredere end det nuværende (jfr. fig. 6), og ligesom dette har det haft adgang udefra. U d f o r m ningen kendes i øvrigt ikke.
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Af vedligeholdelsesarbejder efter reformationen
skal anføres reparationer efter svenskekrigene,
da et syn 1657 23 konstaterede, at loftet, »som
kgl. Majestæts korn skal ligge«, savnede brædder, ligesom bl.a. taget manglede bly og sten.
1659 24 blev loftet afbrudt af polakkerne. Som
nævnt i forbindelse med tårnet og våbenhuset
har hele kirken tilsyneladende været underkastet en større istandsættelse omkring 1730, da
også sakristiet tilføjedes.
1803 19 var tårnet meget brøstfældigt, og kirkeejeren ansøgte året efter om at måtte nedrive
den øverste del og i stedet for opføre et spir.
Sagen 25 blev forelagt Admiralitetet, der anbefalede, at spiret hvidtedes, skønt tårnet ikke betragtedes som sømærke. Som led i en hovedreparation 1806 26 er tårnet da antagelig blevet
ombygget og over en muret, profileret gesims
forsynet med det eksisterende, tvedelte træspir,
hvori klokken hænger. Det nedre tag har vist
fra begyndelsen været teglhængt, mens den opskalkede, pyramideformede top, der tidligere
var beklædt med tjærede spån, nu er skiferlagt.
1825 22 meldes kirken fuldstændig repareret,
indbefattende en udskiftning af bjælkerne i sakristiet. I 1850'erne 8 iværksattes en indvendig
istandsættelse, hvorved det hidtil vistnok limfarvede loft oliemaledes, da et ønske om gipsloft ikke blev imødekommet; til gengæld blev
væggene 1869 6 afrettede med cement. 18788
nymuredes skibets østre taggavl, hvis t ø m m e r værk 18 1 7 2 2 havde haft behov for reparation;
også korgavlen fornyedes, og i sammenhæng
hermed opførtes det nuværende sakristi, alt i
blank m u r af røde sten. En hovedrestaurering
1981 under ledelse af Jens Vilhelmsen og Aage
Kristensen omfattede bl.a. nye gulve samt cementens afbankning og væggenes kalkning.
En rektangulær, tilmuret åbning, der registreres som en flad niche på sydfacaden neden
for det blændede, oprindelige vindue, er et
ventilationshul til et ikke identificeret gravrum
under skibets gulv.
Gulve. Materialeanskaffelser 1657 23 tyder på,
at våbenhuset dengang havde mørtelgulv.
1803 19 var der behov for reparation af vistnok
korets og skibets gulv, der bestod af mursten,

og som 1831 22 siges »for det meste at være hult
underneden«. 1842 9 ønskedes murstensgulvet
omkring alteret omlagt, og 1859 9 blev der foreslået hvide sten i våbenhuset. 1862 var der m u r stensgulv i kor, skib og våbenhus, mens brædder i stolestaderne tidligst nævnes 1902. 8 Før
sidste restaurering lå der hvide og sorte fliser i
kor og skib.
Vinduer. På skibets nordside, øst for våbenhuset, skimtes et tilmuret vindue, der udvendig
er kurvehanksbuet, indvendig rektangulært
med træoverligger. Det kan være sat ind
med henblik på det ovennævnte pulpitur, som
havde opgang i våbenhuset. 1830 27 og atter
1835 22 ønskedes nye vinduer i kirken, der »er
mørk«. Et par vinduer indsattes ved den indvendige omdannelse i 1850'erne, 8 hvorefter beskrivelsen i synsprotokollen 1862 opregner
vinduernes antal til fem. De nuværende lysåbninger er udvendig falsede og svagt spidsbuede, indvendig smigede og nærmest rundbuede.
Tage. Dele af kirken har 1657 23 og 1715 19 været blytækkede, mens tagsten tidligst nævnes
1613. 7 1862 var bygningerne teglhængte, pånær
det spånklædte spir. Tagværkerne, der 1862 var
af eg, er siden næsten helt udskiftede, ligeledes
loftsbjælkerne.
Opvarmning drøftedes på et ekstraordinært
syn 1881, 8 hvorefter der opstilledes to reguleringsovne. N y t varmeanlæg 1936 og atter
1966. 28
Kirken står i dag, efter hovedistandsættelsen
1981, teglhængt og hvidkalket ude og inde med
afrensede hjørnekvadre; østgavle og sakristi er i
blank mur; korets og skibets sugfjæl er hvidmalede. Gulvene er af gule teglfliser, bortset fra
orgelafsnittet i skibets vestende, sakristiet, stolestaderne og partiet omkring alteret, hvor der
ligger brædder af ludbehandlet fyr. Trælofterne
er strøget røde med synlige bjælker.
Vindfløj, antagelig samtidig med spiret, af
jernstang med fane over volutbøjler, ligger i ruineret tilstand på loftet; på tårnets top erstattet
af kors.
†Glasmaleri, o. 1500. Stiftsvåbenet (fanebærende Gudslam i cirkulært felt) flankeret af
skjolde med henholdsvis biskop Niels Clausens
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Fig. 10. Indre, set mod øst. Ældre fotografi fra Boserups samling i N M . - Interior looking east.

våben (hvide figurer på blå bund) og Jens Iversens (røde roser i hvidt felt), indbrændt i vinduet ved prædikestolen, hvor det 1771 blev set
af Søren Abildgaard.

KALKMALERIER
Ved restaureringen 1981 afdækkedes og istandsattes ved det oprindelige vindue i skibets sydside en rammedekoration, formodentlig fra
o. 1500, i okker og gråblåt, bestående af siksakbånd mellem parallelle linier, der løber rundt i
lysningen langs hjørnet med væggen (jfr.
fig. 9). På korets sydvæg, vest for vinduet, rekonstrueredes på svage spor et rødt, sortkontureret indvielseskors, ca. 50 cm i tvm.
†Kalkmalerier. Ved ovennævnte lejlighed
iagttoges fragmenter, hovedsagelig indskrifter,
fra forskellig tid, som det imidlertid ikke skønnedes muligt at restaurere.
1) Førreformatorisk indvielseskors, på korets
nordvæg.

2) 1500'rne. Et stykke af et bånd med en
frakturindskrift i sort: »Fra ..«, muligvis med
tilknytning til †muret prædikestol, malet under
østre vindue i skibets sydside (jfr. s. 2427).
3-4) To mindetavler fra 1600'rne, vedrørende
indstiftelse af en morgenbøn i kirken, malet på
korbuens vanger. 1981 fandtes kun spor af den
søndre: 3) O.1659(?). Et par skifter over kragbåndet var malet en bred, gulrød ramme, foroven forsynet med en rudeformet ophængningsøsken. En i hovedsagen ulæselig, otteliniet, sortmalet frakturindskrift har f o r m o dentlig omfattet (dele af (?)) følgende indskrift,
gengivet 1741 i Marmora Danica: 29 »Anno
1659 den 27 xbris (decembris) er det af menige
Saxilds Bye-Mænd efter vores Sogne-Præstes
Hr. Oluf Knudsøns (jfr. †epitaf nr. 2) Begiering
anlovet, at vi, vore Børn og Efterkommere til
en ævig Ihukommelse, med Guds naadige Bistand, skal holde daglige Morgen-Bønner og
Psalmer her i Kirken, Gud til Ære og Taksigelse, som fra 3 Fienders Indfald her i Landet og
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fra det haarde Polsche Aag, og strenge Indqvartering, her var i Byen, forløste os. Præsten
eller Degnen, der haver U - m a g e med Bønner
og Psalmer at forelæse eller siunge, skal have
aarligen 2 Daller af 32.«
4) O. 1672. På korbuens nordre vange stod
ifølge Marmora Danica: 29 »Anno 1672 den 29
Julii haver Jens Sørensøn iligemaade udgifvet
til Saxild Morgen-Bøn og Sang at holde vedlige, Sexten Slette Daller, hvoraf hans SøsterSøn Simon Simonsøn annammede de 8 Daller
og hans Broder-Søn Simon Rasmusøn de andre
8, som de skal gifve til Rente af aarligen En Slet
Daler, og det at betale til hver Hell. Tre Kongers Dag, hvor til Gud gifve Fred, Naade, Lykke og Velsignelse. Amen.«
Indskrifterne, der endnu var (delvis?) læselige o. 1850, 30 er omtalt i forbindelse med
teksten til Saksild bylov fra 1660, nedskrevet
1705. 31 Først 1859 ophørte man med afholdelse
af morgenbønnen, efter at betalingen herfor
var indstillet. 30
5) 1730'rne. Præsterækketavle (fig. 11) med
navnene på syv præster, indledt med »I.
Hr. Ber[tel Nielsen]« og afsluttet med »VII.
M(agister) P[oul Poulson]«, der rimeligvis har
ladet rækken optegne, med sort kursiv. På korets nordvæg, vest for vinduet, hvor den er
omtalt 1768. 20
6) 1730'rne. Rester af versalindskrift afsluttet
med Poul Poulsons efternavn, omsluttet af
laurbærkrans. Malet højt oppe på den vestlige
del af korets sydvæg, dvs. over for ovennævnte
præsterækketavle, og måske placeret oven over
sognepræstens kalkstenstavle (s. 2434) og m u ligvis en mindeindskrift med tilknytning til en
af hans (inventar)donationer (jfr. nedenfor).

INVENTAR
Oversigt. Kirkens indre bærer præg af restaureringen
1981, hvorved nyt stoleværk og orgel er anskaffet.
Rummets farver er valgt ud fra altertavlens farveholdning. - Ved restaureringen fremkom spor efter
kirkens formentlig ældste prædikestol, der ligesom
den i Bjerager har været muret. Dens bevarede afløser, fra o. 1600, er et traditionelt arbejde i egetræ.
Altertavlen og krucifikset fra 1600'rnes midte er til-

skrevet den kendte billedskærer Peder Jensen Kolding, hvis arbejder findes i flere af herredets kirker.
Flere af sognepræsterne har sat sig spor i kirken.
Jacob Jacobsen, †1628 (jfr. gravsten), har bekostet et
*tårnur. Efterfølgeren, Oluf Knudsøn, †1673 (jfr.
†epitaf nr. 2), har dels skænket et †dåbsfad, dels indstiftet en morgenbøn 1659 som tak for befrielsen for
fjenderne og byrderne i forbindelse med indkvartering af polske hjælpetropper. Det skænkede beløb til
aflønning af degnen, overdraget sognets gårdmænd
til forrentning, blev 1672 forøget af degnen Jens Sørensen. Forsvundne, kalkmalede mindetavler i korbuen har erindret herom.
En tredie gavmild præst var den foretagsomme
magister, fra 1719 provst over Hads herred Poul
Poulson, der i sin embedsperiode 1701-36 (jfr. epitaf
nr. 3) sammen med sin hustru skænkede en oblatæske, en renæssancelysekrone og en lysearm (bevidnet
ved en mindetavle), et †kirkeskib samt opsatte et
†pulpitur til sin familie på skibets nordvæg. Han lod
male en †præsterækketavle på korets væg, og også
på anden måde synes Poulson at have spillet en rolle:
ved ombygning eller reparation af våbenhus og tårn,
opførelse af sakristi samt opsætning af korgitter og
vestpulpitur. Endelig har han sat en mindetavle
(nr. 2) over den førnævnte degn Jens Sørensen. Dennes efterfølger som degn, Ole Jensen, gav kirken en
bogstol 1724.

Alterbordet består af et fyrretræspanel, sammenstykket af dele fra forskellig tid: Forsidens fra
o. 1600, endestykkerne kopier heraf fra en restaurering 1908; bagsiden er tildannet af en revledør med beslag.
Alterbordsforsiden (jfr. fig. 12) har tre arkadefelter, hvis bueslag støttes af riflede pilastre; i
sviklerne hvirvelrosetter. I de tre smalfelter
herover er pålagt listedannede rhomber. Både
fod- og gesimslister mangler, den sidste fjernet
1831. 22 1908 blev panelet snedkermæssigt suppleret og istandsat af Niels Termansen, der
»opfriskede« de oprindelige farver, 3 2 dog ikke
overalt. Rammeværket står grønt med mørkegrønne bladornamenter, listerne omkring storfelter og rhomber tværstreget gråt og gulbrunt,
bueslagene sortmarmoreret på rødbrunt, rosetterne hvide med gule kanter. I fyldingsbundene
er, uden skabelon, malet røde gyldenstykkemønstre 3 3 på gul bund, efterlignende italiensk
fløjlsbrokade fra o. 1500. Til panelstykket m o d
syd er 1908 fra et tidligere alterklæde (jfr. nedenfor) overflyttet et sølvvåbenskjold, kronet og
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Fig. 11. †Kalkmalet præsterækketavle fra 1730'rne,
på korets nordvæg (s. 2420). C. Gallefant fot. 1981. †Wall-painting of priests' roll from the 1730's on the north
wall of the chancel.

omhængt med Dannebrogsordenens kæde,
samt fire sølvbogstaver: »CF« og »HR«, initialer for Chr. Fr. von Holstein Rathlou. - Alterbordspanelet senest istandsat 1981.
†Alterklæder. 1) Ifølge inventariet 1687 34
fandtes da et alterklæde af rødt silketøj med
sølv- og guldblomster og med et broderet krucifiks (jfr. †messehagel). 1715 19 karakteriseredes det som et rødt gyldenstykkes klæde. 2)
1818 var beklædningen om alteret så »upassende«, at man året efter anskaffede et »anstændigt«. 2 2 Det var af sort fløjl med uægte guldgaloner og et våben, 1 0 antagelig det, der nu er
anbragt på alterbordspanelets sydgavl (jfr.
ovenfor). 3) 1855 var det udskiftet med et af
rødt silkefløjl, men måske uden våbenmærke i
overensstemmelse med synets ønske to år tidligere. 9 4) 1878-79 ønskedes et nyt af rødt fløjl
eller klæde, hvortil de »nye« guldtresser fra det
gamle klæde kunne overføres. 6
†Alterdug »med brede kniplinger« var ifølge
inventariet 1687 34 foræret af Margrethe Gersdorff (jfr. historik).
Altertavlen (fig. 12), fra o. 1650-60, er tilskrevet Østjyllands dengang førende billedskærer,
Peder Jensen Kolding, 3 5 der har leveret væsentlige bidrag til udsmykningen af mange af Hads
herreds kirker.
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Den lille tavle, af eg, som velproportioneret
breder sig ud i det lave kor, hører til værkstedets seneste arbejder, der helt har forladt renæssancens arkitektoniske opbygning og er opløst
i barokke komponenter omkring figurer og
scener, hovedsagelig fra det ny testamente. I
det dybe midtfelt med de øvre, skråt afskårne
hjørner ses en fremstilling af Nadveren (fig. 13)
med næsten fritskårne figurer. Foran de barokke, flade sidenicher og på storvingerne, der går
i ét med disse, er anbragt de fire evangelister
med deres tegn, Markus og Lukas stående på
konsoller i nicherne, Matthæus og Johannes
(der har mistet sit attribut, ørnen), siddende på
vingernes delfinformede, øvre led. Herunder
løber vingerne ud i barokke havfrueengle med
knoppede voluthaler. De stående apostelfigurer, Peter, med nøgle og Paulus, med sværd,
støtter fodstykkets skrifttavle under den forkrøppede postamentbjælke, der er smykket
med gennembrudte ornamenter, bladværk og
fantasifugle. Store hængeenglehoveder flankerer fodstykket og udfylder mellemrummet
mellem midtfeltet og den bladsmykkede gesims. På midtfeltets skråsider sidder, i nord,
Moses med sine tavler og peger op mod kobberslangen, der kroner nordre sideniche, et
gammeltestamentligt motiv, der foregriber
Korsfæstelsen, der ses som pendant i syd, og
som den siddende Johannes Døber peger op
mod, ganske som på epitaf nr. 3, fra 1651, i
Århus Vor Frue kirke (s. 1198). I topstykkets
halvrunde felt ses et relief af Gravlæggelsen og
som afslutning den opstandne Kristus med
sejrsfane og korsstav stående mellem to siddende romerske soldater, med sværd og bue.
Efter værkstedets sædvane anvendes motiver
fra tidligere arbejder, men i varieret form, her
eksemplificeret i nadverrelieffet (jfr. Odder,
s. 2536). Dette motiv er ligesom topfeltets
Gravlæggelse udført efter et stik af Anton
Wierix efter Maerten de Vos, 36 dog afvigende
med hensyn til den centrale gruppe, Kristus og
Johannes, og de to apostle til højre herfor.
1908 blev tavlen restaureret af Niels Termansen. 3 7 Manglende smådele blev nyskåret og sekundære farvelag, bl.a. et fra o. 1854, 9 fjernet.
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Fig. 12. Alterbordspanel fra o. 1600 og altertavle fra 1650-60, tilskrevet billedskæreren Peder Jensen Kolding
(s. 2420f.). NE fot. 1983. - Panel of Communion table from c. 1600 and altarpiece from 1650-60, ascribed to the woodcarver Peder Jensen Kolding.
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Den oprindelige, velbevarede staffering på
kridtgrund blev dernæst efter Termansens sædvanlige restaureringsmetode nøje registreret,
men herefter afrenset og genfremstillet. 3 8 Restauratoren iagttog, at maleren ikke allevegne
havde pålagt farverne konsekvent, men ofte foretrukket en dekorativ virkning frem for en redegørelse for foldekast og dragtdeles yder- og
indersider.
Tavlen fremtræder nu, efter en istandsættelse
1981-82, med en broget staffering, hvor rødbrunt, gråt, grønt og guld er dominerende.
Midtfeltets brede ramme er rødbrun, storvingernes kartoucher grå med mørkebrune nichebaggrunde. De broget klædte figurer har gyldent hår og skæg. I fodstykkets felt fjernedes
1908 en nyere indskrift fra Joh. 6,54, og den
oprindelige gyldne frakturindskrift på sort
bund genopmaledes: »Hou (!) som æder och
Dricher uVærdelige ... 1. Cor. xl. v. 28-29.«
En gammel †altertavle, måske en del af et
»gyldent alter«, blev 1613/14 7 solgt til Tvenstrup kirke for 1½ dl. (jfr. s. 2588).
Altersølv. Alterkalk (fig. 14), formodentlig fra
1600'rnes sidste halvdel 39 og måske forarbejdet
af en ældre kalk (se nedenfor). Den 21 cm høje
kalk har sekstunget, profileret fod på smal fodplade og sekskantet skaft med tætsiddende profilstave ved overgangen mellem de forskellige
led. Den fladtrykte knop har på over- og undersiden degenererede, rundbuede stavværksvinduer adskilt af skarpe rygge, der på knoppens yderside ender i store ruder. Stort, glat
bæger. Fodtungerne er accentueret ved graverede konturlinier, der forneden løber ud i tvedelte blade. På en af fodtungerne er et fintgraveret krucifiks, hvor Kristusfiguren, med flagrende lændeklædesnipper, hænger med bøjede
ben skråt vendt m o d højre på et kors, fastholdt
af skråstivere og en træpløk mellem græstotter.
Kalken nyforgyldt både ind- og udvendig. På
fodpladen et læderet, uidentificeret mestermærke, et skjold tilsyneladende med versaler.
Kalken er muligvis forarbejdet af en ældre,
der tidligst er nævnt 1616, og som to år efter
blev »forfærdiget« (antagelig repareret) sammen med disken, der »omforarbejdedes« med
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Fig. 13. Relief af Nadveren, fra altertavlens midtfelt
(jfr. fig. 12) (s. 2421). NE fot. 1983. - Relief of the
Eucharist, from the middle panel of the altarpiece.

tillagt sølv, for ialt 7½ m k . 7 Ifølge 1715-inventariet rummede den »ganske forgyldte« kalk tre
pægle. 1 9
Disk, københavnsk arbejde fra 1680, stor og
flad, 16,6 cm i tvm., med graveret cirkelkors
på randen, et Georgskors på skraveret bund.
Yderst på undersiden en lille profilstav. Her ses
tillige Københavns bymærke 1680 og en lille
rest af et mestermærke. Oversiden forgyldt.
Oblatæske (fig. 15), udført mellem 1718 og
1734 af Mogens Thommesen Løwenhertz,
Horsens, og skænket af sognepræsten Poul
Poulson og hans hustru Mette Hutfeldt (jfr.
epitaf nr. 3 og oversigt s. 2420). Æsken, der har
en smal, bølget fodplade, er cylinderformet,
8,2 cm i tvm. og 7 cm høj incl. det profilerede
låg. På dettes flade overside er graveret et alliancevåben for ægteparret, hvis initialer »P. P.«
og »M HF« står med store skønskriftsbogstaver over hjelmtegnene. Sognepræstens borgerlige våben er antagelig komponeret over hans
to brødres (adelige) våben, efter at disse var
blevet adlet 1718. 40 Skjoldet er vinkeldelt ved
en sænket sparre, hvorover to seksoddede stjerner. Nedenunder ses en stående ørn, der mangler adelsvåbenets krone på hovedet, som her
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desuden drejer hovedet modsat. Hustruens
mærke er pelikanen, der ved blodet fra eget
bryst genopvækker sine unger, et symbol på
Kristi opstandelse. På lågranden graveret skriveskrift: »Mese brød Eschen til Saxild Kierche«.
Midt under bunden ses den ovenfor omtalte
guldsmeds stempel (Bøje II, 1982, nr. 6125).
Sygesæt, 1923, københavnsk arbejde. Kalken, 14,5 cm høj, med vinbeholder indsat i bægeret, disk, 8,5 cm i tvm. samt lille, 1,8 cm høj
oblatæske, alle med Københavnermærke og
stempel for guardeinen, Chr. Fr. Heise. †Sygesæt. En kalk og disk af tin, omtalt 1616, 7 har
formodentlig været et sygesæt. 1715 19 nævner
inventariet et sygesæt af messing, måske det,
der 1920 6 karakteriseres som meget småt og
tarveligt, og derfor ønskedes fornyet.

Fig. 14. Alterkalk, formodentlig fra 1600'rnes sidste
halvdel (s. 2423). NE fot. 1983. - Chalice, presumably
from the latter half of the 1600's.

Fig. 15. Oblatæske udført mellem 1718 og 1734 af
Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens, og
skænket af sognepræsten Poul Poulson og hustru
(s. 2423). NE fot. 1983. - Wafer-box made between
1718 and 1734 by Mogens Thommesen Løwenhertz,
Horsens, and donated by the parish priest Poul Poulson
and his wife.

Alterkande, antagelig anskaffet 1853, 9 af sort
porcelæn med guldkanter, fra Den kongelig
Porcelænsfabrik; nu ude af brug. 1715 fandtes
en †tinvinkande »på næsten to potter«. 1 9
Alterstager (fig. 16), fra 1600'rnes midte, tidligst omtalt i inventariet 1687, 34 af lys messing,
ret tynde i godset, 46 cm høje. Den lave, profilerede fodskål hviler på tre klofødder, hver
med fem tæer der griber om en fladtrykt kugle.
Det særprægede skaft består af store, indknebne led, med blødt formede overgange til det
fladtrykte midtled. N y e trælysepigge. To store
messinglysestager, 41 hver med fire lys båret af to
løvefigurer, samt to mindre messingstager, til
fem lys, alle nyere, er til dels ude af brug. 4 2 —
1616 havde kirken kun én †lysestage af messing. 7
Et †røgelsekar omtales i inventarierne 1687 34
og 1715 19 som et »ildkar«, 1828 10 som »en ildkasse af malm«. Senest beskrives det 18626 som
et malm røgelsekar.
Messehagel, nyere, af rødt fløjl med guldgaloner. †Messehagler. 1616 var haglen af rødt fløjl. 7
1687 34 og 1715 19 fandtes to messehagler. Den
ene hagel og †alterklædet var tilsyneladende
ens, af rødt silketøj med sølv- og guldblomster
og med et »bordyret« (broderet) krucifiks,
haglen desuden med »opfoldede« sølv- og
guldgaloner. Den anden hagel var af rødblommet fløjl med guldkniplinger. Også 1828 10 var
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alterklæde og hagel af samme farve og stof,
sort fløjl, haglen med sølvkors og -galoner.
1862 var haglen af det reglementerede røde fløjl
»med guldkors og zirater«. 6
Alterskranke, sandsynligvis fra 1853, 9 da »alterrækværket« ønskedes fornyet. Den har drejede, lysgråmalede balustre under enkelt, m ø r kegrønt håndfang; opstillet i lige linie tværs
over koret. 1888 43 blev en perlefarve afskrabet,
så egetræets farve blev synlig.
†Korgitter. Ifølge Danske Atlas 20 skal sognepræsten Poul Poulson (jfr. oversigt s. 2420) have ladet koret aflukke med »et Tralverk« for et
legat stiftet af Karen Pedersdatter Høring.
Bogstol (fig. 17), skænket 1724 af degnen Ole
Jensen. 4 4 Den er af eg, ialt 140 cm høj og har
over en svejfet udsavet trefod et drejet skaft,
der bærer et skråtstillet pultbræt. Dettes sider
er tunget udsavet med hjerteformede gennembrydninger i de øvre hjørner, forneden giver en
profilliste bogstøtte. Til pultbrættets underside
er på hver side fæstnet en lille plade med en
cylinderformet lyseholder, begge dele fornyet.
På det ægformede skaftled over trefoden er
indskåret giverens initialer med store skønskriftsbogstaver: »OISD« og årstallet »1724«.
Foroven på pultbrættet står en gulmalet indskrift med skriveskrift: »A: 1724 hafver Olle
lensøn degn bekostet / Denne Bogstoel og gifven den til Saxild Kierke / mig og mine efter
Kom(m)ere til nytte, naar vi den behøfve.« Flere dele fornyet. 4 5 - 1907 stod den sortmalet, nu
i egetræets farve. 1862 anbragt i sakristiet, 6 nu i
korets sydvesthjørne.
Døbefont (jfr. fig. 8), 1888, 6 af rødlig granit,
83 cm høj og 65 cm i tvm., i nyromansk stil.
Den halvkugleformede k u m m e har under
mundingsprofilet et bånd med en indhugget,
»kreneleret« bort, og på korpus står med store,
kantede relieftal »1888« og »IHS«. Foden er
terningkapitælformet, med afskårne hjørner. 4 6
Opstillet i korets nordvestre hjørne.
Kirkens romanske *døbefont findes antagelig
mellem de tre fonte, der nu står i haven til
herregården Rathlousdal. I synsprotokollen
18626 bemærkes, at en døbefont af sten skal
være »bortført« af en tidligere sognepræst. For-

Danmarks Kirker, Århus amt

2425

Fig. 16. Alterstage fra o. 1650 (s. 2424). NE fot.
1983. - Altar candlestick c. 1650.

modentlig har kirkeejeren ønsket den opstillet i
sin have. 4 7
I inventariet 1828 10 nævnes, at fonten stod på
loftet, da pladsen var anvendt til »kor for børnene«. Muligvis drejer det sig om ovennævnte,
romanske *font, i hvert fald var 1830 22 anskaffet en ny †træfont »i ganske passende form« (jfr.
Nølev, s. 2455).
Dåbsfad, 1888, 6 af messing, 46,5 cm i tvm.,
glat, med smal rand dekoreret med en graveret
bort svarende til fontens; i bunden »IHS« og
Georgskors samt årstallet. †Dåbsfade. 1687 havde kirken et »vandbækken«, der var skænket af
sognepræsten Oluf Knudsøn 3 4 (jfr. †epitaf
nr. 2). Til den nyerhvervede †font var 1830 anskaffet et fad af fajence, der imidlertid allerede
samme år var i stykker, hvorfor man ønskede
et andet af metal. 2 2 1862 fandtes en porcelænsskål i træfonten. 6
Dåbskander. 1) Skænket 1947 af »Grd. Niels
Øvlisen, Saxild«; af messing, med et bælte af
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kobber, hvorpå messingkors. 2) Nyere rokoko-kopi, af tin, ude af brug.
Krucifiks (fig. 18), o. 1650-60, måske udført i
Peder Jensen Koldings værksted samtidig med
altertavlen. Den ca. 68 cm høje figur, af eg,
hænger i næsten vandret strakte arme med let
k r u m m e d e fingre. Hovedet (fig. 19) hælder
frem foran højre skulder, øjnene er lukkede; en
kraftig, flettet tornekrone er trukket ned over
det lokkede hår. Den slanke krops anatomi er
tydeligt fremtrædende, i højre side ses det lille
spydsår. Lændeklædet er ret kort og tætfoldet,
uden sidesløjfe. Knæene er bøjet, de overlagte
fødder fæstnet med én nagle. Nyere, glat korstræ med påsat skriftbånd. Nyere staffering: figuren har naturlig legemsfarve, med blodspor
fra sårene, grøn tornekrone på det mørkebrune
hår, lændeklædet blegrødt. Korstræet mørkebrunt, skriftbåndet hvidt med sorte versaler.
O p h æ n g t på skibets nordvæg, over døren.

Fig. 18. Krucifiks fra o. 1650-60, muligvis udført i
Peder Jensen Koldings værksted (s. 2426). NE fot.
1983. - Crucifix from c. 1650-60, possibly made in the
workshop of Peder Jensen Kolding.

Fig. 17. Bogstol skænket 1724 af degnen Ole Jensen
(s. 2425). NE fot. 1983. - Lectern donated 1124 by the
parish clerk Ole Jensen.

Prædikestol (fig. 20), fra o. 1600, med lydhimmel fra o. 1635-40. Stolen, der er et landligt
renæssancearbejde i egetræ, har fire fag. I storfelterne (fig. 21) er der slanke portaler, hvis pilastre og bueslag m o d indersiden har små tunger. Både pilastrene, med profilkapitæler, og
de nedre smalfelter er profilerede; styltebuerne
er smykket med bosser, og i buesviklerne ses
store englehoveder. I felterne under bueslagene
spores træindlagte stjerner. Hjørnestillingerne
har parvis ordnede halvsøjler, hvis skafter foroven er riflede, forneden glatte, og hvis kapitæler nærmest er joniske, med æggestav over volutterne. Gesims og postament har ret svage
hjørnefremspring med glatte småfelter. De
gennemløbende lister er glatte med undtagelse
af en tandsnitliste under storfelterne. I frise- og
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postamentfelter er latinske bibelcitater med reliefskårne versaler, der snart er lodret-, snart
skråtstillede og med mange ind- og sammenskrivninger. I frisen, hvor indskrifterne især
har relation til Guds ord, der fremføres fra prædikestolen: 1) »Verbvm do(m)ini manet in æternvm« (1. Pet. 1,25), 2) »Lvcerna pedibvs
meis verbvm tvvm« (Salme 119, 105), 3) »Qvi
ex deo est verba dei avdit« (Joh. 8,47), 4) »Beati
qvi avdivnt verbvm dei et cvsto« (Luk. 11,28).
I postamentfelterne formanende ord: l)»Pretio
empti estis magno nolite fieri servi hom(in)vm« (1. Kor. 7,23), 2) »Sic lvceat lvx vestra coram homi(ni)bvs vt videant o(per)a«
(Matt. 5,16), 3) »Vigilate et orate ne intretis in
tentationem« (Matt. 26,41), 4) »Mvltvm valet
deprecatio ivsti assidva apvd devm« (Jak. 5,16).
— Under stolens hjørner hænger englehoveder
(fig. 22) og herimellem små kartoucher o m kring halvrosetter. Den lille underbaldakin har
frie volutbøjler endende i drejet knap omgivet
af otte små, drejede kugler. Opgang, fra
o. 1854, 9 med drejede balustersøjler, langs triumfvæggen.
Lydhimlen, fra o. 1635-40, svarer i stil til og
er antagelig udført i samme værksted som bl.a.
himlen i Nølev (s. 2456) og Storring (s. 2073)
fra 1638. De fem ornamenterede sider har kartoucheformede topstykker 4 8 med slyngbånd
omkring midtcirkel og på hjørnerne ret lave
topspir. Gesimsen har tandsnit og æggestav og
smalle frisefelter mellem lave hjørnefremspring
med triglyffer, hvorunder englehoveder med
pandevolut og spiralkrøller. De gennembrudte
hængestykker har beslagværksbøjler og midtroset. Undersiden er listedelt i felter omkring
midtroset med lille hængevindrueklase.
Stol og himmel er istandsat 1910 af maleren
P. Rahbek, der fjernede en overmaling med
perlefarve 4 3 fra o. 1854, 9 før den ældre staffering blev rekonstrueret. Oprindelig har stolen
formodentlig stået umalet eller med en partiel
staffering at d ø m m e efter de træindlagte stjerner i storfelterne. Muligvis i forbindelse med
lydhimlens opsætning har begge dele faet en
broget renæssancestaffering, lagt på kridtgrund
samt rød bolus. Farverne domineres af mange

Fig. 19. Detalje af krucifiks (jfr. fig. 18) (s. 2426). NE
fot. 1983. - Detail of crucifix ( c f . fig. 18).

gyldne detaljer samt grønt, rødt, violet og
mørkebrunt. Englehovederne er lidt mørkladne i hudfarven, med gulbrunt hår, vingerne har
sølv, guld, rødt og grønt. Indskrifterne står
gyldne på sort bund. I lydhimlens frise en gulmalet frakturindskrift, et nymalet citat på
dansk rekonstrueret efter de to sidste felters
ordlyd: »Fremstraaler og Morgenstiernen - oprinder i Eders Hierter. [2] Petr. 1, [19].«
I prædikestolens storfelter afdækkedes ubehjælpsomt malede, stående evangelistfigurer,
antagelig fra o. 1854, hvis navne står med gule
versaler i fodfelterne, fra øst: »S.Mat(t)h., S.
Marc. (fig. 21), S.Lucas, S. Ioh(an)«. 49 - 198182 er stol og himmel atter blevet istandsat. 50
†Muret prædikestol (fig. 31), 1500'rne (?). U n der det østligste vindue i skibets sydside fremk o m og retableredes under restaureringen 1981

155*

2428

HADS HERRED

sporet konstateredes rester af kalkmalet frakturskrift mellem to vandrette linier, tilsyneladende enden af et bånd, der har forløbet på
brystningens frontside. Nu delvis dækket af
nyt panel.
Stolestader, 1981, med vendbare bænkerygge,
tegnet af arkitekterne Jens Vilhelmsen og Aage
Kristensen. Kirkens ældre \stoleværk er kun
sparsomt belyst. 1717 ønskede sognemændene
en lille bænk i våbenhuset til de kvinder, der
skulle »introduceres efter deres barselgang«.
1719 manglede de tre »opstandere« til kvindestolene. 1 9 I koret skulle der 1817 12 opstilles
bænke til skolebørnene (jfr. †døbefont). 1854f.
fornyedes alle stole med rygbeklædning og låger (jfr. †pulpitur), hvorefter de maledes med
egetræsfarve. 9 1862 6 var stadernes antal 37. Ifølge ældre fotografier (jfr. fig. 10), var de glatte gavle afsluttet af en rundbuet profilliste over
et højt, konkavt halsparti over ryglænene, der
1903 fik en tre tommers hældning; samtidig
fjernedes lågerne for staderne. 9

Fig. 20. Prædikestol fra o. 1600, med lydhimmel fra
o. 1635-40 (s. 2426). NE fot. 1983. - Pulpit c. 1600,
with sounding-board from c. 1635-40.

en 107 cm bred og ca. 40 cm dyb, rund niche,
der sekundært har været hugget ind i murværket og uden tvivl er levn af en muret prædikestol (jfr. Bjerager s. 2509). 51 Nichens bund ligger knap en meter over gulvet, mens den øvre
del er ødelagt ved vinduets udvidelse i nyere
tid. Nichevæggen er udført med småsten indtrykket i mørtlen (jfr. f.eks. Odder, s. 2528).
Ved nichens vestside er afbrudte munkesten,
der vidner om en muret, og efter pudsspor at
d ø m m e , sandsynligvis profileret, helsten tyk
brystning. På skibets væg vest for brystnings-

†Præste- og †degnestol stod 1862 ved indgangen til koret. 6
Et †skab til messeklæderne er nævnt 1687. 34
Pengeblok »til tavlepenge«, 10 formodentlig
anskaffet kort efter 1818, da †pengetavlen var
ganske ubrugelig. 2 2 Retkantet plint og skaft
samt udragende blok-hus med jernbeslået låg;
stor pengetragt. 89 cm høj, lyst gråmalet. Ved
norddørens østside.
†Pulpiturer. 1-2) Tidligst omtalt 1736 19 og
muligvis opført kort forinden, idet en lukket
pulpiturstol til præstens familie, bygget i ét med
pulpituret, var bekostet af sognepræsten Poul
Poulson 2 0 (jfr. epitaf nr. 3 og oversigt s. 2420).
Det ene pulpitur var opbygget i kirkens vestende, det andet, for præstefamilien, langs skibets nordvæg med adgang gennem en dør over
indgangen til skibet, endnu markeret i m u r værket; øst herfor har et vindue givet lys til
pulpituret (jfr. s. 2418). 1817 bemærkes ved et
syn, at trappen behøver nye trin, 2 2 og 1853 var
pulpituret så brøstfældigt, at kirkeejeren tilbød
at forny stolene (jfr. ovenfor) m o d tilladelse til
at nedtage begge pulpiturer, hvilket skete to år
senere. 9 3) O. 1901, 6 i vest, strækkende sig
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tværs over skibet, et fyldingspanel med let
fremspringende midtparti, støttet af to stolper,
beregnet til det nye †orgel. Opgangen var i
nord, langs vestvæggen, ad en trappe med drejede balustre. Fjernet 1981.
Orgel, bygget 1981 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. 10 stemmer, to manualer og
pedal. Disposition: Hovedværk: Principal 8',
Rørfløjte 8', Oktav 4', Gemshorn 2´, Oktav 1'.
Svelleværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal
2', Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16'. Tegnet af
Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen i samarbejde med orgelbyggeriet. I kirkens vestende.
*Orgel med fem stemmer, bygget 19019 af
Frederik Nielsen, Århus, Skænket af gårdejer
O t t o Mortensen, Saksild. På pulpitur i kirkens
vestende. Siden 1981 i Bågø kirke (Odense
amt).
Tre salmenummertavler, af eg, udført 1933 af
Peter Bang Termansen. Messingtal ophængt på
søm. To store, sortmalede †tavler, fra 1800'rne,
med rankesmykket topstykke og 2 x 5 felter beregnet til indskudsplader, hvidmalede med sorte tal, hang ifølge et fotografi fra 1907 henholdsvis på triumfvæggens nordre del og på
skibets sydvæg.
Præsterækketavle, opsat mellem 1784 og
1821. 52 Stor, sortmalet trætavle med hvid kursivindskrift, genopmalet 1933. På våbenhusets
vestvæg; 1855 flyttet fra en plads »nede i kirken« til sakristiet. 53
Mindetavle, 1723, oval egetræstavle, 21,5x37
cm, med enkeltprofileret ramme omgivet af
gennembrudte bladranker. På sort bund står
med gul skriveskrift, navnene med store skønskriftsbogstaver: »Anno 1723 haver Mag. Poul
Poulsøn og hans Hustru Mette Marie Hutfeldt
givet denne Lysecrone med dend Lyseplade,
som er neden i Kierchen till Saxild Kierke« (jfr.
epitaf nr. 3). Ranken grønmalet, rammen gul.
Indskriften refererer formodentlig til renæssancelysekronen nr. 1, men også til en lyseplade,
som kan være identisk med den, hvortil lysearmen er fæstnet (jfr. nedenfor). På sakristiets
østvæg. 5 4
Lysekroner. 1) (Fig. 23), fra 1500'rnes sidste
halvdel, kun ca. 30 cm høj medregnet ringene
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Fig. 21. Storfelt fra prædikestolen, fra o. 1600, med
evangelistmaleri fra o. 1854 (jfr. fig. 20) (s. 2427).
NE fot. 1983. - Main panel of pulpit from c. 1600, with
painting of Evangelist from c. 1854 ( c f . fig. 20).

Fig. 22. Englehoved under prædikestolen (jfr.
fig. 20) (s. 2427). NE fot. 1983. - Angel's head from
below pulpit.
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Fig. 23. Lysekrone, med topfigur, fra 1500'rnes sidste halvdel, antagelig skænket 1723 af sognepræsten Poul
Poulson og hustru (s. 2429). NE fot. 1983. - Chandelier, with a lansquenet as figure at the top, from the latter half of
the 1500's, assumed to have been donated 1723 by the parish priest Poul Poulson and his wife.

foroven og -neden. Den har seks vandret udgående volutarme, der midtpå har indknebne led
på hver side af midtskive. Lyseskålene er flade
og lysepiberne høje, cylinderformede, med
»vinduesgennembrydninger«. Topfiguren 5 3 (fig.
23) er en landsknægt iført pludderhoser og høj,
rundpuldet hat og med langt, tvedelt skæg.
Hængeknoppen er et dobbelt løvehoved med
en ring, dannet af to modstillede delfiner. O p hængt over døbefonten i jernstænger, leddelt
ved tre drejede, midtdelte, uægte forgyldte
kugler. 5 6 Formodentlig skænket 1723 af sognepræst Poul Poulson og hustru, jfr. mindetavle.
2-3) 1959, to ens barokkopier med ni lysearme og flakt ørn som topfigur, leveret af kunstsmedemester Knud Eibye, Odense. I koret.
4-9) 1982, seks ringformede messingkroner,
udført efter tegning af Rolf Graae. I skibet.
Lysearm, 1600-25, i hovedsagen svarende til
den i Grundfør (s. 1666), med akantusblade på
hver side af lille, tværriflet midtled og flad lyse-

skål med nærmest cylindrisk lyseholder. Hvælvet vægplade med lille hånd, hvorigennem armens tap er stukket. Muligvis skænket af Poul
Poulson, jfr. mindetavle. Istandsat 1915 af Dalhoff, der har tilsat den indre volut med tap,
afslebet lyseskålen og udbedret vægpladen. 5 7
Opsat under mindepladen, på sakristiets
østvæg.
Kirkeskib58 (fig. 24), navnløs orlogsfregat
skænket 1783. Hver side har ti kanonporte,
hvoraf de tre med udstikkende kanoner; to andre på øvre agterdæk. Agterspejlet er smykket
med medailloner og ringe samt to svævende
engle, der holder en medaillon over et lille hjerte; gallionsfiguren er en søofficer med sabel.
Sortmalet, med hvidt kanondæk og brun køl.
Gallionsfigur, kahytsdetaljer og ornamenter
gyldne, vinduer blå. På nedre kølliste en indskrift med hvidmalede versaler, hvorunder
skimtes en tilsvarende indskrift, med kursiv:
»Denne fregat er givet til Saxild kirke - af Al-

SAKSILD KIRKE

bert Christian Hiort fra Norsminde«; på forstavnen »1783«. Ved agterstavnen på samme
side kan under den sorte overmaling læses:
»Aar«. Repareret o. 1923. Ophængt over skibets midtgang ligesom i 1862.6
†Kirkeskib. 176820 omtales et skib bekostet af
sognepræsten Poul Poulson (jfr. epitaf nr. 3 og
oversigt s. 2420). Det fandtes endnu 1828, 10 da
inventarlisten opregner: »tvende fartøjer«.
Et †ligklæde, omtalt i inventariet 1687, 34 var
givet af Jens Sørensen (jfr. epitaf nr. 2).
Tårnure. 1) Udført af »I. F. Weule Bockenem
1892«; urskive i vest (jfr. fig. 1).
*2) (Fig. 25a-b), skænket mellem 1603 og
1613 af sognepræsten Jacob Jacobsen (jfr. gravsten). Smedejernsramme samlet med kiler.
Døgnværk med hagegang og timeslagværk,
anbragt i hinandens forlængelse med fælles lodret taphulsstiver midt i værket (højde 91 cm,
længde 74,5 cm, bredde 43,5 cm). De fire hjørnestivere fortsætter nedefter som udadbøjede
men smallere ben, mens de foroven ender med
en ombøjning med et hul, utvivlsomt spor efter en blomst. De øvrige stivere har foroven en
volut hvori fire til fem S-formede ridser.
Begge værker har trævalser, hver med fire
direkte påsatte optrækssving, svejfede og af-
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Fig. 24. Kirkeskib, en orlogsfregat, skænket 1783 (s.
2430). NE fot. 1983. - Votive ship, a naval frigate,
donated 1783.

sluttet med en knop. Spærrehjul. Mellemhjul
med kronhjul, som tillader det nu manglende
ganghjul at sidde på tværs af værket, styret af
ligeledes mangelfulde dele afgang- og hagehjulenes tappe. Udløsning af slagværket ved stift
på valsehjulets aksel. Uret synes oprindelig at
have haft spindel og balance, navnlig i betragtning af at valsehjulet sidder relativt langt fra
midtstiveren. Seks hammerløftsstifter med
bøsninger og blindfælde. I øvrigt mangelfuldt
men konventionelt slagværk.

Fig. 25a-b. *Tårnur, skænket mellem 1603 og 1613 af sognepræsten J.Jacobsen (s. 2431). JJF fot. 1984 og
opmåling, 1:10, af Søren Andersen 1978. - Tower clock, donated between 1603 and 1613 by the parish priest.
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Fig.26. Udsnit af frise på klokken fra 1828 (jfr.
fig. 27) (s. 2432). JJF fot. 1983. - Section of frieze on
bell from 1828 (cf. f i g . 2 7 ) .

Fig. 27. Klokke, støbt 1828 af P. P. Meilstrup, Randers (s. 2432). JJF fot. 1983. - Bell, cast 1828 by
P. P. Meilstrup, Randers.

Tårnuret er tidligst omtalt 1613/14, 7 da degnen fik betaling for at stille sej erværket, en udgift der bl.a. gentages 1661. 59 1687 nævnes det
»gamle sejerværk i tårnet«. 3 4 I sognepræst Poul
Poulsons (jfr. s. 2420) præstekatalog 1727 60 fortælles under omtalen af Jacob Jacobsen, at man

endnu så og glædede sig over uret, der var anskaffet på dennes foranstaltning og bekostning.
1804 25 gav stiftsmyndigheden samtykke til opførelse af et spir, efter at tårnets øverste del var
nedbudt (jfr. s. 2418), blot der blev givet bekvem plads for sejerværket. 6 1 1832 22 ønskede
synet, at uret blev sat i brugbar stand. 1861 var
uret fjernet for at blive repareret, men endnu
tre år efter var det ikke i gang. 9 1875 gentoges
ønsket om reparation og loddernes ophængning, men 1890 måtte man konstatere, at uret
ikke kunne k o m m e til at gå, og at det følgelig
måtte udskiftes. 6 Det har herefter stået ude af
brug i tårnet. Siden 1968 i Nationalmuseet
(inv. nr. D 204/1968).
Klokke (fig. 27), 1828, »støbt i Randers af P.
P. Meilstrup« og svarende til den samtidige,
senere omstøbte klokke nr. †3(?) i Tulstrup
(s. 2376). Støberindskriften, med reliefversaler,
står nederst på korpus lige over de 2 x 2 lister,
der over slagkanten ledsager en lille rundstav.
Om halsen 2 x 3 lister over og under et skriftbånd, med indskriften: »Bekost at omstøbe aar
1828 af Niels Rosenkrands von Holstein Rathlow maior af armeen«. Herover en frise (fig. 26)
med to forskellige, profilstillede buster adskilt
af lille kors. Ophængt i slyngebom 1943.
†Klokker. 1528-29 62 ejede kirken to klokker,
hvoraf den største på tre skippund blev afgivet i
forbindelse med klokkeskatten nævnte år. Kirkeværgerne og »menige sognemænd« ønskede
imidlertid at ombytte den med den mindste
klokke på ét skippund og betale vægtdifferencen, dvs. to skippund kobber for 28 gylden for
hvert skippund, som Peter (»Peytthr«) kobbertækker modtog på »vor nådige Herres vegne«.
- 1661 59 omtales kun én klokke, som degnen
ringede morgen og aften. 6 3 1 687 34 nævnes den i
inventariet sammen med sejerværket i tårnet,
der 1720 19 var revnet i alle fire sider, så det
befrygtedes, at klokken ville falde ned, hvis
tårnet ikke straks blev repareret (jfr. ovenfor).
1828 10 var klokken nedtaget til omstøbning.
»†Bedeklokken« er omtalt 1617, 7 da degnen
fik betaling for at ringe med den.
Klokkestol, af eg, formodentlig samtidig med
tårnets ombygning o. 1806; afstivet 1892. 6
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barn siddende med et kranium i højre hånd,
palmegren i venstre. Til den anden side moderen og de to døtre - alle med hænderne sammenlagt i bøn. Præsten, i ornat, har brunt hår
og rødligt skæg, børnene alle blondt hår. Kun
den døde dreng er hvidklædt, alle de øvrige er i
sort, moderen og døtrene dog med forklæder,
hvorigennem skimtes det underliggende røde
stof med gyldne småblomster. Moderen har
desuden hvidt, gennemsigtigt skulderstykke,
pigerne kniplingsbesat halsudskæring og forklæder, alle tre har gyldne kæder om halsen.
Også den store dreng har hvide kniplinger ved
håndleddene og som halsklud.
Det veludførte portrætmaleri, hvis religiøse
motiv (efter Van Dyck) ganske svarer til Holme-epitafiets (s. 2210), er muligvis malet af
samme mester, der måske tillige er ansvarlig
for flere epitafiemalerier i Århus domkirke og

Fig. 28. Epitaf, nr. 3, over sognepræst (senere
provst) Poul Poulson og hustru Mette Maria H u t feldt, døde 1736 (s. 2434). NE fot. 1983. - Sepulchral
tablet, no. 3, for the parish priest (later rural dean) Poul
Poulson and his wife Mette Maria Hutfeldt, died 1736.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) Epitafiemaleri (fig. 30), fra slutningen af 1600'rne, i nybarok ramme fra 1933,
formodentlig af sognepræst Caspar Bernhardsen Suhr 6 4 (død 1701), hans første hustru,
Anna Olufsdatter, (jfr. †epitaf nr. 2), død 1688,
og børn.
Maleriet, udført i olie på træ, 114x108 cm,
har øvre afskårne hjørner ligesom provstemaleriet fra 1681 i Falling og epitafiet fra 1667 i
Bjerager (s. 2511), hvis ramme har tjent som
model. Under en fremstilling af den ligblege,
korsfæstede Kristus, på blå himmelbaggrund
mellem mørke skyer, ses præstefamilien knælende på røde puder på det gulbrune gulv. Til
den ene side faderen og en søn og midtpå forneden et lille, dødt, blomsterkranset drenge-

Fig. 29. Gravsten over sognepræst Jacob Jacobsen,
†1628, og hustru Anna Pedersdatter (s. 2334). NE
fot. 1983. - Tombstone for the parish priest Jacob Jacobsen, †1628, and his wife Anna Pedersdatter.
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Vor Frue. Maleriet er antagelig udført kort før
eller lige efter hustruens død 1688.
Maleriet er istandsat 1933 65 og senest 198182, da det konstateredes, at store dele tidligere
havde faet en overmaling af ret høj kvalitet.
Den nyskårne barokramme blev samtidig
hvidmalet.
Antagelig 1869 blev epitafiet fjernet (jfr.
ovenfor) og anbragt på Rathlousdal, hvorfra
det hentedes tilbage til kirken 1903 9 og anbragtes på skibets nordvæg.
2) O. 1715, over lens Sørensøn, degn til Saxild og Nølou over 51 år, »hvis nidkærhed for
Guds ære, oprichtighed imoed 3 præster hand
betiente og ærlighed imoed hans sognefolck
enhver veed« (jfr. †ligklæde og †kalkmalet
mindetavle nr. 4). F. i Saxild 19. maj 1646, †7.
nov. 1715, 60 år, 6 6 6 mdr. og 4 dage gl. »Dette
ham till ære opsatt af mag. P. Poulson« (jfr.
oversigt s. 2420).
Oval tavle af sandsten, 48X72 cm, indskriften med fordybede versaler. 1909 6 indmuret i
våbenhusets nordmur, øst for døren.
3) (Fig. 28). Tavle, antagelig udført før 1719,
over Poul Poulson, 6 7 f. på Søbygaard 8.juli
1674, †<7. dec. 1736>, var præst til Saxild og
Nøløu(!) sogne i (35) år, og hustru Mette Maria Hutfeldt, 6 8 f. i Aars 13.juli 1670, †<9.juli
1736>. Velsignet med to børn, Sele Maria og
lens Poulson. »De levede med hverandre i fortrolighed i livet, og begierer, at deris legomer
maa huile hoes hinanden i rolighed efter livet.«
Ifølge Marmora Danica 1741 69 synes tavlen
udført før 1719, idet denne kilde gengiver indskriften med tilføjelsen »blef Proust over Hadsherred 1719«, hvilket kan have været påmalet
tavlen, men senere udvisket. Ægteparrets
dødsdata er tilføjet efter 1736. (Jfr. oversigten
s. 2420).
Oval, sort kalkstenstavle, 68 cm høj, med
fordybet versalindskrift, der nu er forsølvet.
1907 var tavlen anbragt i tårnrummet, nu opsat
på våbenhusets østvæg.
†Epitafier. 1768 20 omtales fire præsteepitafier
i kirken, hvoraf to er bevaret. 1869 6 var antallet
reduceret til tre, der ikke ønskedes genopsat
efter en kalkning af væggene, medmindre de

blev istandsat af afdødes familier. 1884 lå de
ifølge Uldall på loftet. De to forsvundne var:
1) O. 1578, over »Hr. Bertel Nielsøn, Guds
Ords troe og flittige Tiennere, hvilken med
stoer Flid prædikede og lærte her udi X X I Aar
og forbedred alle Ting her paa Guds Vegne
med Lærdom og Underviisning og affskaffet
mange slemme Synder og Guds Fortørneiser,«
†6. sept. 1578, 45 år gl. 2 9 - Sognepræsten skal
have skænket en altertavle til Nølev kirke (jfr.
s. 2451). Epitafiets plads var i koret.
2) O. 1673, over hr. Oluf Knudsøn, †1673,
74 år gl. 20 (Jfr. †kalkmalet mindetavle nr. 3 og
†dåbsfad).
To mindekranse af sølv, den ene med egeblade, den anden med bøgeblade, for sognepræst
Laurs Jensen Skytte, †1950, er givet henholdsvis med »Tak fra Beboerne i Assedrup« og
»Fra Venner paa Øland«. O p h æ n g t i sorte rammer på sakristiets vestvæg.
Gravsten (fig. 29), o. 1628. Figursten over
sognepræst Iacob Iacobsen [†1628] og hustru
[Anna Pedersdatter 70 ] † 1 6 • (jfr. *tårnur). Stor,
hvidgrå kalksten, 242x153 cm og ca. 11 cm
tyk. Den stærkt nedslidte sten, der antagelig er
fra samme værksted og med delvis samme forlægskomponenter som bl.a. gravsten nr. 3 i
Tilst (s. 1586f.), er omgivet af en smal ramme
med en omløbende, religiøs indskrift på latin,
med reliefversaler. Samme bogstavtyper er anvendt i fodfeltet, af hvis personaliaindskrift på
dansk kun dele af det ovenfor gengivne kan
læses samt lidt af nogle religiøse indskrifter på
dansk og latin forneden. I hovedfeltet er ægteparret fremstillet under et slyngbåndprydet
tvillingbueslag, båret af små volutkonsoller
samt midtpå af et barnehoved. I de ydre svikler
rosetter, midtpå et storvinget timeglas. Sognepræsten er vist i ornat, med baret, pibekrave og
med salmebog i venstre hånd. Tilsvarende holder hans hustru sin bog under de sammenlagte
hænder foran brystet. H u n har konehue og
»plisseret« kappe over kjolen, med spidst liv.
1909 71 er stenen flyttet fra muren »ved våbenhuset« til tårnets n o r d m u r . 6
Fire gravfliser, med indskrift 7 2 over 1) »Ove
Sø« 2) »rensøn« 3) »Halkier« 4) »[An] 1729«, af
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Fig. 30. Epitafiemaleri fra slutningen af 1600'rne af sognepræst Caspar Bernhardsen Suhr, †1701, hans hustru
Anna Olufsdatter Knudsen, †1688, og børn (s. 2433). Fot. ved konserveringsværkstedet i Grønbæk 1982. Painted sepulchral tablet from the close of the 1600's, depicting the parish priest Caspar Bernhardsen Suhr, †1701, his wife
Anna Olufsdatter Knudsen, †1688, and children.
med fordybede

Danske Atlas20 o p h æ n g t over en svensk kap-

v e r s a l e r o g årstal, l i g g e r s o m t r æ d e s t e n f o r a n

tajn, s o m d ø d e »der i b y e n « . 7 3 S ø r e n A b i l d -

våbenhusdøren.

g a a r d b e s k r i v e r 1771

grå kalksten,

ca.

4 3 x 4 5 cm,

T o †faner m e d d a t o e n 11. f e b r . 1644 v a r i f ø l g e

den ene s o m sort,

den

anden m e d et våben over den svenske officer.
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Notebøger. NM2. afd.:
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1771, s. 51-2 (†glasmaleri og †gravfaner).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Mønster på
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registre 1701, nr. 73.

SAKSILD KIRKE
19
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C
3.1166 ff).
20
DaAtl. IV, 247.
21
A. Eriksen 1928, s. 181; j f r . Vider og Vedtægter II,
358. DaAtl. IV, 247 anfører sognepræsten som bygherre.
22
LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprotokol
1817-54 (C 30.1-2).
23
ØJyHjemst. XIV, 41.
24
HistT. 8. rk. III, 138, j f r . kalkmalede †mindetavler.
25
RA. DaKanc. Ekstraktprotokoller 1804 (H 33) og
LA Vib. Århus bispeark. Hads herred. Saksild-Nølev 1716-1845 (C 3. 582).
26
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m . m . 1804-23 (C 3.1151).
27
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn 1830-35 (C 3.1177).
28
NM 2. afd. Korrespondance.
29
M a r m D a n . II, 1741, s. 165. De to †tavlers indhold
er sammendraget i H o f m F u n d . II, 1756, s. 338f.
30
Iagttaget af sognepræsten for Gosmer N. C. Weismar, †1858, j f r . Kj. Bønnelycke s. 51.
31
Vider og Vedtægter s. 353 ff. (JySaml. VI, 273ff.)
32
De oprindelige farver fjernedes ikke på r a m m e stykkerne, j f r . altertavlens restaurering.
33
Jfr. Everdrup (DK. Præstø II, 845), hvis mønster
dog er anderledes.
34
LA Vib. Hads herredsbog 1687 (C 3. 1104).
35
C. A. Jensen: Snedkere, s. 88f, j f r . Helge Jacobsen: Østjydsk Barok, Odder 1974.
36
Jfr. Christie: Ikonografi, s. 102, fig. 209 og s. 155,
fig. 315.
37
Bag på altertavlen malet: »Aar 1908 er denne altertavle og alterbordet istandsat under tilsyn af Nationalmuseet af maler Niels Termansen.« Her står også
en ældre degneindskrift, med skriveskrift: »Christen
Kiersgaard f. i O d d e r 16. Marts 1727 blev Degn 1774
død 1798.«
38
Motiveringen herfor var, at den oprindelige kridering ikke var holdbar, j f r . Mogens Larsens indberetn. 1975.
39
Måske samtidig med disken fra 1680.
40
Danmarks Adels Aarbog 1909, s. 366, j f r . Sven
Tito Achen: Danske Adelsvåbener, 1973, s. 475.
41
Ifølge kirketjeneren skænket af sognepræst S. P.
Simonsen og hustru; Allehelgens dag bliver stagerne
stillet frem på alteret.
42
Den ene store stage er opstillet på det bræt, der
dækker prædikestolsnichen.
43
LA Vib. Præstearkiv: Saksild-Nølev liber daticus
1844-1910.
44
Vedr. Ole Jensen, se A. Eriksen, s. 174ff.
45
Istandsat af Richard Nielsen, Odder.
46
Foden har forneden et stort brud.
47
Jfr. Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 16ff.

2437
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east window in the south side of the nave.
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SUMMARY
The original parts of Saksild church, the chancel and the nave, probably date back to the
decades around the year 1200. The walls are
constructed of field stones, and ashlar has been
used at the corners and the openings. About
1500 the nave was lengthened towards the west
and a little tower added. As in the case of many
towers in the Århus diocese its west wall originally contained a great arch, now closed. Late
in the Middle Ages a porch was built in front of
the north door of the nave, and ca. 1730 a sacristy was constructed at the end of the chancel,
rebuilt 1878. The tower was altered in 1806.
The interior of the church shows distinct
signs of the 1981 restoration and the pews and
organ date from this time. During the restora-

tion traces were found in the south wall of
what was presumably the earliest pulpit in the
church. This pulpit was of masonry construction. Its replacement, from ca. 1600, is a traditional work in oak. The altarpiece and the
crucifix from the middle of the 1600's are ascribed to a well-known East Jutland sculptor,
Peder Jensen Kolding, whose works are found
in several churches in the district. One of the
parish priests, distinguished by their generosity, defrayed the expense of a tower clock in the
first decade of the 1600's, another donated a
Renaissance chandelier at the beginning of the
1700's. A sepulchral tablet painting depicts a
characteristic example of a portrait painting of
a priest's family from the end of the 1600's.

Kysing †kirke. *Profilsten af tegl, 1:5. Privateje. KdeFL 1984 (s. 2440). - Ribbing brick, found beside the ruin.

Fig. 1. Ruinen set fra sydvest. KdeFL fot. 1984. - The ruin seen from south-west.

KYSING †KIRKE
SAKSILD S O G N

1203 1 skænkede biskop Peder Vognsen sit gods i Kysing til kannikernes fællesbord, og 1299 2 fastslog et
kongeligt brev, at Kysing mark var de århusianske
kannikers enemærke. Kirken omtales første gang
omkring 1315 3 i bordets jordebog, der beretter, at
kannikerne havde ret til en trediedel af de offergaver,
der k o m ind, når kirkens †krucifiks S. Hans dag førtes
til Århus. 1430 4 erklærede et tingsvidne, at indtil
Markvor Skernov overtog forretningen, hørte provsten regnskab i Kysing kirke. Det er usikkert, om
kirken tilhørte fællesbordet og ved dettes udstykning 1427 5 sammen med Kysing mark indgik i Vor
Frue præbende. Kirken nævnes 1524 i regnskabet
over kirkernes landehjælp og tilsyneladende sidste
gang 1529 6 , da den afleverede en †klokke, der med
jernfang (ophæng) vejede 16 lispund.
Sognet, der har udgjort den nordlige del af det
nuværende Saksild sogn, omfattede vistnok 7 tillige
et område på f j o r d e n s nordside i det nuværende Malling sogn i N i n g herred.

Kirken, der var den nordligste i Hads herred,
har ligget en god kilometer fra landsbyen, på
det yderste punkt af den halvø, som dannes
mellem Kattegat og Norsminde eller Kysing
fjord. Bygningen, hvoraf beskedne levn fortsat
er synlige og i nyere tid ofte benævnes Meden
kirke, 8 har været rejst på toppen af et bakkedrag på sydsiden af den snævre munding,
hvormed fjorden løber ud i havet. Lokaliteten
Norsminde har glimrende havneforhold og var
endnu op i forrige århundrede et ikke uvæsenligt udskibningssted. Fra bakken er der en storslået udsigt til alle sider, og kirken må i sin tid
have været synlig viden om.
Arealet, hvorpå ruinen står, er delvis fredet, 9
men har aldrig været systematisk undersøgt
ved udgravning. Kirkegårdens udstrækning og
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h e g n i n g m e d stengærder, der ifølge den lokale
overlevering sløjfedes ved m i d t e n af forrige årh u n d r e d e , k e n d e s k u n f r a m a t r i k e l k o r t e t 1811.

9

Arealet, matr. nr. 9e af Kysing by, erhvervet 1927
af NM (j. nr. 96/27). Fredningen tinglyst 6. april
1981 (j. nr. 687/81).

Af b y g n i n g e n er bevaret partier af m u r k e r n e af
marksten i kalkmørtel indeholdende teglstumper.

D e s u d e n indgår enkelte munkesten,

der

s y n e s at h a v e u d g j o r t sider i et v e s t v i n d u e . F o r m e n t l i g e r d e s t å e n d e b y g n i n g s l e v n e n rest a f
s k i b e t s v e s t r e afsnit, m u l i g v i s e t t å r n o g / e l l e r
en forlængelse. En profileret*ribbesten er f u n d e t øst f o r m u r r e s t e r n e (illustration på s. 2438).
S o m s i k r i n g a f r u i n e n o p s a t t e s 1875 p å l o k a l t
i n i t i a t i v e n b u s t e a f F r e d e r i k VII.
KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Arkivalier: Se fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og 1650-51.
NM 2. afd. Indberetninger af Niels Blicher 1808 og
1821. - Afskrifter af sogne- og herredsbeskrivelser
til NM 1. afd. 1903. - Indberetninger ved Johs. Malling 1910 og Chr. Axel Jensen 1927. - Kopi af fredningsdeklaration 1981 i henhold til Naturfredningslovens § 48. - Udskrifter af de gennemgående arkivalier findes i NM 2. afd. - Redaktion ved Kjeld de
Fine Licht 1985.
Litteratur: Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er nævnt s. 2436.
1
DiplDan. 1. rk. IV, nr. 82, j f r . ovenfor s. 52.
2
DiplDan. 2. rk. V, nr. 81.
3
Århus Domkapitels Jordebøger III, 20. Efterretningen om den årlige, to mil lange procession er i sig
selv usædvanlig efter danske forhold og kan give
anledning til adskillige overvejelser.
4
ÆldDaArkReg. II, s. 124. Inden for Hads herred
foregik provstens regnskabslæsning desuden i
Hundslund kirke. Jfr. T. Dahlerup: Det danske Sysselprovsti i Middelalderen, 1968, specielt s. 277ff.
5
SRD VI, s. 469; Århus Domkapitels Jordebøger
III, 94f.
6
Danske Magazin 4. rk. II, s. 40; RA. Rgsk. indtil
1559. Reg. 108 A. Liste over indkrævede klokker
1528/29. Ifølge en lokal tradition skal kirken være
blevet ødelagt af svenskerne ved midten af 1600'rne.
I betragtning af at den ikke nævnes efter reformationen, har denne overlevering ikke sandsynligheden
for sig. Jfr. K. Bønnelycke: Hads Herred før og nu.
Århus 1873-76, s. 67, og Johs. Malling i ÅrbÅrhSt.
VI, 1913, s. 103-5.
7
DaAtl. IV, 247.
8
Således i herredsbeskrivelsen 1903 og i fredningsdeklarationen. Ruinen nævnes bl.a. i H o f m F u n d . II,
339; DaAtl. IV, 247; Blicher 1808 og 1821.

Fig. 2. Kysing og nordvestre del af halvøen mellem
Norsminde fjord og Kattegat, 1:10000. Tegnet af
Braadan 1811. Kirkens beliggenhed er markeret med
en stjerne (*). Jfr. kortet s. 2409. - Map of the village.
* marks the site of the demolished church.

Fig. 1. Kirken, set fra øst. KdeFL fot. 1984. - The church seen from east.

NØLEV KIRKE
HADS HERRED

Ved skøde af 30. marts 1687 1 afstod kongen kirken til
Gregorius Rathlous enke Margrethe Gersdorff, der i
forvejen ejede Saksild kirke, hvortil Nølev var og
fortsat er anneks. De to kirker havde derefter samme
ejerhistorie (s. 2411). Kirken overgik til selveje 1. j a nuar 1922.
U n d e r gravning 1966 i skibets nordøstre hjørne
og 1984 i koret er fundet forskellige småting 2 og ialt
11 mønter,3 hvoraf den ældste er fra Erik Menveds
tid.

Nølev ligger i morænelandet, der løfter sig på
sydøstsiden af den markante ådal, som adskiller
N i n g og Hads herreder og fortsætter i N o r s minde fjord; sognet har en udløber nordpå,
hvor Assedrup ligger på den anden side af åen.

Danmarks Kirker, Århus amt

Kirken er rejst på en lille knold, på hvis top
skibets vestgavl står, men bygningen er lidet
synlig i landskabet, da den på samme tid ligger
i en lavning i terrænet. 4 I ældre tid grupperede
landsbyens gårde sig omkring kirken (fig. 28),
mens de senere års beherskede tilvækst af huse
er foregået i østlig retning langs Nølev byvej.
Kirkegården, der ikke synes udvidet, hegnes
af nyere granitkvadermure, der på syd- og
vestsiderne er suppleret med bøgehæk. Tidligere udgjordes hegningen af stengærder, der
1619, 5 da de omtales første gang, trængte til
omsætning. 1716 6 siges muren at være øde og
forfalden, så svin kunne gå over og omrode
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Fig. 2. Grundplan 1:300. O p m å l t af Karen V i u m Jensen og Preben Skaarup 1972, suppleret med iagttagelser
under restaureringen 1984 og tegnet af KdeFL. - Plan 1:300.

gravene, og 1836 hedder det, at hegningen bør
forbedres, da kirkegården mangler »tilbørlig
fred«. 1862 meldes stengærdene at være indtil
to alen høje, og i slutningen af forrige århundrede 8 blev alle fire sider sat om.
Kirkegårdens hovedindgang er en køreport
midt i vestsiden, udformet med to jerngitterfløje mellem hvidkalkede, teglhængte piller.
Sydligt i øst er der en fodgængerlåge, bestående af en jerngitterfløj mellem to piller, der er
udført i sammenhæng med hegnsmuren og
tagstensafdækkede.
1683-849 skulle hvælvingen over †risten i
porthuset ommures, hvilken oplysning synes
at gælde adgangen i vestsiden, der således må

Fig. 3. Snit i skibet, set m o d øst, 1:150. O p m å l t af
Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet
af KdeFL 1984. - Section through the nave 1:150.

have været en †muret portal, formentlig identisk
med den port, der i forbindelse med gærdets
omsætning 19008 ønskedes flyttet ud i linie med
ringmuren. 1685-869 nævnes †rist i nord, måske den samme som den låge, hvortil et par
karle 16135 gjorde et »skruff« (tag), og hvor
165710 bemærkedes, at den tilstødende mur var
brøstfældig. 17426 foreslog synet, at den østre
indgang blev forbedret med et lidet skjul eller
tag over lågen.
†Ligkapel nævnes 1906.8 Den eksisterende,
hvidkalkede, teglhængte bygning med toiletter
og redskabsrum, placeret i kirkegårdens nordside, er opført 1977 efter tegning af H. P. Holm
Nielsen. Støbt fortov, der nævnes 1946, afløst
efter 1973 af pikstensbro omkring hele kirken.
De dominerende træer på kirkegården er kastanier i nord, ahorn i øst og lind i vest; store
aske omtales 1862.8 †Klokkestabel omtales første
gang 1687,11 da det siges, at klokken hænger i
træværk på kirkegården; 17006 var »klokkeværket« meget brøstfældigt. Den stabel, som nævnes 1862 og 1883,8 er vist identisk med den, 12
hvori klokken hang 1952, da den flyttedes til
det nye tårn (jfr. fig. 27). Der meldes jævnligt
om maling af »træstilladset« og tjæring af dets
tag.
Kirken består af kor og skib fra tiden omkring år 1200, hvortil i senmiddelalderen eller
engang i 1500'rne er føjet et våbenhus i syd og
muligvis tillige et siden forsvundet tårn i vest.
Et sakristi ved korets østgavl nævnes første
gang 1716. Det eksisterende tårn ved skibets
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Fig. 4. Kirken, set fra sydøst, før tårnet blev tilføjet 1952. VM fot. 1948. - The church seen from south-east, before
the tower was built.

vestende er rejst 1952. Orienteringen har lille
afvigelse m o d nord.
Kirkens ældste dele, det kvadratiske kor og
skibet, der indvendig er omtrent dobbelt så
langt som bredt, er opført af hovedstore marksten, der overvejende er lagvis opmurede med
småsten pakket i fugerne. Bygningens hjørner
og åbninger er sat med kvadre, der er ret store
og veltilhuggede; en svær karmsten er bevaret
på indersiden af den tilmurede norddør. Af taggavlene er kun det centrale parti af korets i behold. Den søndre portal, der er en enkel, rektangulær åbning, er bevaret i brug, mens den
nordre, der som nævnt er blændet, aflæses på
facaden. Der har oprindelig været tre vinduer i
koret og to i hver af skibets langsider. To af
korvinduerne er bevaret, det østre noget ændret og forneden ødelagt ved gennembrydning
af passage til sakristiet, mens det nordre, der
lukkedes efter synets ønske 1859, 8 1984 genåbnedes indvendig (jfr. vinduer). Vinduerne i skibets nordside er begge bevaret, tilmuret; den
indre overligger ved det østre er nærmest polygonal. Sydsidens to lysåbninger spores indvendig.

Ændringer og tilføjelser. Triumfbuens udvidelse, der har afstedkommet nogen ommuring af
skibets østvæg, er formentlig foregået i den sene middelalder, ligesom det synes at være tilfældet de fleste andre steder i stiftet. Vederlag i
den trykket rundbuede åbning angives med et
rundet skifte.
Våbenhuset foran syddøren, der nævnes første gang i 1680'erne 9 i anledning af en reparation, synes tilføjet engang i reformationsårhundredet, men har måske haft en forgænger af
bindingsværk (jfr. tage). Det er opført med
formure af munkesten, hvis skiftegang dog
ikke kan registreres, og har marksten i bagmurene. Hver langside afsluttes med en falsgesims, men i øvrigt er bygningen uden karakteristiske træk. Kortsiden med den sekundært
udvidede, fladbuede portal præges af o m m u ringer, og hele taggavlen er udført med små
sten »for ei længe siden«, skrev Uldall 1884.
1657 10 manglede en bænk, og 1828 13 stod der
fire. En kalkbænk, der 1854 8 ønskedes bortskaffet, kan have været indrettet i våbenhuset,
hvor synet 1883 henstillede, at kuldyngen blev
fjernet. 18598 foreslog synet et nyt vindue.
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Fig. 5. Indre, set m o d øst. Fotografi omkring 1918 i Det kgl. Bibliotek. - Interior looking east.

Fig. 6. Indre, set m o d øst 1907. C.A.J, fot. 1907 - Interior looking east.
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Fig. 7. Kirken, set fra nordøst. NE fot. 1981. - The church seen from north-east.

Sakristiet, som nævnes første gang 1716, 6 da
der var sket skader på grund af tryk fra koret,
er en teglhængt halvtagsbygning, der ved en
gennembrydning i korgavlen står i forbindelse
med kirkens indre. Placeringen er ikke usædvanlig i stiftet, og et par yngre eksempler (Saksild, s. 2417 og Astrup, s. 2345 kan være inspireret fra Nølev, der som annekskirke har haft
behov for præsteværelse. Bygningen og navnlig dens hældende østmur ønskedes istandsat
1823, 7 og fra denne lejlighed stammer muligvis
den svære bjælke, som går tværs over rummet,
gennem vinduet i korgavlen og rager ind i koret, hvor altertavlen er fastgjort til den med et
par jernkroge. 1862 8 gennemførtes en o m m u ring, som gav det i forvejen utvivlsomt enkle
sakristi det nuværende, ganske prunkløse
præg.
Tårnet er rejst 1952 efter tegning af H. P. Nielsen og r u m m e r ligkapel i sin underetage, mens
udrangerede inventarstykker og andre genstande er opstillet i mellemstokværket. 1899 8 bemærkede synet, at kirken hverken havde tårn

eller spir, og fra 1944 arbejdede menighedsrådet med planer om at tilføje et muret tårn, foranlediget bl.a. af, at skibets vestgavl hældede, og
at klokkestablen stod foran udskiftning. Det
fremføres i sagens akter, 14 at der ved gavlen eksisterede et markstensfundament, men ud over, at
bredden angives til 140 cm, og at der ved vestsiden fandtes et par fremspring, beskrives det ikke nærmere. Øjensynlig blev et †tårn påbegyndt, og når det 1613-14 5 nævnes, at en bjælke
indlagdes under klokken »i tårnet«, fristes man
til at formode, at et eller andet virkelig blev fuldført. Allerede 1618 5 hedder det, at »den gamle
mur, klokken hængte udi«, blev nedbrudt, og
at tre mand i 19 dage opmurede den påny.
Det mulige tårn må under alle omstændigheder være forsvundet før 1681-82, 9 da klokken
hang i kirkens vestgavl. 1715 6 var man betænkelig ved de revner i muren, som »synes k o m met, siden klokken der blev indhængt«, og
»takkerne« på gavlens sydside truede med at
falde ned, men da var klokken allerede flyttet
til sit »træværk« på kirkegården.
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må anses fornøden til kirkens forskønnelse, da
oliemaling ikke kan anvendes«. Forinden ønskede man nye og større vinduer. 1862 var såvel skibets som korets loft pudset, hvilken tilstand varede til begyndelsen af dette århundrede 8 (jfr. fig. 6). 1984 foretoges en indvendig
istandsættelse under ledelse af H. P. H o l m
Nielsen.
Gulvet, som 1613-14 5 var »nedfalden«, ønskedes oplagt, og 1680-81 9 omlagde mureren
gulvet i våbenhuset og mange steder i kirken.
1715 6 nævnes, at »der var ganske fordærvet ved
skriftestolen«, hvor der kun lå nogle fa løse
sten. Hele kirken synes således at have haft
murstensgulv, der 1803 6 krævedes lagt om i
sakristiet og 1819 7 bl.a. i koret; 1862 8 var alle
gulve af mursten. I nyere tid lå der trægulv
inden for knæfaldet og i præsteværelset, mens
de øvrige gulve 1907 bestod af små, gule sten
lagt i sildebensmønster. Ved den indvendige
istandsættelse 1984 lagdes overalt røde, kvadratiske teglfliser undtagen under stolestaderne,
hvor der nu er ludbehandlet fyrretræ.

Fig. 8. Fragment af †kalkmaleri af S. Mikael dragedræber, formodentlig fra 1300'rnes første halvdel, på
triumfvæggens søndre del (s. 2447). KdeFL fot.
1984. - Fragment from wall-painting of St. Michael the
dragon slayer, presumably from the early part of the
1300's, on the south section of the rood screen.

Almindelig vedligeholdelse nævnes i 1680'erne 9 og omfattede specielt nymuring af skibets
vestgavl og en større istandsættelse af våbenhuset. 1717 6 siges netop at være gennemført en
reparation med t ø m m e r og sten. Det er ikke
klart, hvad der erindres ved jernbogstaverne
C F H R (for kirkeejeren, geheimeråd Christian
Frederik von Holstein (-Rathlou)) og årstallet
1808, som Uldall iagttog på skibets vestgavl. 15
1818 meldes kirken under reparation og synes
siden at have været vel vedligeholdt. 18327 hedder det, at tilstanden er »uden brøst«.
1850 8 erklærede synet, at det limfarvede lofts
bjælker og brædder var »så stygge, at gipsning

Ved genåbningen 1984 af vinduet i korets
nordside, der som nævnt blændedes omkring
1860, fandtes egetræsrammen, blysprodserne
og alle ti ruder af grønligt glas på plads. I de
tilmurede vinduer i skibets nordside, hvis lysninger ligeledes havde hvidtningen i behold,
konstateredes samme år tilsvarende rammer,
udført af fire stykker, mens sprodser og rudeglas kun delvis var bevaret. Det hele gjorde
indtryk af at være udført i nyere tid, måske i
begyndelsen af forrige århundrede.
På indersiden af skibets vestgavl spores et
163 cm bredt, uregelmæssigt fladrundbuet vindue, hvis top er i niveau med loftbjælkerne,
mens bunden er ødelagt ved ommuringer. Vinduet, som efter synets opfattelse 18177 trængte
til fornyelse, og som 18598 ønskedes gjort mage til kirkens andre, 1 6 er måske brudt for at
skaffe lys til †pulpituret.
Tagene synes siden den første efterretning
1615 5 at have været teglhængte. Korets og våbenhusets tagværker er overvejende af eg;
førstnævnte sted samlet og nummereret på østsiden, sidstnævnte sted viser udboringer 1 7 i et
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Fig. 9. Indre, set m o d øst 1981 før restaureringen. NE fot. 1981. - Interior looking east 1981 before the restoration.

par af spærene, at disse må være genanvendte
rembjælker fra et lerklinet bindingsværkshus.
Opvarmning k o m på tale 1881, 8 da synet foreslog opstilling af en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne. En kalorifer, der vist var indrettet
1936, blev 1966 afløst af et varmluftsanlæg.
Efter hovedistandsættelsen 1984 står kirken
teglhængt med lysgrå sugfjæl og hvidkalket
ude og inde. Bortset fra stolestadernes afsnit er
alle gulve lagt med røde murstensfliser og lofterne rødmalede. De spidsbuede vinduer i kor
og skib er udvendig falsede, og jernsprodserne
malet sorte.

KALKMALERIER
Under restaureringen 1982-84 fandt man rester
af kalkmalede dekorationer fra forskellig tid,

men kun fem senmiddelalderlige indvielseskors i
koret blev restaureret. Det drejer sig om to på
hver af væggene i syd og nord samt ét af de to
på østvæggen, der var iagttaget 1984. Det er
ens, gulmalede Georgskors i okkerfarvet ramme med små buespidser indefter, hvorved
korsarmsmellemrummene
fremtræder
som
hjerter. †Kalkmalerier. Øvrige fundne rester
blev ikke afdækket eller restaureret, men overkalkedes. 1) Foruden det ovennævnte indvielseskors i koret er set ialt fire i skibet, to på hver af
langmurene.
2) På triumfvæggens søndre del ud for mellemrummet mellem prædikestol og lydhimmel
er iagttaget et fragment af S. Mikael dragedræber
(fig. 8), antagelig fra 1300'rnes første halvdel.
Resterne viste et udsnit af helgenen, iført kjortel sammenholdt af krydsskraveret bælte, der
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foran sig holdt et spidsovalt, korsmærket
skjold. Med den ene, synlige fod trådte han på
en drage, hvis snoede hale rejste sig højt op
langs hans ene side, mens bladformede rygtakker eller flammer fra gabet sås under kjortelens
nedre bort. Motivet er muligvis malet i tilknytning til et †S. Mikaelsalter, der jævnligt findes
på den omtalte plads. 18
3) En lille rest af en gråmalet(?) baldakin, formodentlig fra 1700'rne, er iagttaget bag altertavlen.
4) Bag orglet er 1907 konstateret udefinerbare dekorationer. 1 6
INVENTAR
Oversigt. Efter en nylig restaurering har kirken faet
genopstillet sin altertavle fra 1573, der 1912 havde
måttet vige pladsen for et af Anker Lunds altertavlemalerier. Et alterbordspanel fra 1520-50, med fint
udførte rankemalerier, er nu i O d d e r museum. Den
snedkrede prædikestol fra 1625-40 stammer fra et
værksted, der har været virksom i hele Hads herred.
Til kirkens ældste inventar hører en tøndeformet dø-

befont med naive figurfremstillinger samt muligvis
et vievandskar, der i slutningen af forrige århundrede blev opstillet i Rathlousdals have.

Alterbordspaneler. 1) 1943, af eg, tegnet af arkitekt H . P . N i e l s e n . *2) (Fig. 10), 1520-50, af
fyr, 93 X 157 cm. Panelet, hvis rammeværk er
samlet ved hjælp af dyvler, har tre rektangulære fyldinger i profilerede rammer, dog skrå sålbænk forneden. En del af den oprindelige, særdeles veludførte bemaling, i tempera, er bevaret. På rammeværket ses en ådring i rødt-hvidt,
der på det øvre rammestykke er afbrudt af en
skriftfrise med en formodentlig sekundær,
sortmalet frakturindskrift, hvoraf kan læses »...
ihukom(m)else ... oc velsigne dig«. Profillisterne er grønne, blå og røde. I fyldingsfelterne
ses rutineret malede bladranker med blomster
og småfrugter af samme art som malerierne på
bagsiden af altertavlen i Århus domkirke 1 9 og
kalkmalerierne i samme kirkes søndre korsarm
(s. 421 f f ) . Rankerne, der i hovedtrækkene er
udført symmetrisk omkring panelets midtakse

Fig. 10. *Alterbordsforside fra o. 1520-50, med samtidige rankemalerier. Nu i Odder museum (s. 2448).
Sophus Bengtsson fot. 1938. - Frontal of communion table from c. 1520-50 with contemporary pampre paintings. Now
in Odder museum.
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Fig. 11. Altertavle, skænket 1573 af sognepræsten Bertel Nielsen, med malerier fra 1700'rne (s. 2449). Kurt
Nedergaard fot. 1982. - Altarpiece, donated 1573 by the minister. Paintings from the 1700's.
og sandsynligvis med et træsnit som forlæg, er
tegnet med sorte konturer og skyggestreger; en
del hvidt er lagt på den ene side af de lysgrønne
bladranker ligesom på frugter og blomster, der
i øvrigt er rødmalede. Indtil 1939 var panelet
skjult bag et fastsømmet alterklæde, herefter
afgivet til Odder museum (inv. nr. 1976:123).
Alterklæde, 1984, tegnet og udført af kunstvæveren Esther Bové Reintoft. Et nyere, rødt
fløjlsalterklæde med
guldgaloneret,
latinsk
kors mellem to lodrette bånd, nu ude af brug, i
tårnet. †Alterklæder. Ifølge inventariet 1613/14 5
var alterklædet af lærred og ubrugeligt.
1681/82 9 bestod det af rødt klæde, der 1715 var

fornyet med et tilsvarende. 6 1828 13 fandtes et
klæde, svarende til †messehaglen, af grønt plys
med to sølvvåbener, galoner og seks bogstaver, formodentlig ligesom i Saksild (s. 2421,
nr. †2) skænket af kirkeejeren Chr. Fr. von Holstein (-Rathlou). 1854 ønskedes anskaffet et
rødt fløjlsalterklæde med guld, men uden våbenmærker. Endnu 1862 synes dette dog ikke
sket, måske først 1888. 8
†Alterdug var 1715 6 af fint lærred med kniplinger om, men gammel (jfr. Saksild s. 2421).
Altertavlen (fig. 11) er ifølge en †malet indskrift sandsynligvis skænket 1573 af sognepræsten Bertel Nielsen. Den er et usædvanligt
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Fig. 12. Altertavlefelt med maleri af apostlen Peter,
fra 1700'rne (jfr. fig. 11) (s. 2450). NE fot. 1981. Panel of altarpiece with painting of the Apostle Peter,
from the 1700's.

eksempel på den såkaldte katekismustavle, der
består af snedkrede panelstykker med malede
skriftsteder, her erstattet af malerier fra
1700'rne.
Tavlen, af fyr, står på et predellalignende
fodstykke med rektangulære fyldingsfelter og
svejfet udsavede endestykker. Storstykket er
delt i to stokværk, hver med tre listeindrammede fyldingsfelter adskilt af smalfelter; tilsvarende, men noget større, pryder tavlens ydre pilasterfremspring. I de nedre storfelter er rektangulære, ret smalle fyldingsfelter, i de øvre
enkle bueslag på riflede pilastre. Kraftigt udladende profillister danner fodstykke og gesims,
den sidstnævnte tredelt ved forkrøpninger.
Farvespor på gesimsens overside viser, at tav-

len har været afsluttet af en baldakin. Et lille 8
cm højt, fladtskåret fuglehoved, fremkommet
ved sidste restaurering, er muligvis en rest af en
storvinge.
Tavlen med det seksdelte storstykke tilhører
en (tidlig) katekismustype, 20 der er kendt i det
østlige Danmark, med forholdsvis nærstående
eksempler fra Sydlolland, 21 hvorimod den hidtil ikke synes erkendt i Jylland. 22
1982 gennemgik tavlen en restaurering ved
Kurt Nedergaard, hvorved tidligere adskilte
dele sammenføjedes, 23 og en staffering fra
1700'rne istandsattes. Rammeværk og fyldingsindfatninger har en marmorering i grå toner med røde indslag, på listerne rødt og guld; i
frisefelterne er gyldne, brunkonturerede akantusornamenter på gråblå bund. Bundfelterne i
de lodrette smalfelter er ultramarinblå, mens
baggrunden for de gyldne kursivindskrifter på
midtpostament og fodstykke er sort. På den
førstnævnte et citat fra Joh. 3,16: »Saa haver
Gud elsket Verden«, etc., i predellafelterne fra
Ap.G. 9,15, Joh. 21,17 og Lukas 2,29. Malerierne i storfelterne er foroven, på blå himmelbaggrund, den blege Korsfæstede, flankeret af
de brunlødede, grove røvere; forneden, fra
nord, Paulus med sværd, Peter med nøgle
(fig. 12) og Simon med sav, i brogede dragter
på sort baggrund. I slutningen af 1800'rne er
klædedragternes foldekast blevet kraftigt markeret med hvidgråt, ligesom marmoreringen er
opmalet og indskrifterne gentaget, men med
gul salmebogsfraktur. I frisefelterne var malet
hvide båndslyng på ultramarinblå bund. 2 4
Under restaureringen fandt man kun fa spor
af tavlens oprindelige bemaling, på kridtgrund.
På storfelternes brede rammer lå en mønjerød
farve som bund for hvidgule ranker; predellaens endestykker havde grøn farve samt rødbrunt på enkelte profiller. Det lille fuglehoved
var hvidtgråt, med mønjerødt næb. Sparsomme rester af sort skrift under de nedre malerier
(evangelistnavnene?) udført direkte på træet,
kan antyde, at den ældste staffering kun har
været delvis. Måske har der - i lighed med de
tidligere omtalte katekismustavler - i storfelterne blot været malet bibelcitater, bortset fra
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Fig. 13. Indre, set m o d vest. NE fot. 1981. - Interior looking west.

det øvre midtfelt, der kan have rummet en Kristusfremstilling, som så er blevet genmalet i
1700'rne.
Tavlens datering fremgår af et notat, som
sognepræsten Poul Poulson 1723 har gjort i sin
biografi 25 over tidligere kolleger i stiftet. Om

Bertel Nielsen (jfr. †epitaf nr. 1 i Saksild,
s. 2434) hedder det, at hans navn kan ses med
året 1573 tilskrevet. Denne indskrift har formentlig stået enten på den forsvundne baldakin
eller - snarere - på predellaen, der i så tilfælde
sammen med den øvrige tavle er blevet staffe-

Fig. 14. Ligbåre med malet indskrift 1745 (s. 2459). NE fot. 1981. - Bier with painted inscription 1745.
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ret efter 1723. - Ved anskaffelsen af altertavle
nr. 2 blev tavlen anbragt på loftet, men 1926
hentet ned og ophængt i våbenhuset og 1953
flyttet til skibets nordvæg.
2) Den tidligere altertavle (jfr. fig. 9), fra
1911, 26 af eg, består af en kraftig portalramme
med pilastre og rankesmykket trekantgavl. I
buefeltet et maleri, 130,5 X 90,5 cm, udført i
olie på lærred, af Kristus i Emmaus, signeret
»Anker Lund 1912«. Rammen er bejdset, listen
omkring maleriet uægte forgyldt. I fodfeltet et
citat fra Luk. 24.31. Maleriet nu ophængt på
skibets vestvæg.

Fig. 15. Alterkalk fra begyndelsen af 1700'rne, udført af Johan Henriksen Plum, Århus (s. 2452). NE
fot. 1981. - Chalice from the beginning of the 1700's,
made by Johan Henriksen Plum, Århus.

Fig. 16. Alterkalkens knop (jfr. fig. 15) (s. 2452). NE
fot. 1981. - Nodus of chalice ( c f . fig. 15).

Altersølv. Alterkalk (fig. 15), antagelig erhvervet kort efter 1700, da det forrige altersæt
blev stjålet (jfr. nedenfor) og før 1715, 6 da det
var i sognepræsten Poul Poulsons forvaring.
U d f ø r t af Århus-guldsmeden Johan Henriksen
Plum.
Den 20,6 cm høje kalk har ottetunget fod
over tilsvarende, ret bred fodplade; standkanten vandret rillet. På en af fodtungerne fæstnet
en samtidig, støbt sølvplade med relief af Kristus på korset mellem Maria og Johannes.
Skaftleddene er ottekantede, med profilstave
ved overgangen til kalkens øvrige dele. Knoppen (fig. 16) er muligvis forarbejdet af en sengotisk; den har spidse, drevne blade på overog undersiden samt seks rudestillede bosser
med profilstave på siderne og på forsiden påloddede, støbte, barokke barneenglehoveder.
Stort, glat bæger med profileret mundingsrand. På fodpladen to ens mestermærker for
ovennævnte guldsmed (Bøje II, 1982, nr.
5866). En anden fodtunge har på undersiden en
graveret vægtangivelse: »W.55 Lod 3 q« (dvs.
w o g 55 lod 3 quintin, kvint).
Tilhørende stor, flad disk, med konturlinier
på randen, hvorpå graveret Georgskors på en
bund af koncentriske linier. Oversidens forgyldning næsten udpudset.
†Alterscet. †Kalk og disk af sølv, nævnt
1613/14, 5 men 1701 omtalt som stjålet »forgangne år«. 6 †Kalk og disk af tin, tidligst omtalt
i inventariet 1681/82. 9 1701 anvendt i stedet for
det stjålne sølvsæt (se ovenfor). Endnu nævnt
1715. 6
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Fig. 17. Sengotiske alterstager (s. 2453). NE fot. 1981. - Late-Gothic altar candlesticks.

†Tinflaske omtalt 1613/14. 5 1681/82 noteres,
at tin vinflasken var en potte stor. 9
Vinskummeske, 1910, med stempel for Niels
Chr. Søndergaard, Odder, og »11 lødigt«.
Alterkande og oblatæske,8 1862, af porcelæn
fra Bing og Grøndahl, sorte, med guldkors og
-kanter. U d e af brug, i tårnets mellemstokværk.
Alterstager (fig. 17), sengotiske, tidligst o m talt 1613/14, 5 af lyst, svagt rødligt malm, 46 cm
høje, hver på tre 5,5 cm høje ben med dyrepoter (»grydeben«), med tydeligt markerede
tæer. Et ben på den ene stage er fornyet med et
vinkelbøjet jern pånittet foden. Skaftet er blødt
profileret med afsæt mellem de tre skarpkantede led. Den ene stage har indridsede, koncentriske linier. Jernlysepig med sidegrene, hvori
hul, beregnet til lysepiber til to mindre lys.

To nyere stager til fem lys; buede arme med
kantede led, ottekantet fodplade. Nu ude af
brug.
†Alterbøger. 1613/14 5 havde kirken en gradual 2 7 og en salmebog.
†Røgelsekar(?). En »ildkasse af malm« er o m talt i inventariet 1828, 13 men ikke i de foregående. Ifølge Uldall gemtes 1884 et røgelsekar i
alterskabet.
Messehagel, nyere, af rødt fløj med guldgaloneret kors og kanter. †Messehagler. 1613/14 5
fandtes en hagel af grøn atlask, karakteriseret
som ubrugelig. 1687 11 nævnes, at haglen, af
rødt plys, var givet af sognepræsten Caspar
Bernhardsen Suhr (jfr. epitaf nr. 1 i Saksild,
s. 2433), efter at den gamle nogle år tidligere
var blevet stjålet. Den var muligvis identisk
med den 1715 omtalte, der havde sølv- og
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Fig. 18. Romansk døbefont (s. 2454). NE fot. 1981.
- Romanesque baptismal font.

guldgaloner. 6 1828 opregner inventariet en hagel, der antagelig er anskaffet sammen med og
svarende til det ovenfor omtalte †alterklæde af
grønt plys med sølvkors og galoner. 1 3 1841 ønskedes en ny af rødt fløjl, der erstattedes af en
anden 1896. 8
Alterskranke, 1862, 8 med drejede balustre under profileret håndfang, opstillet tværs over
koret, men med bue ud for alteret. Oprindelig
perlefarvet, 1888 egetræsmalet. 2 8 Den tidligere
†skranke stod i lige linie fra nord- til sydvæg. 8
Døbefonte. 1) (Fig. 18), romansk, at lys, rødlig granit, en cylinderformet monolit, der er
ca. 99-103 cm høj, k u m m e n 74 cm i tvm. og
34,5 cm dyb. Ifølge Mackeprang (Døbefonte
s. 53f., 34of.) udført af samme stenhugger,
som er mester for korbuetympanet i Randlev
(s. 2465ff.).
Den runde fod er smykket med en trappefrise i relief, et motiv, der genfindes på oversiden

af kummens mundingsrand samt på en korbuesokkelsten i Randlev. En kraftig, fladtrykt
vulst med indhuggede krydslinier formidler
overgangen til den høje kumme, der afgrænses
foroven og -neden af et glat bånd. K u m m e n
prydes af en dekoration i lavt relief: Kristus på
korset flankeret af syv rundbuede arkader båret
af søjler, hvorfra spydblade skyder op mellem
buerne. Den primitive Kristusskikkelse står
med vandret udstrakte arme og udadrettede
fødder på et lille, buet fodstykke. Øjne og
m u n d er hugget som een sammenhængende
rille, det lavtsiddende lændeklæde synes at have
midtsnip. Den øvre arm på korstræet, i relief,
fortsættes opefter med indhuggede linier. U n der de to flankerende arkader ses tilsvarende
primitive menneskefremstillinger: til højre for
Kristus Syndefaldet (fig. 22), hvor Adam og
Eva 2 9 griber om kundskabens træ (uden slange), til den anden side en gloriesmykket person
med armene bøjet hen foran brystet (fig. 20),
måske kirkens værnehelgen som foreslået af
Uldall. Under de øvrige arkader ses fire stående, hestelignende dyr, hvoraf en synes græssende, en anden med bagudvendt hoved bidende sig selv i halen. Sidste buefelt r u m m e r en
højbenet løve(?) (fig. 21), med menneskeagtigt,
kuglerundt hoved. Sorte farvespor ses indvendigt i kummen, trods rensning 1896. 8 1828 be-

Fig. 19. Formodentlig romansk *fontefod, muligvis
senere omdannet til vievandskar. Opstillet i haven til
Rathlousdal (s. 2455). LL fot. 1966. - Probably Romanesque *base of font, could later have been altered to an
aspersorium. Now standing in the garden at Rathlousdal.
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Fig. 20-22. Detaljer fra døbefontens kumme. 20. Gloriesmykket person. 21. Løve. 22. Syndefaldet (jfr. fig. 18)
(s. 2454). NE fot. 1981. - Details from basin of baptismal font. 20. Figure with halo. 21. Lion. 22. The Fall.

tragtedes fonten som ubrugelig, da »pladsen
var indrettet til kor« 1 3 (jfr. Saksild s. 2425). Efter at en ny træfont (nr. 2 nedenfor) var anskaffet, flyttedes stenfonten til våbenhuset, hvorfra
den o. 1883 atter hentedes op i koret, 8 hvor den
nu står under korbuens nordre del.
2) (Fig. 26), 1830, af fyr, anskaffet samtidig
med den nu forsvundne i Saksild 7 (s. 2425). Det
er en 90,5 cm høj søjle på profileret fod og med
en kapitællignende overdel; i dennes midte en
fordybning, 24 cm i tvm. og 7 cm dyb, beregnet til et †porcelænsfad. Et rundt, hvælvet trælåg med øvre, rund plade hvorpå (afbrækket)
tap, kan ved hjælp af små træpløkke fæstnes til
søjlen. Bemalingen er en gråhvid-blå m a r m o rering, låget indvendig sortmalet. 1883 ønskede synet fonten bortskaffet; 8 nu i tårnets mellemstokværk.
Dåbsfad, o. 1883, 8 af forsølvet messing, 67
cm i tvm. og med en fordybning midti; glat,
med let ombøjet rand. Et stort †tinbækken fandtes i fonten 1715. 6 †Fadet til døbefonten nr. 2
var 1862 af porcelæn. 8
Dåbskander 1) Skænket 1953, af sølv, københavnsk arbejde. 2) 1862, 8 af tin, den ofte anvendte, slanke type med højt optrukket hank
og hvælvet låg kronet af kors (jfr. bl.a. Tul-

strup s. 2374). Nu ude af brug. 3) En nyere,
hvidmalet vandkande af blik, nu ude af brug, i
tårnet.
*Fontefod-vievandskar(?) (fig. 19). En m o n o lit, af lysrød granit, af form som en romansk
fontefod, er muligvis senere omdannet til
vievandskar 3 0 og måske opstillet i Nølev våbenhus; nu anbragt, med mundingen opad, på
en støbt, bladsmykket plint i Rathlousdals
have.
Den runde fod, hvis dimensioner (44 cm høj
og 62 cm i tvm. forneden) svarer til en almindelig fonts, har en noget forvitret dekoration 3 1 i
lavt relief, bestående af seks arkader med stavkapitæler og grove baser (jfr. Tunø s. 2394). I
arkaderne er forskellige utydelige ornamenter,
firblad, ?, (halv) fransk lilje, ?, hjulkors og
Georgskors. Det kun 15 cm høje skaft har et
svagt hulled ledsaget af spinkle profilstave, herover en kraftig tovstav samt et glat, øvre led,
35 cm i tvm. I monolittens ståflade, 62 cm i
tvm., er formodentlig sekundært hugget en
fordybning 48 cm i tvm. og 23,5 cm dyb, uden
afløbshul, hvorved den formodede oprindelige
fontefod har kunnet tjene som vievandskar, antagelig anbragt fritstående på en søjle eller lignende. - Kjeld Bønnelycke nævner i sin Hads
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og halvrosetter og i sviklerne fantasifugle og
blade i fladsnit. Gesimsens omløbende lister
har tandsnit, æggestav, glat frisebånd, profillister og smal perlestav. Den kvartrunde postamentbjælke over den glatte, omløbende fodliste er ganske som i Storring prydet med bladværk i fladsnit. Under hjørnerne sidder englehoveder, hvoraf ét er fornyet ligesom ét af de
kartouceformede hængestykker med roset og
blomster. Ottekantet bærestolpe. Den samtidige lydhimmel svarer til Storrings, dog er kartoucetopstykkerne noget højere; flere er fornyet ved en restaurering 1936. 35 Gesimsens
komponenter er en gentagelse af stolens, kun er
hængestykkerne udsavede. Lydhimlens underside er listedelt i seks felter omkring midtroset.
Omkredsens randliste har et indsnit, der viser,
at himlen også oprindelig var anbragt på nuvæ-

Fig. 23. Prædikestol og lydhimmel fra o. 1625-40
(s. 2456). NE fot. 1981. - Pulpit and sounding board
c. 1625-40.

herredsbeskrivelse fra 1873-76, 32 at der i Nølev
våbenhus findes et vievandskar fra den katolske
tid. 33 Måske overflyttet til Rathlousdal o. 1880.
Prædikestol og himmel (fig. 23), o. 1625-40,
formodentlig fra samme værksted som har leveret arbejder til bl.a. Storring (s. 2073) og flere
kirker i Hads herred. 3 4 Stolen har fire fag mellem hjørnebøjede, kannelerede pilastre med
profilkapitæler og -baser. Storfelternes arkader
(fig. 24) er smykket med attisk slyngbånd, hel-

Fig. 24. Prædikestolsfelt med maleri af evangelisten
Lukas (jfr. fig. 23) (s. 2457). NE fot. 1981. - Panel of
pulpit with painting of Luke the Evangelist (cf. fig. 23).
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fuindis oc krafftigt Oc skarpere end noget tueegget Suerd oc Som Trenger igienem. Hebræ.
4 v. 12«. På stolens frise: »Ditte(!) Rigens
Euangelium Skal prædickes i den Gandske Verden, till ett Vindisbyrd(!) offuer Alle folck,
Matth. 24. v. 14« På postamentlisten: »Sandelige Jeg siger eder. Der som Nogen holder
dit(!) min Ord, hand skal icke See Døden euindelige. Ioh. 8. v. 51.« Stolens brogede staffering omfatter grønt på slyngbånd, rødt og blåt
i kannelurerne på de gyldne pilastre, blå bund
for postamentbjælkens og hængestykkernes
gyldne detaljer. Englehovederne har brunt hår,
grønt og guld på vingerne. - Lydhimlen har en
tilsvarende staffering, dog synes undersiden at
have stået uden farver, indtil man i 1700'rne
foretog en generel reparation med tilmalinger.
Undersiden fik da blågrå felter omgivet af hen-

Fig. 25. Salmenummertavle nr. 4, fra 1800'rnes senere del (s. 2458). NE fot. 1981. - Hymn board no. 4,
from the latter part of the 1800}s.

rende plads. Opgangspanel fra 1936, da stol og
himmel blev restaureret af Povl Jensen.
Ved denne lejlighed fjernedes en nyere, hvid
overmaling med grå bundfelter og blå detaljer,
og den oprindelige staffering blev renset og repareret. På stolen lå som grunding en rødbrun
farve, muligvis okseblod. Under arkaderne er
på brun baggrund malerier af de fire evangelister. De er antagelig udført af samme mester,
som har malet bl.a. prædikestolene i Randlev
og Odder (s. 2482, 2556), med anvendelse af de
samme forlæg, 36 en apostelserie, hvor attributterne er blevet udskiftet med evangelisternes.
Således har f.eks. forlæggets Simon faet sin sav
ombyttet med en fjerpen, givet i hånden på
Lukas (fig. 24), der tillige ved fødderne er blevet forsynet med malerens egen udgave af dyretegnet, oksen; på samme måde har Bartolomæus' kniv måttet vige for Marcus' pen.
Over evangelisternes hoveder er med hvide
versaler malet navnene, fra øst: »S. Matth.,
S. Marci, S. Lvcc.(!), S. Ioan.« De oprindelige,
opmalede indskrifter står med hvid fraktur på
sort bund, på lydhimlen: »Gudtz ord er Lef-

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 26. Døbefont nr. 2, fra 1830, af marmoreret træ
(s. 2455). NE fot. 1981. - Baptismal font no. 2, from
1830, of marbled wood.
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holdsvis en hvid, en grøn og en brunmarmoreret ramme; i sidstnævnte ses versalerne »E I
(eller F?) S«, måske en malersignatur(P). - 1854
ønskede synet prædikestolen malet og forgyldt, 8 1888 befriet for perlemaling. 2 8
Stolestader, o. 1936 omdannet af et stoleværk,
formodentlig fra o. 1857, da synet ønskede staderne fornyet, indelukket, dvs. forsynet med
døre, og malet. 8 De glatte gavle er afsluttet af
profilliste, der har afløst en tilsvarende buet
(jfr. fig. 5,6). De to øverste gavle i hver side
havde i stedet kraftige, drejede topspir. Fyldingsdørene var lave. 1862 var der ialt 29. 8
Præstestol, fra slutningen af 1800'rne i nygotisk stil, opstillet i korets sydøsthjørne. 1862
stod †præste- og †degnestolen ved indgangen til
k o r e t 8 Bord og stol, o. 1900, opstillet i sakristiet.
Pengeblok, fra begyndelsen af 1800'rne og
svarende til Saksilds (s. 2428), antagelig den
blok til »tavlepengene«, der er omtalt 1828. 13
Opstillet ved orglet. En blik-pengebøsse, fra
o. 1900 er nu ude af brug, i tårnet. 1618 anskaffedes en lås til †»almissekis ten«. 5
†Pulpitur, ifølge Danske Atlas 37 bekostet
1625 af to bymænd, Anders Jensøn og Erik Jacobsøn. Ifølge et ældre fot. (fig. 5) havde panelet da rektangulære fyldinger og tætprofileret
gesims og var opstillet vestligt langs skibets
nordvæg.
Orgel, bygget 1937 af A. C. Zachariasen, Århus. 3 8 Et manual med seks stemmer: Quintatin
16', Principal 8', Gedakt 8', Gemshorn 4', N a zardquint 2 ⅔ ' , Flautino 2'; svelle. Pneumatisk
traktur og registratur, keglevindlade. Skænket
af organist Ane Albech. Orgelhus i nybarok stil
med facader i syd og øst. I hver af facaderne
findes et midttårn med attrappiber af sølvbronceret zink, flankeret af lydåbninger med sprosseværk (jfr. det nyromanske orgelhus fra 1929 i
Gosmer, Hads hrd.). Opstillet på gulvet i skibets nordvesthjørne.
*Orgel, bygget o. 1890-1903 af Frederik
Nielsen, Århus. Leveret til kirken 1907 af
A. C. Zachariasen, Århus. Ét manual med fem
stemmer. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. 39 I
skibets nordvesthjørne. 8 Siden 1941 i Lild kirke, Tisted amt. 4 0

Fig.27. Model af †klokkestabel (s. 2442). NE fot.
1981. - Model of former bell-frame.

Salmenummertavler. 1) (Jfr. fig. 9), o. 1900, af
fyr, med halvsøjler på de lodrette rammestykker samt svejfet topbrædt. Hvide skydebrikker
med sorte tal. Ophængt på triumfvæggenes
nordre del. 2-4). I tårnets mellemstokværk er
opstillet tre tavler, formodentlig fra 1800'rnes
senere del, nu ude af brug: To ens, rektangulære, sortmalede, beregnet til kridtnumre, og
en lidt enklere end nr. 1; på hjørnerne har den
haft cirkulære ornamenter. Sortmalede frakturindskrifter: Brudevielse - For Prædiken - Liigbegængelse - Efter Prædiken«. Beregnet til
indskudstalbrikker (fig. 25).
Lysekroner. 1-2) 1959, to ens, niarmede barokkopier svarende til Saksilds, leveret af
kunstsmedemester Knud Eibye, Odense. På
midtskiven stemplet: »O. F. 1959«. Ophængt i
skibet. 3-4) 1984, to ens, femarmede, ophængt
i koret. 5-6) (Jfr. fig. 5) o. 1918, 41 to ens, bestående af brede metalbånd pyntet med Georgs-
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kors og m e d nedhængende ledningsguirlander,
hvori pærerne er ophængt. U d e af brug, i tårnets mellemstokværk.
En s m e d e t †jernlysearm i r e n æ s s a n c e s t i l lå
1907 p å l o f t e t . 1 6
Ligbåre (fig. 14), 1745, af f y r , 53 cm h ø j m e d r e g n e t d e n p r o f i l e r e d e liste o m k r i n g b å r e l a d e t ,
2 5 5 c m l a n g til b æ r e s t æ n g e r n e s f a c e t t e r e d e e n d e k n o p o g 7 2 c m b r e d . D e n h a r fire a f f a s e d e
s t o l p e b e n , h v e r t s t ø t t e t a f t u n g e t u d s a v e d e sidebrædder samt for enderne af bølget udsavet
t v æ r b r æ d t . S o r t m a l e t , m e d h v i d e k a n t e r p å sidebrædderne

og

hvidmalet

indskrift,

store

skønskriftsbogstaver og kursiv, på sidelægterne:

»Nørløv

Kirkes

Liig-baare«

og

1859,8

med

drejet,

sort-

malet skaft.
Klokke,

»1872«,

» o m s t ø b t paa F r e d e r i k s v æ r k

ved I. C. Krog«; 68 cm i t v m . Indskrift m e d
reliefversaler på k l o k k e l e g e m e t og slagkanten,
om halsen en reliefbort m e d masker mellem
b l a d v o l u t t e r , på k l o k k e l e g e m e t tillige et 8 cm
h ø j t k r u c i f i k s . † K l o k k e r . 1) Ved k l o k k e s k a t t e n
1529 4 2 a f l e v e r e d e s e n k l o k k e , d e r m e d »al j e r n fang«

(ophænget)

1

Kronens Skøder II, 605
I koret er foruden tre småstumper af kistebeslag og
nogle uglaserede lerkarskår fundet blysprodser og
enkelte småskår af midelalderligt vinduesglas, her
iblandt et stykke gennemfarvet blåt glas og et lille
skår af klart, grønligt glas med rest af grisaillemaleri.
Desuden en gulvflise af rødbrændt ler uden glasur
(19 X 19 X 6 cm). Disse sager nu i NM 2. afd. (inv.
nr. D. 51-59/1984)
3
Mønterne opbevares i Den kgl. M ø n t - og medaillesamling, NM (F. P. 2948 (1966) og 4265 (1985)).
4
Den »jynovn« eller dysse, som M a r m D a n . II, 166
omtaler »straks N o r d e n for« kirken, lå flere hundrede meter borte i nordøstlig retning og sløjfedes ved
midten af forrige århundrede. NM l . a f d . sognebeskrivelse 1903, nr. 6.
5
RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184 e).
6
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
7
LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprotokol
1817 ff. (C 30.1-2).
8
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842 ff. (C31.1-4), j f r . embedets synsprotokol.
9
RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 1680-94.
10
ØJyHjemst. XIV, 1949, s. 41.
11
LA Vib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1687
(C 3.1104).
12
En model af klokkestablen, udført af F. Krei, er
1953 af graver F. E n g m a n n skænket til kirken og
placeret i tårnets mellemstokværk (fig. 27).
13
LA Vib. Rathlousdal og Gersdorffslund. Forsk,
sager 1741-1912 (G 332.31).
14
Korrespondance i NM 2. afd.
15
Bogstaverne og tallene er i dag løst ophængt i
tårnets mellemstokværk.
16
Således iagttaget af Chr. Axel Jensen 1907.
17
En stejle, formentlig herfra, i Købstadmuseet Den
gamle By (inv. nr. 447:51).
2

11

Jordpåkastelsesspade,

Mogens Larsen 1979 (altertavle), Vibeke Michelsen
1980 og 1981 (inventar og gravminder), Kurt N e dergaard 1982 (altertavle) og Kjeld de Fine Licht
1984 (bygning under restaurering). - Udskrifter af
de gennemgåde arkivalier findes i NM 2. afd. - B y g ning ved Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier, inventar
og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole
Olesen. Redaktionen afsluttet 1984.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Snit af døbefont ved C. M. Smidt 1916. - Opmåling af orgel ved
M. B. Fritz 1936. - Plan og snit af kirken ved Karen
V i u m Jensen og Preben Skaarup 1972. Kgl. Bygn.
insp. Århus: Diverse tegninger fra H. P. Nielsens tegnestue (bl.a. varmeanlæg, redskabsbygning, restaurering) .
Litteratur: O d d e r Dagblad 30. maj 1952. M e d dÅSt. 1984, s. 119. Se desuden s. 2436.

»Anno

1745«. A n b r a g t i t å r n e t . En †ligbåre er n æ v n t i
inventariet 1687.
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vejede

1½

skippund.

1613/14 5 h a v d e k i r k e n é n k l o k k e ,
regnskaberne h a n g i »tårnet«,

2)

der ifølge

1681 i k i r k e n s

v e s t g a v l , 9 m e n seks år s e n e r e i en k l o k k e s t a b e l
på k i r k e g å r d e n 1 1 (jfr. s. 2442). 3) O m s t ø b t i
R a n d e r s 8 1833, 4 3 d a d e n » h a v d e t a g e t s k a d e « ; 7
h a n g 1862 i en † k l o k k e s t a b e l på k i r k e g å r d e n . 8
Klokkestol, 1952 af eg, til én k l o k k e .

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
LA Vib. Præstearkiv: Saksild-Nølev div. dok. 17411909 (C 375-25). - Saksild-Nølev liber daticus 18441910 (C 375-20). - Ved embedet: Synsprotokol 1926
ff. U d t o g af den ældre, forsvundne protokol, ved
Esther Tromborg, stillet til rådighed af Villy E n g mann. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr.
kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt
forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1884 og 1894, s. 91-93. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1907 (Bygning og
inventar), Povl Jensen 1935 og 1937 (prædikestol),

157*
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18
Jfr. Ebbe N y b o r g : Mikaels-altre, i hikuin 3, 1977,
s. 157-82, især s. 165 ff. og note 39 s. 179 f.
19
Sml. Erik Skov og Verner Thomsen: Bernt N o t kes altertavle i Århus domkirke, i Nationalmuseets
Arbejdsmark 1981, s. 126 ff.
20
D K . Maribo, Kunsthistorisk oversigt s. 1590.
21
Paralleller i Græshave 1581, Landet og Torslunde,
begge 1582; D K . Maribo s. 368, 377, 862.
22
Chr. Axel Jensen: Altertavlen i Landet Kirke, i
Lolland-Falsters hist. Samfunds Aarb. X I X , 1931,
s. 1-6. - De øvrige katekismustavler i Århus amt har
en anden udformning, repræsenteret eksempelvis af
Framlev s. 2046.
23
Predellaen var adskilt fra tavlen, hvis nedre profillister var afskåret i linie med pilastrene; suppleret ved
restaureringen.
24
På bagsiden af den nederste, nordre fylding en
delvis udvisket blyantsindskrift: »IA Ingerslev / ...
til 1. Oct. / 1764 [formodentlig fejl for 1784, det år
ovennævnte sognepræst afsluttede sin gerning] og M
S o m m e r / ... / 1788«.
25
Poul Poulson: Catalogus sive Recensio Pastorum
... ad finem Anni M D C C X X I I I , Kbh. 1727, s.91.
26
Ifølge korrespondance i NM 2. afd.
27
For den katolske kirke en ritualbog med noder til
de sange, koret synger under messen; senere betegner den en bog med visse sange sunget mellem epistel og evangelium.
28
LA Vib. Præstearkiv: Saksild-Nølev liber daticus
1844-1910.
29
Personerne er, ganske usædvanligt, fremstillet påklædte, j f r . Randlev s. 2489, note 30.
30
Se Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 22 f.
31
I fodens nedre rand et 7 cm stort, lappet skår.
32
Hads Herred før og nu, Aarhus u. år, s. 80.
33
Ikke omtalt af Uldall 1884.
34
Af C. A.Jensen: Snedkere, s. 87 med note, tillagt
Peder Jensen Kolding som ungdomsarbejde sammen
med Halling og Falling lydhimmel, se imidlertid
Storring (s. 2070), som Nølev-stolen er mest beslægtet med.
35
Alle tandsnit er rekonstrueret, dels efter spor, dels
efter tilsvarende i Randlev; j f r . fotos i NM 2. afd.
36
Stik af Jacques van Gheyn efter Karel van Mander
I, serien fra o. 1607 (Kobberstiksaml., mappe 96).
37
IV, 1768, s. 246.
38
Zachariasen: Orgelfortegn.
39
Samme nævner et orgel med fire stemmer leveret
til Nølev kirke 1907, men da stemmeantallene ofte er
unøjagtigt angivet i fortegnelsen, udelukker dette
ikke, at orglet leveredes med fem stemmer.
40
Yderligere oplysninger findes i Orgelreg.
41
Ifølge kirketjeneren da byen fik elektrisk lys.
42
RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528-29. 108 A.

43

Formodentlig af klokkestøberen P. P. Meilstrup,
der har leveret flere klokker til egnens kirker (t. eks.
Tulstrup, s. 2376 og Saksild, s. 2432).

Fig. 28. Nølev 1:10000. Målt 1793 af A. Haar. - Map
of the village.
SUMMARY
T h e small church, w i t h o u t any outstanding details, w a s p r o b a b l y b u i l t a r o u n d t h e y e a r 1200
o f field s t o n e s w i t h ashlar a t t h e c o r n e r s a n d
o p e n i n g s . A b o u t 1500 a p o r c h w a s a d d e d i n
f r o n t of the south door, and it is possible that
the construction of a t o w e r was initiated at
r o u n d about the same time. T h e present tower,
h o w e v e r , dates f r o m 1952. T h e sacristy a t t h e
gable end of the chancel is m e n t i o n e d for the
first t i m e in 1716.
A f r a g m e n t of a w a l l - p a i n t i n g of St. M i c h a e l
t h e d r a g o n slayer f r o m 1300-50 w a s r e v e a l e d
o n t h e r o o d screen, this w a s h o w e v e r w h i t e w a s h e d o v e r again. - T h e altarpiece, d o n a t e d i n
1573, i s a n e x a m p l e o f t h e so-called c a t e c h i s m
tablet. T h e o r i g i n a l p a i n t e d t e x t s h a d t o g i v e
w a y t o p r i m i t i v e p a i n t i n g s i n t h e 1700's.

A

C o m m u n i o n table f r o n t w i t h p a m p r e painted
d e c o r a t i o n f r o m 1520-50 i s n o w i n O d d e r m u s e u m . T h e w o o d e n p u l p i t f r o m 1625-40 c o m e s
f r o m a w o r k s h o p which produced quite a f e w
i t e m s f o r c h u r c h e s i n this district. A m o n g t h e
earliest

church furniture is

the Romanesque

b a r r e l - s h a p e d b a p t i s m a l f o n t o f g r a n i t e w i t h its
simple representations of figures, executed by
the s a m e craftsman w h o m a d e the chancel arch
t y m p a n u m in Randlev.

Fig. 1. Kirken set fra præstegården før udlængerne i 1920'rne blev dels nedrevet, dels omdannet. F. Borch fot.
1908. Århus lokalhist. billedsamling. - The church seen from the parsonage before demolition of the wings to the left.
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1661 1 tilhørte kirken kongen, der 1674 2 mageskiftede den til landkommissær Laurits Brorson til D y b vad (jfr. alterstager). Ved hans død 1681 overgik kirken til arvingerne og 1696 3 til en af disse, sønnen
J o c h u m Brorson, der var sognets præst (jfr. epitaf).
Han solgte den samme år 4 til admiral Jens Rodsteen
til Rodsteenseje, ved hvis død 1707 den arvedes af
datteren Dorothea, gift med Henrik Bielke til Langholdt. Denne solgte samme år kirken til etatsård
Bendix Lasson til Åkær. 5 1720 eller tidligere 6 erhvervedes kirken af oberst Frederik Christian Rantzau
ved giftermål med Dorothea Rodsteens søster Øllegaard. Dennes svigersøn, major Malte Sehested
overtog 1746 Rodsteenseje og kirken (jfr. oblatæske), men kancelliet afkrævede ham 1741 7 et beløb
for at bevare ejendomsretten til kirken. Herefter
fulgte kirken gården, indtil Christian M. Voss' enke,
Sophie Amalie Sehested (jfr. †alterklæde) solgte
Rodsteenseje, men beholdt kirken. 8 Ved testamente

1840 overgik den til hendes mands søsterdatter Sophie I. C. H. Schultze i Rendsborg, 9 der før 1857
blev gift med Carl Rudolph Kirchner, inspektør ved
sindssygeanstalten i Lybæk. Fra 1892 ejedes kirken af
fru Kirchners bo, og fra 1896 10 af sindssygeanstalten,
hvorfra den overgik til selveje 1. januar 1914.
L a n d s b y e n s g å r d e o g h u s e g r u p p e r e r sig i t o
afsnit m e d k i r k e n o g p r æ s t e g å r d e n placeret i
d e n s y d l i g e b e b y g g e l s e , d e r kaldes O v e r R a n d l e v 1 1 (fig. 40). K i r k e b y g n i n g e n er rejst på en
lille b a k k e , d e r f o r t s a t g i v e r sig til k e n d e v e d
terrænfald på kirkegårdens øst- og sydsider.
Om bakken forud for begravelsesområdets første u d v i d e l s e o g p l a n e r i n g 1857 tillige h a r h a f t
e n s k r å n i n g m o d v e s t l a d e r sig n æ p p e a f g ø r e .
1 9 1 7 1 2 b l e v k i r k e g å r d e n atter u d v i d e t (indvielse
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1919), og også denne gang øgedes arealet mod
vest, hvorved gravpladsen fik sin langstrakt
rektangulære form. Kirkens nabo på nordsiden
er den statelige præstegård, 1 3 opført 1749 og
landskendt ved Steen Steensen Blichers og hans
fars tilknytning til stedet og gennem fortællin-

gen: En jysk mordbrænderhistorie. 1 4 Efter j o r dens udstykning blev 1925 gårdens østre længe
reduceret og den søndre sløjfet, 1 5 så det stærkt
restaurerede anlæg nu blot er en torso.
På nær sydsidens østre del hegnes kirkegården
overalt med nyere brudstensmure, hvoraf en
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Fig. 2 (t.v. foroven). Kirken og præstegården set fra sydvest. A. Fritz fot. før 1885. N M . - The church and the
parsonage seen from south-west before 1885.
Fig. 3 (t.v. forneden). Kirken set fra nordøst. NE fot. 1983. - The church seen from north-east.
Fig. 4 (ovenfor). Kirke og præstegård set fra sydøst. Fotografi fra årene 1891-95 i Det historiske arkiv for
Odder og omegn. - The church and the parsonage seen from south-east in the 1890's.
Fig. 5 (nedenfor). O m r å d e t ved Randlev kirke og præstegård set fra luften. N o r d opad. Hans Stiesdal fot.
1965. - Part of the village of Randlev seen from the air. North at top of picture.
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hovedpart opsattes 1857. 16 Ved denne lejlighed
blev ikke alene det nye afsnit forsynet med
brudstensmure, men også strækninger af det
ældre stendige sløjfedes til fordel for denne
dengang moderne murtype, som synet straks
erklærede for fortrinligt arbejde (jfr. fig. 1).
Stengærdet på sydsidens østre del, der senest er
omsat 1959, 12 angiver kirkegårdens ældre udstrækning i øst og vest. Ringmuren, der første
gang meldes repareret 1615, 17 og som 1707 18 og
1716 19 var brøstfældig og forfalden, beskrives
1862 som »et på almindelig måde, af sten og
j o r d opsat, med tørv belagt dobbelt stengærde«. Præsten føjer hertil den bemærkning,
at »før planeringen 1857 bar kirkegården tydeligt præg af, at den i krigstid havde været o m dannet til skanse, h v o r o m dog ikke haves nogen videre efterretning«. 1971 foranstaltede
Nationalmuseet ved den ældre kirkegårds sydvestre hjørne en undersøgelse for at efterprøve,
om hegningen skulle tilhøre den gruppe af bemærkelsesværdigt anselige ringmure, som udmærker Århus stift (jfr. Odder, s. 2521). U d gravningen afdækkede partier af en brolægning, 2 0 men ellers ingen usædvanlige forhold.
Foruden en låge i det yngste afsnit har kirkegården to indgange, hvilket svarer til situationen
1862 og antagelig er identisk med forholdene
1719, 19 da port og låge som forfaldne nævnes
første gang. Hovedadgangen er en køreport
østligst i nordsiden, udformet som en muret,
teglhængt og hvidkalket portal, rejst 1969 efter
tegning af H. P. H o l m Nielsen. Ligeledes i
nordmuren, omtrent ud for våbenhuset, sidder
en fodgængerlåge, der formidler adgangen fra
præstegården; det er en stakitfløj mellem hvidmalede stolper med en buet, affaset overligger.
†Ligkapel, opført 1895, 21 ejet og vedligeholdt
af sogneboerne, blev sløjfet 1969 i forbindelse
med regulering af terrænet og adgangsforholdene ved hovedindgangen; toilet indrettedes da
i den søndre ende af præstegårdens vestfløj.
1687 22 hang klokken i »træværk« på kirkegården, og 1716 19 var »værched, som klokken hænger udi« brøstfældig på forskellig måde. 1742 19
behøvede klokkehuset »et lidet skrue for at
conservere m o d regn« (jfr. tagrytter).

Kirken består af kor og skib, formentlig
bygget omkring år 1200, hvortil der på et
ukendt tidspunkt, antagelig i 1500'rne, er føjet
et †våbenhus, der 1894 afløstes af det nuværende. Det er utvivlsomt også før reformationen, at der i koret blev indbygget et †hvælv,
som imidlertid styrtede ned 1830. En nyromansk tagrytter over skibets vestende erstattede 1891 en forgænger i bindingsværk. Orienteringen er næsten solret.
De oprindelige afsnit af den ret lille kirke,
kor og skib, er lidet ændret i tidens løb. Begge
har skråkantsokkel og er i facaderne, der præges af omsætning med fremhævede fuger, opført med granitkvadre,23 mens der til bagmur er
anvendt marksten. Bygningens mure, hvis
tykkelse ligger omkring 125 cm, er afsat således, at koret, der udvendig er kvadratisk, står
lidt skævt på skibet. Dettes indvendige bredde
svarer nøje til korets udvendige, mens skibets
udvendige bredde forholder sig til længden
som 1 : √ 2 .
Begge portalerne er i behold, og ligesom den
bevarede norddør i Odder (s. 2526) er de slanke
i proportionerne og enkle i udformningen med
glathugne tympana. Uldall iagttog på Randlev
nordportals tympanon et kalkmalet †indvielseskors i røde og grønne farver, som »synes fra
omtrent 13 de Aarh.« Sydportalen, der er blændet, står som en niche udvendig, hvor en oppudsning med cementmørtel nævnes 1921 12
(fig. 7). Nordportalen er i brug (fig. 6). Begge
døråbninger er indvendig vandret afdækket, og
i facaden, hvor det gennemløbende sokkelskifte fungerer som trin, er de udstyret med vederlagsbånd, hvis dekoration af tætstillede vulster
på stenenes nedre del (s. 2410, fig. B , 2 og 3)
nøje svarer til udformningen i Odder.
Kirken har oprindelig haft syv vinduer, hvis
slanke proportionering (ca. 4:1) fremhæves af
Uldall. Af korets tre er det i nordsiden bevaret i
brug, mens østvinduet, hvis omrids aflæses udvendig, står tilmuret. Af skibets fire er nordsidens vestre, der dækkes af våbenhuset, i behold
og registreres indvendig som niche.
Inde i bygningen er bevaret den kvadersatte,
1883 afrensede korbue, hvis dekorerede sokkel-
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Fig. 6-7. N o r d - og sydportal (s. 2464). LL fot. 1981. - The north and the south portal.

og vederlagssten viser slægtskab med bl.a. nabokirken i Gosmer, mens det reliefprydede
granitlukke i arkadens øvre del, med Uldalls
formulering, »vistnok er enestaaende her i Landet«. Hver af åbningens sokler (fig. 13 og 14)
består over bundskiftet af en relativ lav, profileret kvader, der indtager vangens fulde bredde
og på enderne accentueres med lodrette rundstave. Disse afbryder profileringen, som fortsætter på stenenes kortender. Søndre sokkel
mangler rundstaven på østhjørnet og er tilsyneladende ødelagt i denne ende. De to profileringer er indbyrdes forskellige, idet båndet mellem de vandrette kantstave i nord er en svagt
hulet platte (s. 2410, fig. B, 1), svarende til vederlagsstenen ovenover, mens det i syd er plant
og prydet med reliefhugne trappemotiver (jfr.
fig. 9), hvis lighed med dekorationen på fonten
i Nølev er omtalt s. 2454.
Korbuens kragbånd er ligeledes indbyrdes
forskellige. Det nordlige svarer som nævnt til

samme sides sokkel, hvortil man bemærker, at
langsidens vulster på endefladerne er markeret
som rundstave. Det sydlige kragbånd er opbygget mage til portalernes vederlag (s. 2410,
fig.B,l).
Korbuens øvre del lukkes med en granitblok, der er udført i to stykker og på siden mod
skibet smykkes med en relieffrise af arkader,
der rummer en figur i hvert fag (fig. 10 og 12).
Dette »korbuetympanon«, hvortil vist har sluttet
sig en †støttepille midt i åbningen, markerer
kordøren som portal, og er som nævnt et enligtstående fænomen i den romanske periodes
kirkebyggeri.
En undersøgelse 1974 har godtgjort, at de to
sten, der er udkløvet af samme blok, rager
ca. 45 cm ind i væggen, hvor de er indmuret
under anvendelse af kiler og særligt stablede
marksten. Oprindelig må stenenes m o d hinanden vendende, glathugne endeflader have stødt
sammen med en minimal fuge. R u m m e t mel-
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Fig. 8. Sydfacade, østgavl, længdesnit og plan 1:300.
Målt og tegnet af Karen V i u m Jensen m.fl. 1972.
Planen omtegnet af KdeFL 1985. - South and east
elevations, longitudinal section and plan 1:300.

lem stenene og buen er udmuret med granit og
rødbrune frådsten. Samme materialer er i øvrigt benyttet i triumfmuren, hvor de er oplagt i
kalkmørtel, hvis rødbrune farve tyder på, at
den er fremstillet af frådstenen. De to store,
dekorerede blokke er således fra begyndelsen
samhørende med triumfmuren og derfor
utvivlsomt samtidige med kirken, 24 omend tilpasningen til åbningens halvcirkelslag ikke er
lydefri. Blokkene er ikke anbragt på åbningens

kragbånd, men er stillet oven på et par kvadre,
der fungerer som konsoller og ligger på hver
sin vederlagssten med et fremspring for buens
inderside. Stort set er granitblokkene kun behugget på de sider, som er synlige.
På undersiden er blokkene dekoreret med
rankeslyng, som på den nordre halvdel er mest
omhyggeligt udført, idet spydblade afslutter de
fleste af bugtningerne. Også langsidernes borter er forskellige på de to halvdele, idet den
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Fig. 9. Korbuens nordside, åbningen set fra vest samt reliefkvadrenes underside og sydsidens sokkel 1:30
(s. 2464). Opmåling ved F. Uldall 1886. - The chancel arch.

nordre udmærker sig ved kantede tovstave (jfr.
Saksild, s. 2414) over for den søndres glathugne. På begge sten forsvinder den ene ende af
rankeslynget bag den respektive konsolkvader,
mens de modsatte ender, hvor rankeslynget afsluttes med et slangehoved, er således udformet, at der efterlades et planhugget parti på
hver side af fugen mellem blokkene. Dette forhold sandsynliggør, at der i den relativt bredt
proportionerede koråbning 25 oprindelig har

stået en †midtpille 26 som støtte for de indspændte granitblokke.
Dekorationen på blokkenes vestvendte side
er hugget i lavt relief og består inden for en
omløbende tovstav af en arkadefrise på seks fag
(fig. 9), der tydeligvis er både tænkt og udført
som et sammenhængende hele. Fugen mellem
de to sten er placeret således, at alle buefelter
står uforstyrrede. Relieffets slægtskab med fonten i Nølev (s. 2454) er påpeget af Mackeprang. 27
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Fig. 10. Korbuerelief, den nordlige halvdel (s. 2468). LL fot. 1981. - Relief in the chancel arch, northern part.

Det øvre parti af den indrammende tovstav
er mere krumt på den nordre halvdel end på
den søndre. Formentlig har det været meningen, at rammen skulle ligge frit inden for
koråbningens bueslag, men denne hensigt har

Fig. 11. Korbuerelief, nordligste del (s. 2468). Jens
Vellev fot. 1974. - Relief in chancel arch, detail.

ikke ladet sig gennemføre, og i begge sider
dækkes tovstaven mere eller mindre af stikkets
kilesten. Særligt i nordsiden er tilpasningen
mindre vellykket, og et lille ansigt uden for den
første arkade (fig. 11) skjules næsten helt.
Arkaderækkens enkle bueslag hviler på lavstammede piller eller søjler med fod- og topplader, hvor der op fra hver pille skyder en
kvist med et spydblad. Identifikationen af figurerne i de seks fag og dermed relieffets motiv er
omdiskuteret.
Frisens nordre halvdel synes at udgøre en
helhed for sig, bestående (fra nord) af en frontal
person med udbredte arme, dernæst en kappeklædt kvinde, der ses fra siden, idet hun vender
sig mod næste fag, hvor der figurerer en plante
og en mand. Navnene på de to sidstnævnte
personer står hugget med majuskler på relieffets nederste bånd og angiver dem som Eva
og Adam. Planten kunne da være Kundskabens
træ, hvis æbler Adam rækker ud efter. 28 På arkaden over Eva er anbragt et kors, som antagelig er en udfyldning af det ret store, ellers tomme areal mellem buen og tovstavsrammen. 29
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Fig. 12. Korbuerelief, den sydlige halvdel (s. 2469). LL fot. 1981. - Relief in the chancel arch, southern part.

I frisens søndre arkader fremstilles tilsyneladende tre Kristusbilleder: først (fra nord) den
Korsfæstede, dernæst en mand i lang kjortel,
der flankeres af to genstande, sandsynligvis en
bog og en hyrdestav, hvorfor figuren med Ma-

ckeprang muligvis skal identificeres som (Den
gode) hyrde, samt (yderst i syd) et muntert
springende Gudslam.
Frisens grundmotiv er traditionelt opfattet
som Syndefaldet, der sones ved Kristi offer-

Fig. 13-14. Koråbningens sokler i henholdsvis nord- og sydsiden (s. 2465). LL for. 1981. - Mouldings of plinth in
the north and the south sides of the chancel arch.
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Fig. 15. Indre, set m o d vest. LL fot. 1981. - Interior looking west.

død. Set i lyset af denne læsning kunne personen i den nordligste arkade være Gudfader selv.
U n d e r alle omstændigheder bemærker man
imidlertid, at den Korsfæstede er anbragt så
nær midten, som det i praksis var muligt. Dermed peger figuren hen imod de (triumf)krucifikser, hvis plads var i eller over korbuen. 3 0
Seks indhugninger med ensartet, indbyrdes
afstand forløber i en ret linie på skrå hen over

frisens nordre halvdel og synes at røbe, at man
sekundært har overvejet at kløve blokken(e),
måske for at øge koråbningens lysningshøjde.
Ændringer og tilføjelser. Sandsynligvis i senmiddelalderen er der i koret indbygget et
(†)hvælv, hvoraf nu kun de østlige, på vanlig
vis udformede piller står bevaret, omtrent til
vederlagsniveau. Denne hvælving, om hvis
f o r m vi savner underretning, er utvivlsomt ho-
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Fig. 16. Indre, set m o d øst. LL fot. 1981. - Interior looking east.

vedårsag til, at der fra 1613-14, 31 da bygningsarbejder nævnes første gang, og frem til de seneste år har vist sig problemer med korgavlen,
som truede med at skride ud. Nævnte år muredes »ny pille« på gavlen, og to tømmermænd,
der samtidig forankrede kirkens vestgavl, indlagde et egeanker, der antagelig er identisk med
den stadigt eksisterende bjælke, som forbinder
korgavlen med skibets østre gavl 32 (fig. 17). Til
trods for disse foranstaltninger fortsatte gavlmurens udskriden, og hvælvet styrtede ned,
vistnok 1830. 33 Året efter var opsat et træloft,
hvis brædder lagdes under bjælkerne, hvorfor
»det formenes i længden mindre pålideligt«.
1895 16 modsatte synet sig en ommuring af koret, men 1912 21 forudså man, at noget måtte
der gøres inden for en overskuelig fremtid.
1976 34 stabiliseredes korgavlen ved understøbning.

Tagrytteren eller klokkespiret over skibets
vestgavl, der er en konstruktion af »fuldkantet
prøjsisk egetømmer«, 3 5 indklædt og tækket
med bly, 1 6 er færdiggjort 1891 og opsat som
afløser for et teglhængt †klokkehus samme
sted. Dette var af synet 1889 16 erklæret brøstfældigt med en opfordring til kirkeejeren om at
f r e m k o m m e med forslag til et nyt eller en tårnbygning. Ved opsætningen af spiret, der 1913
og 1920 12 skulle repareres, og hvis bly fornyedes 1982, genfremstilledes toppen af skibets
vestgavl i granitkvadre.
Den sløjfede †tagrytter, kaldet »kirketårnet«,
(jfr. fig. 2), der var af udmuret bindingsværk
med oplukkelige lemme og fra skibets tagryg
til toppen af det teglhængte pyramidetag målte
godt fire meter, tilhørte en i sin tid ret udbredt
gruppe af småtårne, 3 6 hvoraf de fleste nu er forsvundet. Den nævnes første gang 1864, 12 da
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klokkestolen blev fornyet og konstruktionen
stivet af. 1768 havde kirken intet tårn, 3 7 og U l dall, der læste »JWK 1854« i †vindfløjen, mente, at klokkehuset var bygget 1801, hvilket årstal med †jerncifre han så på skibets vestgavl.
Ældre †tagrytter? 1617 17 indlagdes »i kirken«
en »hammer« og to »tværtræ« ved »en bjælke«,
der måske er identisk med det anker, som nogle år før var anbragt ved vestgavlen. Dette arbejde og den tilhørende omtale af, at to mænd
samtidig forfærdigede et »klokkeværk«, kunne
give anledning til en formodning om, at kirken
har haft en †tagrytter allerede forud for den periode, da klokken hang i »†træværk« på kirkegården (jfr. ovenfor).
Våbenhuset, der er i nyromanske former og
indtil 1942 12 stod i blank mur af røde sten, er
opført 1894 38 efter tegning af R. Frimodt Clausen; 21 året efter ønskedes opstillet bænke. Det
afløste et ældre, teglhængt og angiveligt forfaldent 1 6 †våbenhus, som nævnes første gang
1707 18 i anledning af reparation af tagværket.
Længden og bredden svarede til det eksisterende, men bygningen var lavere, 39 således at taget
forløb under skibets vestre nordvindue. Murene var af rå granit og munkesten. 4 0 1721 19
manglede loftet. Samtidig med fornyelse af
murstensgulvet 1855 16 bortskaffedes en kalkbænk. 4 1 Før nedrivningen havde bygningen to
små vinduer og et bræddeloft, der efter rensning af nordportalen 1882 16 ønskedes løftet og
sømmet på hånebåndene for at frilægge dørens
tympanon. Et par bænke blev anskaffet 1870. 12
Vedligeholdelse. I forbindelse med de ovennævnte forankring s arbejder 1613-14 anføres, at
bygningen kalkedes inde og ude; et par år senere brugte to snedkere næsten en måned på at
forfærdige loftet »såvel som andre paneler i kirken«. 1707 18 var bygningen k o m m e t i så dårlig
stand, at der afholdtes et særligt syn, og 1713 19
gennemførtes en større istandsættelse på mur
og tagværk. 1720 19 siges kirken at være »smukt
pyntet og ziiret« af patronen.
Fra begyndelsen af forrige århundrede og
frem til de seneste år, i hvilket lange tidsrum
bygningen gennemgående far skudsmål som
»vel vedligeholdt«, er der i synsprotokollen og

andre steder indført meddelelser og bemærkninger med en usædvanlig omhu, som gør det
muligt relativt nøje at følge de ændringer og
tildragelser, som kirken vederfaredes. Det drejer sig fortrinsvis om mindre forandringer og
moderniseringer, der enkeltvis ikke har været
indgribende. I visse perioder er der imidlertid i
løbet af en kort årrække gennemført så mange
justeringer vedrørende bygningen og navnlig
inventaret, at der tilvejebragtes en fornyelse,
som ikke har været mindre end den ofte radikale »indvendige restaurering«, der i vore dage
karakteriseres som en nødvendig og fornyende
ajourføring af kirkerummet.
I afsnittet om vinduer berøres de omdannelser af belysningsforholdene, som har afstedk o m m e t de mest afgørende ændringer. Samtidig med vinduernes ombygning 1851 16 blev
lofterne pudset og paneler og inventar malet. I
tiåret efter 1882 16 fjernedes kalklagene, først på
korbue og portal, siden på facaderne, bortset
fra østgavlene. O m k r i n g århundredskiftet blev
r u m m e t atter omdannet, hvilket bygningsmæssigt udtrykte sig ved vindues ændringer og
nyt gulvmateriale. 1934-35 foretoges under
Viggo Norns ledelse en indvendig istandsættelse, hvorunder gipslofterne fjernedes til fordel
for trælofter med synlige bjælker.
Dele af gulvet blev 1613-14 17 omlagt af to
murere, vistnok i forbindelse med alterets flytning. 1737 19 nævnes, at kirkegulvet skulle hjælpes med teglsten. Ved midten af forrige århundrede 1 2 bestod gulvbelægningen af dette
materiale med enkelte undtagelser; i våbenhuset og i midtergangen lå der gule sten på kant i
rudemønster, under stolestaderne stampet ler.
1852 16 havde synet foreslået hvide sten foran
alteret. Sidstnævnte sted lagdes trægulv efter
skrankens omdannelse 1863, 12 og samtidig med
korgulvets opretning etableredes i triumfbuen
et trin ved hjælp af »nogle hugne sten, som var
udtagne af kirken, da stolene blev fornyet«.
Gulvet i det nye våbenhus udførtes med sorte
og grå patentfliser, 4 2 og 1904 16 lagdes lignende
fliser i gangen fra døren til alterskranken. I
sammenhæng med ændring og nymaling af inventaret foreslog synet 1906 16 at lægge brædder
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Fig. 17. Ankerbjælke på korets loft, set fra skibet (s. 2471). JJF fot. 1981. - Anchored beam on the ceiling of the
chancel as seen from the nave.

under stolene. Endelig blev gulvet inden for
alterskranken 1910 16 malet gråt og skulle 1962 12
afløses af egeparket. Idag er gulvet støbt i nordsidens stolestader, af parket i de søndre.
Et nyt vindue i koret udførtes 1618 17 af Søren
glarmester fra Skanderborg; 1828 32 indsattes et
»nyt« i vestgavlen. Under udhugning 1833 22
for et større vindue, utvivlsomt i skibets sydside, styrtede »et stort stykke af muren ned«.
Synet 1850 16 konstaterede, at vinduerne var
meget simple, og året efter foreslog man, at før
inventaret blev malet, skulle de to små i nordsiden afløses af et større, mage til det i syd. Det
bemærkedes, at nok er de små vinduer hele,
men deres værdi er kun otte skilling. Synsprotokollens beskrivelse 1862, der angiver vinduernes antal til fem, sammenholdt med kirkens udseende før vinduerne atter ændredes
(fig. 2 og 4), lader slutte, at ved rummets m o dernisering ved midten af forrige århundrede
etableredes en væsentlig forøgelse af lyset. I

Danmarks Kirker, Århus amt

længden var man ikke tilfreds med kirkens trævinduer, hvorfor synet 1894 16 vedtog, at de
skulle afløses af nye, »svarende til bygningens
stil«. Dette gennemførtes 1896 21 med indsættelse af de eksisterende, rundbuede jernrammer
efter tegning af Frimodt Clausen.
Tage. 1615 17 skulle loftet ryddes for sne, og
siden da nævnes kun tagsten i forbindelse med
såvel større som mindre tagreparationer. Tagværket er tilsyneladende gennemgribende udskiftet 1713 19 og atter i forbindelse med en o m fattende istandsættelse 1833, 32 da også »skoefiel
og vinsker« (sugfjæl og vindskeder) udskiftedes. Blandt det eksisterende tagtømmers ældre
stykker iagttages i koret adskillige spærstivere
og hanebånd, der ved noter synes at røbe sig
som genanvendte stolper fra en bulkonstruktion.
Opvarmning ved kakkelovn installeredes
1891, 12 og 1951 indbyggedes et varmeanlæg.
Elektricitet ført frem 1920. 12
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I vindfløjen er udstanset årstallet 1890. Få år
efter 1 6 opsætningen faldt stangens (top)kugle
ned og forgyldtes ved genopsætningen. På en
†fløj registrerede Uldall »JWK 1854«.
Kirken er idag hængt med vingetegl (oplagt
1984) og står i blank mur, bortset fra våbenhuset, skibets østre taggavl og korets gavl og støttepiller, der ligesom bygningens indre er hvidkalket. Sugfjæl og vindskeder er sorte, trælofterne malet grå.

KALKMALERIER
Et kalkmalet invielseskors og et bomærke er afdækket på triumfvæggens søndre afsnit (jfr.
fig. 16). Indvielseskorset, fra 1400'rnes senere
del, består af et kors med vifteformede korsarme, indskrevet af to koncentriske ringe, indbyrdes forbundet af tværstreger; 39 cm i tvm.
Yderst er 10 radiærtstillede småkors. Alt skiftevis gråt og rødbrunt malet. Både kors og ringe
indridset før malingen. Skråt nedenfor indvielseskorset ses et 43,5 cm højt bomærke, malet med en spinkel, rødbrun streg (et »åbent«
timeglas med kors i nedre felt).
Et †indvielseskors f r e m k o m 1934 43 på skibets
sydvæg, 53 cm fra triumfvæggen og berørende
overkanten af den murblok, der understøtter
prædikestolen (jfr. nedenfor). Korset, 53 cm i
tvm., var brunrødt med sorte konturer, der
delvis fulgte en indridsning. Atter overkalket.
Vedrørende †kors på nordportalen, se s. 2464.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens senmiddelalderlige fløj altertavle
med samtidigt, usædvanligt predellamaleri er
o. 1619 overtaget fra annekskirken Bjerager, da denne fik ny altertavle. Prædikestol og lydhimmel er fra
1600'rnes 2. fjerdedel og beslægtet med Nølevs, ligesom samme maler har udført begge stoles evangelistmalerier. Et præsteepitaf er o. 1709 opsat på korets nordvæg. Fra et ældre epitaf, fra o. 1650, er bl.a.
bevaret to dydefigurer, skåret i billedskæreren Peder
Jensen Koldings værksted. Fra kirkens ældste tid
stammer dels den glatte, romanske døbefont (med
ny fod), dels to romanske gravsten, hvoraf den ene,
nu i Odder museum, bærer en majuskelindskrift.

Alterbordet består af et fyrretræspanel, 98,5 cm
højt, 165 cm bredt og 81 cm dybt, måske fra
1619, 17 da snedkeren lavede »et pernel i altergulvet« (koret); senere ændret og 1934 suppleret og istandsat. Forsiden har fire rektangulære
fyldinger med renæssanceprofiler, endestykkerne hver to, hvoraf den halve er en supplering til erstatning for en tidligere bortsavet, der
har skullet give plads for nyere piller, muret op
ad østvæggen, som støtte for altertavlen. Ved
istandsættelsen 1934 blev bordets træbund fjernet og fodlisten samt bagklædningen, der havde
låge, fornyet. I forsiden fandt man to huller,
der ifølge synsprotokollen 1862 skulle stamme
fra 1808, da nogle soldater fra det spanske hjælpekorps skød til måls efter bogstaverne på †alterklædet 4 4 (se nedenfor). - På fyldingerne
fandtes en rød farve, som genopmaledes, mens
rammeværket gjordes grønt med sort og gult
på profilerne. Bordet har på et tidspunkt stået
længere m o d vest, så der var plads til at gå bag
om altertavlen (se denne).
†Muret alterbord. 1613/14 fik to m u r m æ n d i
forbindelse med altertavlens flytning betaling
for bl.a. at »flytte alteret op til gavlen«. 1 7
†Alterklæder. 1707 18 manglede kirken et alterklæde; et sådant var imidlertid anskaffet inden
1715, 19 og ifølge inventariet var det af samme
stof som †messehaglen, dvs. af ostindisk, guldblommet stof. 1835 33 erhvervedes et nyt af sort
fløjl kantet med sølvtresser og med bogstaverne »S:A:V: 1835«, for kirkeejeren Sophie A m a lie Voss; anvendtes endnu 1862. 12
Altertavlen (fig. 18) er en sengotisk skabstavle, med skårne helgeninde- og apostelfigurer
og samtidigt predellamaleri, fra begyndelsen af
1500'rne, erhvervet fra annekskirken Bjerager
1619,50 restaureret 1934 og suppleret med bl.a.
kronliste og grenværk foroven i skabene.
Tavlen, af eg, står på en 44 cm høj, glat predella. Midtskabet måler 174 X 116 cm og er 14
cm dybt; rammerne er sammensinkede, og både de nedre rammestykker og figurernes fodlister har skråkant, de øvrige derimod en rigere
gotisk profil. Centralt i midtskabet, svævende
over sidefigurerne Katarina og Barbara, ses den
apokalyptiske madonna med barnet, stående på
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Fig. 18. Fløj altertavle fra begyndelsen af 1500'rne, med samtidigt predellamaleri af Kristus mellem de fem
kloge og de fem ukloge j o m f r u e r (s. 2474). Einar V.Jensen fot. 1939. - Triptych from the beginning of the 1500's
with contemporary predella painting of Christ between the five wise and the five foolish virgins.
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måneseglen, der har et bemærkelsesværdigt
skåret ansigt (fig. 21). Den ranke Mariaskikkelse, ca. 89 cm høj, hvis dragt falder i dybe, næsten symmetriske folder, holder foran sig det
nøgne Jesusbarn, der ømt rækker den ene arm
op om moderens skulder. Hendes hår falder i
lange lokker foran og bag skuldrene; på hovedet bærer hun en krone, hvis takker er (ny)støbt
af bly som de oprindelige, men kopieret efter
en samtidig model.
I skabets hjørner står helgeninderne Katarina
fra Alexandria og Barbara, 71 og 73 cm høje,
iført tidens modedragter og med kroner som
Marias. Katarina holder attributterne bog og
sværd (med ny klinge) og træder på legendens
kejser Maxentius med hjulet, hvorpå hun blev
pint (fig. 20). Som et modstykke hertil holder
Barbara 45 (fig. 22) sin kalk foran sig og træder
på tilsvarende vis på sin tyran, faderen Dioscurus, her fejlagtigt kronet, formodentlig som en
parallel til Maxentius. Det tårn, hvori faderen
lod hende indespærre, ses bag hendes ryg. - I
midtskabets fodliste læses figurernes navne,
med minuskier, »Sancta katerina(!). Sancta maria. Ih(esu)s. Sancta barbra(!)«.
I fløjene står de tolv, 51-54 cm høje apostle,
tre og tre over hinanden i hver fløj, flere med
fornyede attributter. Bag på figurerne er malet
gotiske minuskier, fra a - m, der markerer deres placering i tavlen, hvor de tilhørende navne
desuden er malet med røde minuskier på fodstykkerne. 46 Ifølge alfabetiseringen er rækkefølgen: søndre fløj, foroven - forneden, dernæst nordre fløj tilsvarende: a) »S(ane)t(us)
paul(us)«, med (nyt) sværd, b) »S(ane)t(us) iohan(ne)s,« med kalk, c) »S(anc)t(us) iacob«,
med vandringsstav - ifølge deres attributter er
de to følgende figurer ombyttet: d) »S(ane)t(us)
simon«, (nu opstillet Judas Taddæus, med kølle), e) »S(ane)t(us) iuda(s)«, (nu opstillet Simon, med sav), f) »S(ane)t(us) matias«, med
økse. Nordre fløj: g) »S(anc)t(us) mateu«,
skægløs, med bog, h) »S(anc)t(us) andreas«,
med kors og bog, i) »S(anc)t(us) petru«, med
(ny) nøgle, k) »S(anc)t(us) bartolo(mæus), med
(ny) kniv, 1) »S(anc)t(us) philip(us)«, med patriarkalkors, m) »S(anc)t(us) iacob(us)«, (den

yngre), med (ny valkestang). Figurerne, der
har kraftig hår- og skægvækst, er iført dragter,
der falder i grovere og mere skarptskårne, dybe
folder end de mere rutineret skårne hovedfigurers i midtskabet.
Ved restaureringen 1934 afdækkedes det
samtidige predellamaleri af Kristus flankeret af
de kloge og de ukloge jomfruer, i trekvartfigur. (fig. 19). På en lys baggrund, der toner
over i himmelblåt, ses midtfor Kristus med
stråleglorie i grøn kjortel og med den tredelte
verdenskugle af glas, hvorpå korsstav. Ved
hans højre side ses de fem kloge, kronede j o m fruer, der ifølge lignelsen venter på deres brudgom, Kristus, og som har husket at komme
olie i deres lamper (her af glas), demonstreret
ved at de bæres opret, flammende. De fem
ukloge, glemsomme jomfruer, der taber kronerne, holder derimod de tomme lamper nedadrettet. I spidsen for de kloge jomfruer står en
kvinde med korsfane og kalk, hvorover ses en
oblat, symbol for det nye testamente og den
sejrende, kristne kirke. På Kristi anden side står
Kirkens modsætning, Synagogen, symboliserende det gamle testamente, her i skikkelse af
en kvinde, der holder et bukkehoved, det jødiske offerdyr, og i den anden hånd en brudt
stang med en djævelprydet fane (fig. 19).
Kvinderne er iført grønne, røde og lyse
dragter, flere med tydeligt modepræg. Deres
ansigter har et ret ensartet præg, men er malerisk vel gennemarbejdede med skygger og
glanslys; deres lyse hår falder enten ned i lokker
bag skuldrene eller er rullet op i fletninger omkring ørene. - Motivet kendes her i landet kun
fra den noget ældre *tavle fra Boeslunde (DK.
Sorø s. 759 f.), nu i Nationalmuseet. 47 Dette
forhold sammenholdt med udførelsen af både
maleri og skæring (specielt af midtskabets figurer) taler for, at tavlen er et importarbejde, rimeligvis fra Nordtyskland.
Ved tavlens restaurering 1934 fandt man enkelte spor af den øvrige, oprindelige staffering
på kridtgrund) poleret guld på dragter og midtskabsfigurernes kroner, naturlig karnation på
figurerne, hvoraf to nærmere undersøgte
apostles dragter havde en dybrød og en mørke-
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Fig. 19. Udsnit af fløj altertavlens predellamaleri (jfr. fig. 18), fra 1500'rnes begyndelse. »Synagogen«, med
knækket fane og bukkehoved, foran to af de ukloge j o m f r u e r (s. 2476). NE fot. 1983. - Section of triptych's
predella painting ( c f . fig. 18) from the beginning of the 1500's. »The Synagogue« in front of two of the foolish virgins.
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Fig. 20-22. Detaljer fra fløj altertavlen (jfr. fig. 18). 20. S. Katarinas attribut, kejser Maxentius med det sønderbrudte hjul. 21. Den personificerede månesegl (her drejet i forhold til originalen). 22. S. Barbara (s. 2476). LL
fot. 1981. - Details from triptych (cf. fig. 18). St. Catherine's attribute, Emperor Maxentius with the broken wheel. The
personified crescent (here reversed in relation to the original). St. Barbara.

blå farve. På skabsbaggrundene var rester af
sølvglasur af en art, der antagelig har skullet
illudere som guld. Indskrifterne, gule på rød
bund, er nu afdækket ligesom predellakanterne, der dels er rødbrunt marmorerede, dels
brune med blomsterrosetter i sølv.
Ved istandsættelsen valgte man for hovedskabets vedkommende at fremdrage og istandsætte en overliggende, velbevaret staffering fra
o. 1700: De enkelte apostles dragter har hver to
farver, enten rød-grøn, blå-gul eller gul-violet. 48 Forgyldning ses på kroner og rundstavsprofilet på skabsrammen, der i øvrigt er blå.
Fløj skabenes baggrunde er mørkebrune med
marmorering, mens midtskabet har blågrå skyer malet omkring Mariafigurens gule strålesol,
der rimeligvis er en art efterligning af en oprindelig, hvor flammestrålerne enten har været
skåret i træ eller modelleret i baggrundens
(mønstrede?) kridtgrund.

Den fremdragne 1700-tals staffering har antagelig o. 184449 faet en overmaling bestående af
en hvidgrå farve på figurer og skabsramme,
mens baggrunden blev ultramarinblå. Af predellamaleriet blev alene Kristusskikkelsen
midtpå afdækket, og til siderne maledes to grå
empirekonsoller. Ved denne tid må tavlen desuden have manglet sin kronfrise, og behovet
for en sådan har været så udtalt, at man oven på
tavlen har anbragt et topstykke og et par konsoller fra et nedtaget barokepitaf (jfr. nedenfor); disse dele fik en staffering svarende til tavlens, hvidgrå på blå bund.
På predellaens bagside er indskåret flere navne og årstal, der bl.a. vidner om, at tavlen tidligere har været rykket længere frem i koret:
»P. J. Wefver 1659, 1748, F. Hvas, AFS, N. Blicher 1796« (sognepræsten) og »Steen Ste ...«
(indskriften ikke færdigskåret). - 1934 blev epitafiedelene fjernet, og i stedet fik tavlen både en
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nyskåret kronfrise og grenværk foroven i skabene (udført efter en tavle i Åby, Ålborg amt),
samt svejfede endestykker på predellaen.
Altersølv. Alterkalk (fig. 23), 1966, udført af
Valdemar Lind, Horsens, som en nøje kopi af
den ældre kalk, der ikke kunne repareres. 12
Denne var 1840 omdannet af en barok †kalk (se
nedenfor), der nævnte år havde faet tilsat nyt
bæger af Århus-guldsmeden Christian Antonius Theodorus Piil.
Den 18,3 cm høje kalk har barok, sekstunget
fod med tilsvarende fodplade samt sekskantede
skaftled. Den midtdelte, glatte knop stammer
antagelig ligesom bægeret fra 1840, 33 da synet
ønskede kalken omlavet, så den blev »rummeligere«. På fodpladen er to ens stempler for
ovennævnte guldsmed (Bøje II, 1982, nr.
6026). På en af fodtungerne et latinsk kors o m givet af stråler og med et skriftbånd, hvorpå
»INRI« med skønskriftsbogstaver. På bægeret
er dette kors blevet kopieret, men med versaler
på skriftbåndet; på bægerets modstående side et
citat, med versaler, fra »1. Cor. 11,23-26«. N y t
halvlåg og tud.
Disk, 1800'rne, 15,3 cm i tvm., glat, med
graveret cirkelkors på randen og under bunden
stempel for Ebbe Olaus Lüster, Århus (Bøje II,
1982, nr. 6009) samt et utydeligt stempel. Repareret 1966.
†Alterkalk og †disk var ifølge inventariet
1687 22 givet af »Bodil Hansdatter, salig Jehan
Andersen i Horsens«, sandsynligvis en mindegave efter den 1674 afdøde ægtefælle, rådmand
og købmand i Horsens, og i overensstemmelse
med ægteparrets øvrige, gavmilde adfærd. 5 1 .
Oblatæske (fig. 24), o. 1775, udført af H o r sensguldsmeden Knud Rasmussen Brandt. C y linderformet, 5,7 cm høj og 9 cm i tvm., med
en 1 mm smal fodplade. Det glatte, profilerede
låg har på oversiden en graveret dekoration, to
sammenstillede våbener, Sehested og Rantzau,
anbragt på lav plint og smykket med guirlander under krone. Våbenerne er antagelig for
giverne, kirkeejerne Malte Sehested, †1754, og
hustru Sophie Amalie Rantzau, †1790. Under
bunden ovennævnte guldsmeds stempel (Bøje
II, 1982, nr. 6144). Repareret 1966.
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Fig. 23. Alterkalk 1966, udført af Valdemar Lind,
Horsens, som nøje kopi af den †barokke kalk, med
bæger fra 1840 (s. 2479). LL fot. 1981. - Chalice
1966, made by Valdemar Lind, Horsens, as an exact copy
of the †Baroque chalice, with cup from 1840.

Fig. 24. Oblatæske o. 1775, udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, med våbener for kirkeejerne
Malte Sehested og Sophie Amalie Rantzau (s. 2479).
LL fot. 1981. - Wafer box. c. 1775, made by Knud
Rasmussen Brandt, Horsens, with the arms of the church's
patrons Malte Sehested and Sofie Amalie Rantzau.
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Fig. 25. Alterstage o. 1675, af messing, skænket af
kirkeejeren Laurids Brorson til Dybvad (s. 2480). LL
fot. 1981. - Altar candlestick c. 1615 of brass, donated by
the patron Laurids Brorson of Dybvad.

Alterkande og skål, anskaffet 1869, 12 af porcelæn fra Bing og Grøndahl, er ude af brug. Vinkande, 1955, stemplet med Københavns bymærke og »Cohr«; 30 cm høj, på fire kugleben.
Sygekalk for »Randlev og Bjerager Kierker
1862«, 10,4 cm høj, på sekstunget fod og med
sekskantet skaft, hvis facetterede knop har seks
ovalbosser; halvkugleformet bæger hvorpå
indskriften med graveret skriveskrift. Tilhørende disk, 8,6 cm i tvm., glat. Til oblatæske har
en tid været anvendt en lille snustobaksdåse fra
1700'rnes 2. fjerdedel, 6 3 7,2 cm lang og 2,3 cm
høj. Siderne er ligeknækket, og på det profilerede lågs flade overside ses en graveret båndbarokdekoration, på lågkanten en siksakbort med
blade; indvendig forgyldt. Skal ifølge en lokal
tradition have tilhørt familien Blicher.
To nyere vinskummeskeer.
Alterstager (fig. 25), o. 1675, skænket af kirkeejeren Laurits Brorson (jfr. historik) og tid-

ligst omtalt i inventariet 1687. 22 Af messingblik, 55,5 cm høje, med ens profileret, ottekantet fod- og lyseskål, henholdsvis 33 og 28,5 cm
i tvm. Skaftet består af et slankt balusterled
mellem indknebne led vekslende med midtdelte, der ligesom fod- og lyseskål er dekoreret
med drevne, hvirvelstillede riller. Stagerne er i
øvrigt prydet med drevne og punslede dekorationer, dels spinkle ranker med blomster og
blade, dels halvroset vekslende med hjerte på
en cirkel-punslet baggrund. Balusterleddet er
dekoreret med akantusblade, hvis konturer er
trambulerede. 5 2 Spids jernlysepig.
En lang †lysestage af jern er nævnt i inventariet 1616, 17 formodenlig identisk med en 1687 22
omtalt jernlysestage til fem lys.
En syvarmet lysestage, »Titusstage«, 1916, på
alterbordet.
Et *røgelsekar, 1687 22 og 1715 19 omtalt om
»ildkar«, blev 1821 af sognepræsten Niels Blicher indgivet til Oldnordisk museum, hvor det
i protokollen fik inv. nr. C C C C X X X . Heri
blev det blot registreret som »et fuldstændigt
røgelsekar af metal« og kan nu ikke identificeres mellem de tidligt indkomne røgelsekar.
†Messehagler. 1616 17 fandtes en hagel af rød
damask, karakteriseret som ubrugelig. 1687 22
ejede kirken to hagler, en ny og en gammel, »af
karmoisin damask« med et gammelt »baldyret« (broderet) krucifiks, måske det ovennævnte. 1715 19 var haglen af ostindisk, guldblommet
tøj med et »bordyret« krucifiks (svarende til
alterklædet). 1862 var den af sort fløjl med
sølvbrokade, men samme år afløst af en af rødt
silkefløjl med guldfrynser; fornyet 1889. 12
Alterskranke, 1863, 12 med høje og slanke,
drejede balustre under profileret håndfang; opstillet i ret linie ud fra nord- og sydvæggen og
med en stor bue ud foran alteret. Balustrene
uægte forgyldt, håndfanget sort, oprindelig
henholdsvis hvidmalede og »mahognifarvet«.
Den tidligere †skranke strakte sig i lige linie
tværs over koret. 1 2
Døbefont (jfr. fig. 15), k u m m e n romansk, af
grå, svagt rødlig granit, foden nyhugget 1917,
af samme stenart, efter tegning af arkitekt
C. M. Smidt. Den store, nærmest tøndeforme-
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de k u m m e , 62,5 cm høj og 80,5 cm i tvm., har
en indristet linie 11 cm under mundingen, hvis
ca. 22 cm brede flade er lige afbanet på oversiden, men svagt afrundet mod indersiden; 25,5
cm cyb. Den nye, lave fod har en øvre, kraftig
vulst dekoreret med indristede linier i krydsmønster. 1917 opstillet under korbuens nordside. Ved anbringelsen af †font nr. 1 (jfr. nedenfor) blev stenfonten fjernet fra kirken og anvendt ved præstegården, først som vandingstrug til hestene ved gårdens pumpe, senere
(1878) til kraftfoder i loen. 1899 sat ind i våbenhuset. 1 2
†Døbefonte. 1) Antagelig fra o. 1830, af træ,
og ifølge synets beskrivelse 1862 12 »i søjleform,
rund, med kuplet låg og malet med perlefarve«, øjensynligt svarende til fontene i Saksild
(s. 2425) og Nølev (s. 2455). 2) 1870, 12 af jern,
broceret og lakeret. Ifølge et ældre fotografi af
samme f o r m som *støbejernsfonten fra 1859
fra Bjerager (s. 2505).
Dåbsfad, anskaffet 1917 12 til den genopstillede
stenfont, af tombak 5 3 , 74,5 cm i tvm., glat, under bunden stemplet »Reesen Kallundborg«,
med versaler.
†Dåbsfade. 1721 manglede kirken et bækken,
hvorfor synet 1729 besluttede, at patronen
skulle »ombedes at ville forære et«. 19 I †træfonten, nr. 1, fandtes et messingbækken. 1 2
Dåbskande, 1862, 12 af tin, 26,5 cm høj, af
samme type som Odders (s. 2555); lågpladen
fornyet 1962. En dåbskande fra Den kgl. Porcelænsfabrik, let beskadiget, er nu ude af brug.
†Fontelåg, af egetømmer, blev udført 1619. 17
Et krucifiks, af umalet eg, 51 cm højt, signeret »R. I. Guldborg 1939«, er skænket af samme 1940. 12 Ophængt på skibets nordvæg.
Prædikestol og himmel (fig. 26), o. 1625-40,
beslægtet med prædikestolen i Nølev (s. 2456)
og Halling m.fl. men et enklere arbejde med
grovere detaljer. Stolen, af eg, har fire fag, med
hjørnebøjede, kannelerede pilastre, der har
spinkle profilkapitæler. Storfelternes slanke arkader er smykket med et dukatornament, i
sviklerne fladsnitsornament med blade. Gesims
og frise har samme udformning som i Nølev,
hvorimod den kvartrunde postamentbjælke er
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dekoreret med et kraftigt fladsnitsmønster, en
art beslagværk i tre af fagene, dobbeltvolutter i
faget m o d mandsstolene. Den omløbende fodliste har en let skråtstillet versalindskrift: 54 »Saa
elste(!) Gvd verden at hand gaf sin enbarn søn i
døden paa det at alle di som tror ick skal fortabes men hafve det evig lif«. (Joh. 3,16). Under
stolens hjørner hænger ret flade, pluskæbede
englehoveder, 5 5 hvorimellem kartoucheformede hængestykker med rosetter.
Oprindelig, kraftig profileret bærestolpe, af
eg, med store diamantbosser på fodstykket. Fra
opgangen langs triumfvæggen (se nedenfor) er
bevaret det profilerede håndfang med frise, der
måske har været støttet af balustre svarende til
dem, der opsattes 1861 12 sammen med en låge
forneden, men som 1934 blev erstattet af et nyt
fyldingspanel.
Den med prædikestolen samtidige, sekskantede himmel svarer ganske til Nølevs: både dekorative led, der er overensstemmende med
prædikestolens, men her forkrøppede om hjørnerne, og englehovederne under hjørnerne
samt topstykker og -spir. Undersiden er listedelt i seks felter omkring midtroset med hængevindrueklase.
Ved en restaurering 1933-34 fjernedes dels en
egetræsmaling med lidt sort og guld fra 1861, 12
dels en empirestaffering: gråt i to nuancer samt
hvidt på skårne ornamenter og bogstaver; i
storfelterne hvidmalede, gråskyggede symboler, kors, anker og hjerte på grå bund. Den
underliggende, brogede renæssancestaffering,
på tyk kridtgrund, blev istandsat med en del
tilmalinger på grund af den dårlige bevaringstilstand. En brun farve danner bund for en del
rødt og grønt, hvid og lidt blåt, røde og grønne
sølvlazurer samt sølv og en del forgyldning.
Indskrifterne, med fraktur, står gyldne på sort
bund, i stolens frise: »Met Sactmodighed anammer Ordet som er indplantet i eder som er
mectig til at giøre eders Siele salige, Men vorder Ordens Giørere, oc icke alleniste Hørere,
met huilcket i bedrage eder self. Iac: 1: 21-22«. I
lydhimlens frise: »Mit O r d siger Herren, skal
icke k o m m e Tomt igien til mig, men giøre det
mig Vel behager, oc det skal hannem lyckes til
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me mester, som bl.a har stået for prædikestolsmalerierne i Nølev og Odder (s. 2457, 2556).
Maleren har benyttet samme forlæg, 5 7 en apostelserie, hvor Simons sav, Paulus' sværd og
Filips kors har måttet vige for evangelisternes
fjerpen, hvorefter dyretegn er tilføjet. I fodfelterne er deres navne malet med hvide versaler
på grøn bund, fra opgangen: »S. Matthevs,
S. Marcvs, S. Lvcas, S. Iohannes«. Evangelisterne, iført brogede drager, står på mørk baggrund, lagt på en tyk kridtgrund.
Stolenes gulbrune bærestolpe har på skaftet
et grønmalet og -skygget slyngbåndsornament, der skal illudere som skåret. I opgangens
frise en gulmalet frakturindskrift på grøn bund:
»[Hellige] os i din Sandhed dit O r d er Sandhed«. Det nye panel er olivengrønt med en
hvidmalet, rødskygget dekoration på brun
bund. - Ved restaureringen blev stolen sænket
15 cm, lydhimlen 5 cm, og samtidig rykkedes
stolen 3½ cm m o d øst.

Fig. 26. Prædikestol og lydhimmel fra o. 1625-40
(s. 2481). LL fot. 1981. - Pulpit and sounding board c.
1625-40.

huilcken ieg sender det. Esa. 5«. Hængestykkernes plane bagsider er hvidmalede med gråblå skyggelægninger, og englehovederne har
bagpå rødmalede ansigter, på hvidt, svarende
til de skårne forsider; på frisen herover et grønmalet, fortløbende maureskeornament. U n d e r sidens felter hvide med røde og rødbrunt marmorerede rammelister.
I prædikestolens storfelter afdækkedes ved
restaureringen evangelistmalerier 56 (fig. 27) fra
1600'rnes 2. fjerdedel, antagelig udført af sam-

†Muret prædikestol? I skibets sydøstre hjørne
står en muret blok, der delvis fungerer som
opgang til prædikestolen. Dens dimensioner er
100 (øst-vest) X 92 cm (nord-syd), og de nedre
107 cm er opbygget med tre skifter af kvadre,
hvoriblandt enkelte med smig. Før ændring
1934 var opgangens tre øverste trin anlagt foroven i blokken, langs hvis vestside, med m u n kesten i ler, der er muret en hel sten bred vange, der når halvanden meter over gulvet (jfr.
fig. 8 og 16). På baggrund af at nabokirkerne
Saksild (s. 2427) og Bjerager (s. 2509) har haft
murede prædikestole, ligger den formodning
nær, at blokken i Randlev er en rest af noget
lignende.
Stoleværk, 1934, omdannet af et ældre stolesæt fra 1861, hvis fladbuede gavltopstykker
med påsat drejet knap er afskåret, hvorefter en
ny roset i cirkelfelt er indskåret foroven. Gråmalet, med grønne, brune og gråhvide rosetter. (†)Stoleværket fra 1861 12 omfattede 12 kvinde- og 13 mandsstole, alle lukkede med døre og
forsynet med rygstød, læsepulte og fodskamler; egetræsmalede. De tidligere †stolestader
bestod 1857 16 af løse bænke, og kun »mandfolkesiden« samt præstefamiliens stol 12 øverst på
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kvindesiden havde lægter som ryglæn - Stoleværk er i øvrigt tidligst omtalt 1619, 17 da
»kvindeskamlerne« blev »forunnet« (forvendt?
dvs. forandret), hvortil medgik 11 »savdeller«
(brædder) samt egefjæl til sæderne. Samtidig
arbejdede snedkeren selvanden bl.a. med udførelsen af et panel ved kirkedøren og en †lukket
stol, af eg, »oven i kirken«.
En †degnestol havde ifølge Abildgaard 1771
udskårne våbener for Gyldenstjerne og Bille.
†Præste- og †degnestol fornyedes 1861f. og anbragtes henholdsvis nord og syd for alteret. 12
Præstestolen dannede et lille »indelukke« med
et gardin. 5 8 Begge stole j e r n e t 1909. 1916 anskaffedes en lænestol til præsten. 1 2
Et †»skrin til messeklæder«, nævnt 1687. 22
»Fattigblok«, muligvis fornyet 1861, 12 af eg,
86 cm høj, ombundet med tre spinkle jernbånd;
to korte, hjørnebøjede jern fastholder den lille,
rundbuede låge foroven. I oversiden en lille
hulning dækket af en tunget jernplade med
pengeslidse. Gråmalet, jernene sorte. Anbragt

Fig. 27. Prædikestolsfelt (jfr. fig. 26) med maleri fra
o. 1625-1640 af evangelisten Markus (s. 2482). LL
fot. 1981. - Panel of pulpit (cf fig. 26) with painting
from c. 1625-1640 of Mark the Evangelist.
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på en flad granitblok ved østkarmen af skibets
norddør. En †»tavlepung« er omtalt 1687. 22
1862 blev en pung med bjælder påsat en lang
stang til tavleombæring. Samtidig omtales en
sortmalet †fattigbøsse af blik. 1 2
Pulpitur i vest, tidligst omtalt 1847, men næsten helt fornyet 1907-09, da gulvet ønskedes
fornyet og skranken gjort 9 tommer lavere. 16
Det har et enkelt fyldingspanel med gennemløbende frise og fodfelt og hviler på fire nyere
stolper; opgang ad en nyere trappe m o d nord.
Rammeværket gråmalet, fyldingerne rødligt
marmoreret, i frisen en nymalet kursivindskrift: »Naar de gamle Røster her med unge
Enes om den bedste Klang vi ved, Lad i Løn da
Engle blandt os sjunge, Fylde Huset med din
Herlighed!«
Orgel, bygget 1909 af A. C. Zachariasen, Århus. 5 9 Ét manual med tre stemmer: Bordone
16', Principale 8', Salicionale 8'; oktavkoppel.
Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facaden har
attrappiber af sølvmalet træ og bærer påskriften: »Lover den Herre, den mægtige Konge
med Ære«. Skænket af bankdirektør P. M o r tensen, Ord, Nebraska. 6 0 På vestpulpulpituret.
Stor salmenummertavle, 1866, med dobbeltgavl (jfr. fig. 16), beregnet til malede talbrikker,
anskaffet i stedet for fire små †tavler, hvor
numrene skulle påskrives. Malet 1932; 12 i buefelterne religiøse motiver, kong David med
harpen og kong Herodes(?) Gråt rammeværk
med sort bund. På triumfvæggens nordre del.
To lysekroner »skænket til Randlev kirke aar
1910 af gaardejer J. P. Rasmussen, Hulgaard.
Neder-Randlev, udført af gørtlerfirmaet G. Erstad-Pedersen, Århus. Den ene 16-armet, den
anden 6-armet, begge med giverindskriften på
hængekuglen; indrettet til elektrisk lys 1920. 12
O p h æ n g t i skibet.
Klokker. 1) 1981, udført af klokkestøberiet
Pierre Paccard, Annecy-le-Vieux, Frankrig; 72
cm i tvm. I slyngbom i tagrytteren. 2) »Støbt af
H. Gamst og H. C. Lund, Kiøbenhavn. 1849«;
70 cm i tvm. Om halsen frise med spinkle bladranker mellem perlestave, hvorunder indskriften, med reliefversaler. Oprindelig i tagrytteren (jfr. ovfr.), nu i våbenhusets sydøsthjørne.
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Fig. 28. Epitaf over sognepræst J o c h u m Brorson,
†1709, og hustru Anniche Anchersdatter, †1708
(s. 2484). LL fot. 1981. - Sepulchral tablet for the parish
priest jochum Brorson, †1709, and his wife Anniche Anchersdatter †1708.

1719>, og hustru Anniche Anchersdatter, f. i
Colding 10. okt. 1657, †24. aug. 1708, levede
25 år i kærligt ægteskab og »var tvende sønners
oc trende døttres moder. Hviler her nedenfor
til opstandelsens dag«.
Over en profileret sandstenssokkel, på en
plint (med bøger) står en nøgen, træskåret putto med nedadrettet, flammende fakkel, 6 1 et
symbol for døden. Med den ene hånd støtter
han en sandstens-oval med et portrætrelief af
den laurbærkransede død (fig. 29). Et draperi i
sandsten og træ er lagt over hans hoved og
falder ned over ovalen. Under soklen en sandstensindrammet, rødbrun marmortavle, hvorpå indskriften med fordybede versaler. Tavlen
flankeres af sandstens-englehoved, der har lukkede øjne (fig. 30) samt flagrebånd forneden;
nederst ses to hjelmede våbenskjolde for afdøde, hans med et Gudslam stående på nymånens
ansigt, under en seksoddet stjerne (hjelmtegnet
to stjerner over halvmåne), hendes med Håbets
symbol, et anker, holdt af en hånd, der k o m mer ud af en sky (hjelmtegnet et omvendt anker). Nederst en vindrueklase med blade.

GRAVMINDER

Epitafiet er antagelig udført af en elev eller
tidligere medarbejder hos billedhuggeren T h o mas Quellinus og stammer måske fra samme
værksted som gravmælet i Lyngå (s. 1781).
1934 blev epitafiet restaureret og den oprindelige staffering genfremstillet, efter at flere lag
hvidtekalk var fjernet. Materialet er som ovenfor beskrevet af sandsten og træ, stedvis samarbejdet som f.eks. ved englens sørgeklæde, der
hovedsageligt er af træ, mens partiet omkring
ovalen er af sandsten og den nedhængende snip
atter af træ. 6 2 - Sandstenen har oprindelig stået
med den naturlige stenfarve, de supplerende
trædele sandstensmalet grå, klædet og bøgerne
(med guldsnit) sorte, mens en rødlig marmorering med sorte årer danner baggrund for de grå
skjolde. Fakkelflamme og bogstaver gyldne.
På korets nordvæg (jfr. †begravelse).

Epitaf (fig. 28), o. 1709, billedhuggerarbejde af
sandsten og træ, to m højt, over J o c h u m Brorson (jfr. historik), fra 1681 sognepræst for
Randlev og Bieragger menigheder, 1709 provst
over Hadtz herred, *9. maj 1659, †<l. marts

(†)Epitaf (fig. 31-35), o. 1650, 64 billedskærerarbejde med †indskrift: »... den Guds Mand
Sl. Hr. Chresten Nielsøn Krogstrup 6 5 efter 52
års troe tieniste hos disse Menigheder i Christe,
hviler her i Guds forgaard med sine 3 Hustruer,

†Klokker. I forbindelse med klokkeskatten
1528/29 blev afgivet en klokke, der med al
jernfang (ophæng) vejede 2 skippund og 6 lispund. En †klokke bar ifølge Abildgaard årstallet 1590 og navnet »Steno Bilde« (jfr. Odder
s. 2559, nr. †3). 1687 22 og i den følgende tid
havde kirken kun én klokke, der hang i et »træværk« på kirkegården (jfr. ovfr). 1848 var
klokken revnet; dens mål blev da opgivet til 20
t o m m e r i tvm. Året efter indsendtes den til København til omstøbing. 1 6
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Sl. Maren Sørensdaatter, Sl. Johanne Jørgensdaatter Hiort og Sl. Dorethe Olufsdaatter, med
hvilchen sidste hand udi 11 Aar avlede 3 Børn,
Johanna, Niels og Anna«. Moderen bortkaldt
tidligt, 32 år gl. 17. feb. 1673, faderen efterfulgte 22. marts 1676, 77 år gl.
Indskriften, der 1768 37 var næsten ulæselig,
og som nu kun kendes fra et ældre håndskrift, 6 6
har formodentlig været malet. Fra det træskårne epitaf, »med billeder«, er bevaret to *dydefigurer på konsoller (af eg) samt enkelte *ornamentale dele fra rammen omkring det formodentlig ottekantede midtfelt. De to kvindelige dyder 6 7 (fig. 31-33), Håbet, med fugl og
anker, og Troen, med bog (og tidligere kors),
er skåret i ét med de ens barokkonsoller, der på
forsiden er smykket med store diademhoveder
i relief; ialt 98 og 100 cm høje. Figurerne er
udført efter forlæg, der ofte er anvendt i billedskæreren Peder Jensen Koldings værksted, og er i

Fig. 30. Detalje fra epitaf o. 1709 (jfr. fig. 28) over
sognepræst J o c h u m Brorson og hustru (s. 2484). LL
fot. 1981. - Detail from sepulchral tablet c. 1109 (cf
fig. 28) for parish priest Jochum Brorson and his wife,

Fig. 29. Detalje fra epitaf o. 1709 (jfr. fig. 28) over
sognepræst J o c h u m Brorson og hustru (s. 2484). LL
fot. 1981. - Detail from sepulchral tablet c. 1109 (cf
fig.28) for parish priest Jochum Brorson and his wife.

øvrigt skåret i værkstedets manér. Deres størrelse indicerer, at de oprindelig har flankeret
midtfeltet.
Herfra er bevaret det øverste parti med en
tresidet, øvre afslutning (hvortil slutter sig en
lille barokvolut), med en dyb profil og springliste inderst. Fra rammen findes et bruskbarok
topstykke (fig. 34) med maske, der muligvis
har båret en Kristusfigur, 6 8 samt en del af den
ene (stor)vinge med et englehoved som midtfigur; endelig findes to maskeprydede konsoller
(fig. 35), der formodentlig har støttet postamentbjælken, hvorfra en lille, gennembrudt
blomst kan stamme. - Både motiver og skæring viser, som ovenfor anført, samhørighed
med arbejder fra Peder Jensen Koldings værksted, der bl.a. har udført beslægtede epitafier til
Århus Vor Frue (s. 1198, nr. 3) og Hvilsted.
Dydefigurerne er renset for farve, men de
øvrige dele har bevaret rester af hvid og blå
maling samt forgyldning på kridtgrund.

2486

HADS HERRED

Fig. 31. Detalje af *dydefiguren Troen (jfr. fig. 32)
(s. 2485). Charlotte Dahl fot. 1985. - Detail of the
Virtue Faith ( c f . fig. 32).

1851 16 ønskede synet epitafiet enten restaureret eller nedtaget. Resultatet blev, at det anbragtes på loftet, hvorfra dydefigurerne fjernedes o. 1883. På deres bagside er indridset: »Af
et ødelagt epithaphium 1660 fra Randlev Kirke
istandsat 1883. M. Borch.« 6 9 Figurerne er siden
da i privateje, mens rammens ornamentale dele 70 findes på Odder museum (inv. nr. 3576 af). Oprindelig hang epitafiet på skibets
sydvæg. 12
Gravsten. 1) (Fig. 37), romansk, af grovkornet, grå og rødlig granit, trapezformet, 185 X
63-49 cm, ca. 5 cm tyk, nedre højre hjørne afslået. Antagelig fra samme stenhuggerværksted
som nr. 2 nedenfor og sten bl.a. i Odder kirke
(s. 2570f.) og Odder museum samt Kolt (nr. 2,
s. 2192) og som disse kantet af dobbelt tovstav,
der ligeledes løber tværs over stenen forneden
og danner et fodfelt, hvori tovstavcirkel og

diagonallinier. Hovedfeltets konturhuggede,
skæve Georgskors, med skrålinier ud fra nedre
korsarme, har forneden lille tap og kugle på
tovsnoet stage. Denne flankeres af borter, formodentlig en forvansket trappebort og en mæanderbort, tilsyneladende hugget på fri hånd. 1921 indmuret i våbenhusets vestvæg. 7 1
*2) (Fig. 36), romansk, af grovkornet, lysrød
granit, trapezformet, 158-156 cm høj X 53-49
cm bred og 30 cm tyk. 7 2 Stenen er ifølge indskriften udført af »Elui«, der formodentlig er
mester for tilsvarende sten i omegnen (jfr. nr. 1
ovenfor og Rathlousdal park m.fl.). Den er delt
i tre felter ved hjælp af dobbelte tovs tave, der
ligeledes indrammer fladen. I midtfeltet et processionskors, et Georgskors med midtring, på
tovsnoet stage, der går gennem tovsnoet halvcirkel og ender i en dobbeltleddet konisk tap. I
fodfeltet en ottebladet blomst indskrevet i tovsnoet cirkel. I hoved- og midtfelt er med store,
fordybede majuskler indhugget: »ETIE IAC E T - H I C ELUI (?) ME FECIT« (Etie ligger
her, Elui(?) gjorde mig). - Siden 1928 i Odder
museum, hvortil stenen er skænket af gårdejer
Marius Sørensen, Randlev Hougård, foran hvis
stuehus den havde ligget som trappesten. 7 3
3) (Fig. 38), o. 1786, over Caspar Ernst Hartman, f. i Kallehauge præstegård i Siælland
19. dec. 1708, kaldet til sognepræst for Randlev
og Bierager menigheder 1738, d. i Randlev
præstegård 17. marts 1786, og hustru Maren
Mørch, f. i Tvede præstegård 2. febr. 1712
†7. apr. 1774. »Deris haune bevaris i en Talrig
slægt ... er især Dyrebar for 6 efterladte Børn
som ey kan sette D e m et gravminde som de
fortiente, kuns vise hvad de skylde deris Kiærlighed ...«.
Svagt rødlig kalksten, 193 X 127,5 X 6 cm,
med fordybet kursivindskrift (navnene med
store skønskriftsbogstaver) på en fladbuet tavle
med øvre hjørneudvidelser. Herpå står flammende Louis-Seize-vaser, der flankerer den opstandne Kristus med sejrsfanen, i skybræmme.
U n d e r hjørneudvidelserne er ophængt forskellige dødssymboler: Timeglas, le, knogler og
kranium med slange, basun og ranke. Nederst
symboler for præstegerningen: Opslået bibel,
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hvori kan læses »... cap. ... vers ...«, desuden
harpe, palme og olivengren. Overfladen læderet ved de højre hjørner.
Stenen er rimeligvis udført i billedhuggeren
Jens Hiernøes værksted, 7 4 og til dens nyklassicistiske udsmykning kendes flere paralleller,
j f r . bl.a. sten nr. 3 i Sdr. Galten (s. 2116). 1915
opstillet ved våbenhusets østvæg. 1 2
†Begravelse for sognepræsten Jochum Brorson (jfr. epitaf), under korgulvet. 1 2
Kirkegårdsmonumenter. To ens steler (fig. 39),
1827 og 1838, med indskrifter over 1) A. M.
Ostermann f. Haksen, »en duelig Huusmoder
og trofast Ægtefælle. Hendes uventede Afgang
gav den Eferladte et Saar, som kun læges naar
den svage Hytte rystet af Vinterens Storm synker sammen. 1827.« - 2) Andreas Ostermann,
præst til Randlev og Bjerager. »En tro Sjæle-

Fig. 34. Topstykke fra (†)epitaf o. 1650 (s. 2485). LL
fot. 1981. - Detail from (†)sepulchral tablet c. 1650.

Fig. 35. Konsol fra (†)epitaf o. 1650 (s. 2485). LL fot.
1981. - Detail from (†)sepulchral tablet c. 1650.

sørger, En kjærlig Familiefader ...«. D ø d 1838.
De trapezformede sandstenssteler, på aftrappede sokler og med tagformet afdækning, er
ialt ca. 157 cm høje. Indfældede marmorplader
med fordybet skriveskrift. Begravelsen har tidligere været omgivet af et »rækværk«, der
1861 16 ønskedes fornyet. Stelerne opstillet ved
kirkens vestgavl.

KILDER O G H E N V I S N I N G E R

Fig. 32-33. *Dydefigurerne Troen og Håbet, fra
†epitaf fra o. 1650, over sognepræst Chresten
Nielsøn Krogstrup og familie (s. 2485). Privateje.
Charlotte Dahl fot. 1985. - The Virtues Faith and
Hope, from †sepulchral tablet c. 1650 for the parish priest
Chresten Nielsøn Krogstrup and his family.

LA Vib. Præstearkiv: Randlev-Bjerager div. dok.
1847-1914 (C 376.25). - Synsprotokol 1862-1925 (C
376.22). - Ved embedet: Synsprotokol 1925ff. - Se i
øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i
Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser
s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1884, s. 81-84. - Afskrift af optegnelse ved E. Tang Kristensen 1882. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1906 (inventar og gravminder) og 1907 (altertavle), Niels Termansen 1910
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sen 1930. - Udgravning på kirkegården, plan ved
Ole Ross 1971. Arkitektskolen i Aarhus: Plan, snit og
opstalter af kirken og enkeltheder for korets tagværk
samt beskrivelse. Elevarbejde ved Peter Carstens,
Kurt Birch Christensen, Karen V i u m Jensen og Flemming Mathiesen 1972. - Kgl. bygningsinspektorat, Århus: Undersøgelse og forslag til stabilisering af korgavl ved Jørgen Malling 1975. - Forslag til urnegrave ved H . J . N i e l s e n 1978 - LA Vib.: Detailler af
tagrytter, uden navn og år (Bygn. insp. Århus.
Forsk, kirker 1850-1905 (B 239.123)). - Våbenhus
ved H. Bruun, uden år (Planer og tegninger (721.1)).
Litteratur: Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er nævnt under Saksild s. 2436. Peter Holm:
Den mærkværdige Korbue i Randlev Kirke. Aarhus
Amtstidende 12. nov. 1922. MeddÅSt. 1970, s. 91
(indgangsport m.v.), 1974, s. 37 (korbue), 1979,
s. 57 (kirkegårdsomlægning) og 1982, s. 107 (klokke
og bly på spiret). Henning Hall: Skår af RandlevBjerager sogns historie. Randlev 1971. H. Schlesinger: Landsbykirker og deres omgivelser. Fredningsplanlægning i Århus amt. Amtsfredningskontoret i
Århus a m t s k o m m u n e 1982, s. 104-5.
1

LA Vib. Årh. bispeark. Hads herredsbog (C3.1082).
Kronens Skøder II, 424.
3
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol
1696-97, fol. 208, skøde fra medarving 14. august
1696 (B 24.662).
4
Ovennævnte skøde- og panteprotokol, fol. 211,
skøde af 6. nov. 1696.
5
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol
1706-11, fol. 247, skøde af 7. dec. 1707 (B 24.670).
6
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes jura patronatus 1695-1738 (C 3.1153) og Kirkesyn 1700ff. (C 3.
1166ff.). Øllegaard Rodsteens adkomst ikke bevaret.
7
Da Laurits Brorsons arvinger med skøde af 24. maj
1694 solgte Dybvad til geheimråd O t t o Krabbe til
Åkær, skulle Randlev kirke (ligesom kirkerne i Gosmer, Halling, Hundslund og Torrild) ifølge mageskiftebrevet af 15. sept. 1694 (note 2) være faldet tilbage til kronen. Eftersom denne bestemmelse ikke
var blevet overholdt, resolverede kongen 4. nov.
1741 på grundlag af en kommisionsdom, at de respektive kirkeejere kunne beholde deres kirker (dog
uden kaldsretten) m o d betaling af et beløb fastlagt af
kommisionen. RA. DaKanc. D 28. Jyske tegneiser
1740-42, nr. 47; Rtk. 2211.103. Resolutionsprotokol
1741, nr. 241 og Kronens Skøder V, 187 ff, 194 f.
8
LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprotokol
1817-54 (C 301.2) og Århus byfogedarkiv. Skifteprotokol 1837-45, fol. 460ff. (B56.443).
9
Ovennævnte skifteprotokol.
10
LA Vib. Hads herredsarkiv. Skøde- og panteprotokol 1892-96, fol. 252ff. (B 60.SP 15) og D o m b o g
1886-1900, fol. 426 (B 60.5151).
2

Fig. 36-37. Romanske gravsten (s. 2486). 36. N r .
*2, med optrukket indskrift over Etie, gjort af Elui.
Nu i Odder museum. EM fot. 1948. 37. Gravsten
nr. 1. I våbenhuset. LL fot. 1981. - Romanesque tombstones. No. 2, with inscription to Etie, made by Elui.
Now in Odder museum. No. 1, now in the porch.
og 1912 (forundersøgelse af altertavle), H u g o M a t thiessen 1912 (inventar og gravminder), Kristian
D u e 1923 (forundersøgelse af altertavle og prædikestol), Peter Kr. Andersen 1933 og 1935 (inventar),
Einar V.Jensen (inventar), E . M o l t k e 1948 (romanske gravsten), H. Stiesdal 1971 (kirkegårdsmur),
V. Vitus Nielsen 1974 (korbuetympanon), Vibeke
Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1980 og 1981 (inventar og gravminder). - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygning ved
Kjeld de Fine Licht, inventar og gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen
afsluttet 1985.
Notebøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 52 (†degnestol og †klokke). - V . K o c h I, u. år,
s. 88 (døbefont i præstegården).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Måleblade samt
optegning af opstalt og snit af korbuen foruden tegning af korbuerelieffet (1:1, rulle 126) ved F.Uldall
1886. - Tegning af romansk gravsten, uden år og
navn. - Opmåling af f o n t e k u m m e ved C. M. Smidt
1916. - Tegning af altertavlevinge ved N. J. Terman-
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11

Jfr. M. Hesselbjerg: Gamle Gaardsnavne i Randlev. ÅrbÅrhSt. XLI, 1948, 71-82, Jordfordeling
m . v . i Randlev 1683-88. ÅrbÅrhSt. XLII, 1949, 5475, Ejendomsforhold og Befolkning i Randlev By
1688-1713. ÅrbÅrhSt. XLIII, 1950, 96-116.
12
Synsprotokol 1862 ff.
13
F. Jerk: Gamle danske præstegårde, 1978, s. 22023.
14
Desuden Niels Blicher i Dansk Minerva VII,
1818, 150-57. Jfr. Blichers roman Gyldholm.
15
Indberetning 1924 ved A. Fryd ( N M 2 afd.).
16
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842-1909 (C 31.1-4).
17
RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184e).
18
LA Vib. Rodsteenseje. Forsk, sager 1646-1862 (G
333.14).
19
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
20
Indb. 1971 samt NM korrespondancearkiv j o u r n .
nr. 956 og 1170/71.
21
LA Vib. Århus bispearkiv. Randlev-Bjerager.
Div. dok. 1847-1914 (C 376.25).
22
LA Vib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog (C
3.1104).
23
Brudstykke af en granitgravsten er indsat over
soklen på korets nordside.
24
Partielle spor af hvid kalk på stenens overside synes ikke at kunne begrunde en eventuel formodning
om, at blokkene er genanvendte.
25
Kordørens bredde på ca. 235 cm udgør godt en
trediedel af skibets indvendige bredde på 6,7 m.
26
Jfr. R. Norberg: Ein romanisches Triumphbogenkapitell aus der Kirche von Ljungsarp in Vestergøtland. Res mediaevales. Archaeologica Lundensia III.
Lund 1968, 237-45, rekonstruerer med sandsynlighed en søjledelt korbue, som han henfører til begyndelsen af 1200'rne. Tvedelte koråbninger, der kan
være sekundære, men gennemgående synes at datere
sig til perioden omkring år 1200 og ofte har en bred
centralpille som bagvæg for et alter, er registreret i
Tikøb og Uggeløse (DK. Frdb. s. 686 og 2007), på
Øland (senest SvK. hæfte 170: Køpings kyrkor) og i
Lund (A. Andrén: Den urbana scenen, Malmø 1985,
s. 208-09).
Af skånske kirker med muret korskranke med
dobbeltåbning nævner V. Koch i notebog fra
1890'erne (NM) N y m ø og Øster Herrestad, j f r .
C. G. Brunius: Skånes konsthistoria, Lund 1850,
s. 225 og 165-66.
27
Mackeprang: Døbefonte, s. 341, og Granitportaler, s. 217.
28
Betragteren, der står på gulvet, vil neden for relieffet se undersidens slangeassocierende rankeslyng.
29
Peder H o l m 1922, som allerede Uldall i Å r b OldkHist. 1896, 225-27, fremfører, at korset udmærker personen, som derfor ikke kan være Eva, og

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 38. Gravsten nr. 3, o. 1786, over sognepræst C.
E. Hartman, †1786, og hustru Maren Mørch, †1774;
sandsynligvis udført i billedhuggeren Jens Hiernøes
værksted (s. 2486). LL fot. 1981. - Tombstone no. 3, c.
1786, for parish priest C. E. Hartman, †1786, and his
wife, Maren Mørch, †1774; probably made in the workshop of Jens Hiernøe, the sculptor.
han anser navnet for fejlplaceret. Mackeprang (note
27) benævner personen under korset orant.
30
Søren Kaspersen gør over for redaktionen gældende, at kvinden og manden i frisens nordre halvdel er
påklædte og derfor ikke umiddelbart kan være identiske med Eva og Adam, som angivet ved indskriften. Han bemærker samtidig, at »Adam« i medfør af
sin fodstilling vender sig imod den Korsfæstede.
Disse omstændigheder peger på den Korsfæstede
som frisens centrale motiv. Selvom kvinden da k u n ne være Maria, og dermed indirekte Eva, er det ikke
umiddelbart indlysende, at midtfiguren i frisens
søndre halvdel skulle være Johannes, ligesom der
rejser sig andre identifikationsproblemer.
Efter afrensningen 1883 med efterfølgende cementpudsning samt udhugning og nypudsning 1974
er ethvert spor af eventuel bemaling såvel af frisen
som af feltet mellem denne og buestikket forsvun-
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Fig. 39. Kirkegårdsmonumenter over sognepræst Andreas Ostermann, †1838, og hustru A. M. Ostermann,
†1827 (s. 2487). JJF fot. 1981. - Churchyard monuments to the parish priest Andreas Ostermann, †1838, and his wife
A. M. Ostermann, †1827.

det.
31
N o t e 17. Nichen i korets østvæg er sandsynligvis
ældre end alterflytningen.
32
M e d tre jernbånd beklædt med egefjæl (vel i facaden) skulle korgavlen fastgøres til bjælken. Vistnok i

forbindelse med dette arbejde anvendtes ler, formentlig til reparation af taggavlene. På samme tid
som gavlen søgtes sikret, flyttedes alteret og muredes op imod korets østvæg, hvilket i mindre grad
kan have virket destabiliserende på gavlmuren.
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33

LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprot.
1817 ff. (C 30.1-2).
34
NM 2. Korrespondanceark. Det overvejedes at
opmure en tredie pille.
35
N o t e 21. Usign. og udat. detailtegninger i LA Vib.
36
Blot for Århusområdet kan f.eks. henvises til
Grundfør (s. 1656), Trige (s. 1711), Elev (s. 1755),
Vitten (s. 1790), Lading (s. 1850) og Skørring
(s. 1929).
37
DaAtl. IV, 248.
38
N o t e 16. Udateret, lidt afvigende projekt, signeret
H. Bruun i LA Vib.
39
Tagspor på skibets facade.
40
Uldall 1884 og note 15.
41
Den stod antagelig i våbenhuset, j f r . DK.Holbæk,
s. 1211, note 18.
42
Stemplet: V Kornerup Bang Silkeborg.
43
Ifølge Einar V.Jensens indberetn. 1935.
44
Jfr. Tang Kristensens optegnelser 1882, i NM
2. afd.
45
Barbaras hånd med kalkens fod nyskåret ved restaureringen.
46
Alle S'er i »Sanctus« er omvendt (dog ikke i midtskabets fodfelt); flere navne mangler endelser eller
forkortelsestegn (muligvis uskelnelige ved restaureringen) .
47
Jfr. også tavlen fra Appuna i Östergötland, fra
1400'rnes 3. fjerdedel, med tilsvarende motiv, malet
af en Vadstena-mester af nordtysk oprindelse (Monica Rydbeck, i Medieval Wooden Sculpture in Sweden IV, Stockholm 1975, s. 97 ff.).
48
De tilhørende indskrifter stod hvide og gule på
sort bund, men ved restaureringen foretrak man at
afdække de oprindelige navneindskrifter, j f r .
ovenfor.
49
Bag på apostelfiguren Mattias står »I P I 1844«
(indberetn. 1935).
50
Da Bjerager fik ny altertavle, købte Randlev »en
gammel altertavle« herfra, ifølge Randlevs rgsk. for
2 X 10 mk., ifølge Bjeragers for 5 dl. (note 17),
uoverensstemmelser som kan være f r e m k o m m e t
ved, at de to kirkeværger ved hver kirke førte særskilt regnskab.
51
H o f m F u n d . 11,191 ff., der opregner ægteparrets
gaver, bl.a. prædikestolen af Peder Jensen Kolding
til Horsens, nu Vor Frelser kirke.
52
U n d e r foden indsat en messingplade med stemplet
»1892 I. Hald«, refererende til en reparation (note
16); i øvrigt repareret med messinglapper og lodninger flere steder.
53
Også kaldet rødgods, en kobberlegering.
54
Indskriften har mange bogstavsammenskrivninger.
55
Oprindelig fem hoveder, nu tre.
56
P. Kr. Andersen foretog først en prøveafdækning
af feltet med Markus. Feltet med Mattæus, nærmest
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opgangen, var dårligst bevaret; Lukas hoved var dog
også stærkt ødelagt. Restaureringen foretaget af Einar V.Jensen.
57
Stik af Jacques de Gheyn efter Karel van Mander I,
serien o. 1607 (Kobberstiksamlingen, mappe 96).
58
Jfr. fot. 1904 i N M 2. afd.
59
Zachariasen: Orgelfortegn.
60
P. M. var født i Randlev sogn (note 12).
61
Før restaureringen opadrettet.
62
Af træ er desuden bøgerne, flagrebåndene og vindrueklasen; hængestykkets englevingespidser, af
fyrretræ, er en nyere rekonstruktion.
63
Venligst oplyst af Inge Mejer Antonsen, NM
3. afd.
64
I synsprotokollen 1851 (note 16) omtales et epitaf
»16(53)«, måske et skåret? årstal på en nu forsvundet
epitafiedel?
65
Ifølge Danske Atlas IV,248 var Chresten Nielsen
Krogstrup bondesøn fra Torrild sogn, gik i skole
med sognepræst Jens Madsen Sparres børn i Randlev, blev efter hans død af sognemændene kaldet til
sognepræst (afskrift af kaldsbrevet af 15. aug.1624 i
herredsbogen 1661, (note 1)) og fik hans enke; »var
en god og nidkær præst«.
66
Kall 378,4°, i Kgl. Bibl.
67
Bagsiderne delvis behandlet, idet der er gjort rede
for hår og øvre dragtdele.
68
Ifølge en 85-årig enkes (†1923) erindringer (note
12) fra tiden o. 1850 gik det store epitafs spids op
gennem loftet; den øverste del forestillede Kristi
korsfæstelse med soldaten, der stak ham i siden med
et spyd.
69
Arkitekten M. Borch blev viet i kirken, hvortil
hans broder var sognepræst. Figurerne senere solgt
på Arne Bruun Rasmussens kunstauktion nr. 342,
j f r . katalog 1976, nr. 310.
70
Delene kort beskrevet af P. Kr. Andersen i indb.
1933. Deponeret på O d d e r museum siden 1943. Fire stumper er fornylig fundet på kirkens loft: den
ovenfor omtalte genembrudte blomst, to volutender, den ene med en vingespids inderst, samt en
hånd hvorpå en due, tilsyneladende dydefiguren H å bets attribut. Denne sidste del synes ikke at have
hørt til omtalte epitaf. Nu i N M .
71
Stenen har tidligere ligget som trappesten foran en
gård i Neder Randlev; 1921 af ejeren J. Sørensen
skænket til kirken.
72
Ifølge en skrivelse af 1972-316 i Odder museum
var stenen oprindelig kileformet tildannet på undersiden, men en del af den øverste del blev afhugget
ved tilpasningen til den sekundære placering som
trappesten.
73
Venligst meddelt af museumsinspektør Inger Tolstrup, O d d e r museum.
74
O t t o N o r n , i Vejle amts årb. 1938, s. 168 ff. og
s. 205.
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SUMMARY

The small church at Randlev is a fairly well
preserved building from about 1200. The
facades are constructed of granite ashlar while
field stones are used for the inner sides of the
walls. The building's most noticeable detail is
»the chancel arch tympanum«, which is unique
for churches of the Middle Ages in Denmark.
On the side facing the nave is an unsophisticated relief with six arcades, where Christ appears to be represented in various guises. It is
possible that during the decades around 1500
vaulting was constructed in the chancel and a
porch added in front of the north door. About
1830 the vaulting collapsed and in 1894 the
porch was replaced by the present one. An earlier ridge-turret was superseded in 1891 by
today's.
The church's Late Medieval triptych, presumably a work imported from North Ger-

many, was in 1619 moved from the Bjerager
chapel-of-ease which had been given a new altarpiece. Its unusual predella painting depicts
Christ with the five wise and the five foolish
virgins of the parable. The pulpit and sounding-board are from the second quarter of the
17th century and related to that of Nølev, the
same artist executing the paintings of the
Evangelists on both pulpits. A sepulchral tablet
for a priest was put up on the north wall of the
chancel c. 1709. Two Virtues, carved in the
workshop of Peder Jensen Kolding, have been
preserved from an earlier sepulchral tablet
dated c. 1650. From the earliest period of the
church come the smooth Romanesque granite
baptismal font (with new base) and two
Romanesque tombstones, one of which, now
in Odder museum, bears a majuscule inscription.

Fig. 40. Over Randlev 1:10000. Målt 1792 af
Ludvig Wesenberg. - Map of the village 1792.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. - The church seen from north-east.
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Efter reformationen ejedes kirken vist af kongen, der
med skøde af 4. august 1661 1 overdrog den til rigshofmester og rigsdrost Joachim Gersdorffs arvinger.
Fra en af disse, Henrik Gersdorff, erhvervedes kirken 1678 2 af landkommissær Laurits Brorson til
D y b v a d (i nabosognet Gosmer), ved hvis død den
overgik til hans arvinger. En af disse var sognets
præst, J o c h u m Brorson (jfr. epitaf i Randlev
s. 2484), der blev eneejer 1688, 3 men allerede 1692 4
solgte den til fuldmægtig Mads Nielsen Rosenlund,
der 1695, året før sin død, blev ejer af Dybvad. Herefter var kirken tilknyttet denne gård indtil 1787, da
den ved skøde af 17. december 5 overgik til Jens Hartmann, sognepræst til Randlev og Bjerager. Hans ar-

vinger solgte den 1796 6 til efterfølgeren Niels Blicher, der året efter 7 skødede kaldsretten til kongen.
Som følge af »den kongelige Indbydelse til mindelige Tiendeforeninger« 8 erhvervedes kirken og den af
Blicher rejste »kirkestue« ved auktion 2. august
17999 af sogneboerne, hos hvem den forblev, indtil
den overgik til selveje 1.januar 1910. I hvert fald
siden 1600'rne 10 har sognet været anneks til Randlev.
Sagn. Kirken ansås for at være bygget som afløser
for den i Dyngby 1 1 (jfr. s. 2517), og dens beliggenhed skal være bestemt af, hvor to løsgående, hvide
stude havde fundet på at lægge sig. N å r kirkens
klokke ringer, kalder den på sin mage, der forliste i
Vesterhavet under transport fra Tyskland. 1 2
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1729, da lågen var brøstfældig, og 1737, da
port og låge fornyedes. Samstemmende med
synsbemærkninger 1746 16 fremgår det, at nordre indgang dengang var en teglhængt, 1 7 †muret
portal. 1884 14 sad den østre låge mellem murede
piller.
Bygninger på kirkegården. I det nordvestre
hjørne er 1967, efter tegning af H. P. Nielsen,
Odder, opført et teglhængt, helvalmet ligkapel
med facader i blank mur af brudsten. Det afløste et †ligkapel fra 1898, 14 der sammen med en
samtidig sløjfet †vogn- og staldbygning lå ved
nordre skel, øst for hovedindgangen. Vognskuret, der nævnes første gang 1803, 16 var dengang fem fag langt og stråtækt; 1862 udførte
smeden nogle småarbejder i huset, hvis tag repareredes 1879. 14 Før nedrivningen stod bygningen i blank mur af røde sten og havde
tegltag.

Fig. 2. Sydportal (s. 2495). JJF fot. 1982. - South portal

Kirken ligger ensomt omkring en halv kilometer syd for landsbyen og er synlig viden om i
det mildt bølgede landskab. Kirkegården er udvidet gentagne gange, således at kun det nordre
skel forløber omtrent på sin gamle plads. Første udvidelse 1855 13 foregik vistnok mod øst,
1894 øgedes arealet på sydsiden, og en mindre
udvidelse m o d vest gennemførtes 1934. 14
På alle sider hegnes med nyere brudstensmure
og diger. I ældre tid bestod ringmuren af et
almindeligt markstensdige, der 1615, 15 da det
nævnes første gang, blev udbedret, og 1720 16
meldes i dårlig stand nogle steder.
Der er to indgange. Hovedadgangen, der vender m o d landsbyen og sidder i norddiget ud for
våbenhuset, indeholder port og låge, der begge
er hvidmalede stakitfløje mellem træstolper.
En tilsvarende fodgængerlåge sidder midt i østmuren, nu umotiveret, tidligere førte den ud til
vejen, der forbinder kirken med sognets to andre landsbyer, D y n g b y (jfr. s. 2517) og Bovlstrup. Indgangene nævnes tidligst henholdsvis

Lige vest for indgangen lod sognepræsten
Niels Blicher i 1790'erne 18 bygge »et lidet fiirkanted Huus, forsyned med en Jernkakkelovn,
et Bord, en Stol og et Par Bænche, saa at der
kan rummes en Snees Mennesker; hvilket er til
N y t t e for Brudefolk og spæde Børn, som skulle i Kirke - især om Vinteren«. Synet 1803 16
beskriver »stuen« som to fag lang og teglhængt; 1862 fornyedes »kirkestuens« kakkelovn, og før nedrivning 1956 14 rummede huset,
hvis mure var af banede marksten, een stue for
mænd og een for kvinder.
Langs ringmuren er kirkegården kranset
med lindetræer, vist identisk med dem, der sattes 1884. I øst var der 1857 plantet popler, og
langs de andre sider nævnes 1862 gamle asketræer. 14 En urneplæne er anlagt 1978 ved
H.J.Nielsen, Skanderborg.
En pikstensbro omkring kirken afløste i
1970'erne en udstøbning fra 1936 14 der på sin
side havde erstattet et fortov fra 1911.
Kirken består af kor og skib, der formentlig
er bygget i første halvdel af 1200'rne, og som i
senmiddelalderen er blevet forsynet med indbyggede hvælv. I samme periode er der opført
et tårn ved skibets vestgavl og rejst et våbenhus
foran norddøren. Orienteringen har en lille afvigelse m o d nord.
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Fig. 3. Ligkapel fra 1898, nedrevet 1967, og Niels Blichers »Kirkestue«, nedrevet 1956. Fotografi 1928 i Det
historiske arkiv for O d d e r og omegn. - Mortuary from 1898 demolished 1961 and the »church room«, demolished
1956.

Ved afsætningen af de oprindelige afsnit, kor
og skib, synes kvadratet at have været bestemmende, hvilket klarest aflæses på skibet, der er
dobbelt så langt som bredt. På en skråkantsokkel er murene over et kvaderskifte rejst af rå og
kløvet kamp med kvadersatte hjørner og åbninger. I de østre taggavle er stenene henmuret
uden tydelig lagdeling og fugemørtlen jævnt
udglattet.
Bygningens døre og vinduer har ingen specielle træk. Begge portaler, der indvendig er
rektangulære, er bevaret. Den søndre tilmuret;
den 106 cm brede norddør er i brug, men åbningen er lidt omdannet foroven. Syddøren,
der udvendig står som en flad niche (fig. 2), er
her 232 cm høj til underkant af det glathugne
tympanon og 110 cm bred. Trinnet er udført i
sokkelskiftet og afbryder skråkanten.
Af de oprindelige vinduer er ingen bevaret i
brug. To spores i koret og eet i skibets sydside.
Dette er indvendig 60 cm bredt, og overliggeren 1 9 har k r u m overside, ligesom det er tilfæl-

det ved korets østvindue, mens en rektangulær
overligger fra et 65 cm bredt vindue sidder indmuret i tårnets vestfacade.
Indvendig har kirken haft fladt træloft, hvis
brædder, mest tydeligt i koret, ses at have været sømmet oven på bjælkerne. Ved kirkegårdslågen så Uldall 1884 to †profilerede sokkelsten,
som han mente havde tilhørt den oprindelige
korbue, der som den nuværende antagelig har
været kvadersat.
Ændringer og tilføjelser. I senmiddelalderen fik
kirken indbygget krydshvælv, eet fag i koret og
tre i skibet. I sidstnævnte r u m måtte fagene
blive ulig store på grund af dørstedernes placering. Korets hvælv er utvivlsomt det ældste, og
dets indbygning kan have fundet sted tidligt i
1400'rne. Skjoldbuerne, der kun er en halv sten
brede, og retkantede halvstensribber udspringer uden vederlagsmarkering af de falsede, sekundært behuggede hjørnepiller. Skibets overhvælvning er udført på den måde, som er sædvanlig i stiftet omkring år 1500, dvs. med
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Fig. 4. Længdesnit, plan af bjælkehulslag i tårnets mellemstokværk (s. 2497), snit gennem våbenhus og skib
samt grundplan 1:300. Målt 1972 af Paul Bak m.fl., tegnet og suppleret af KdeFL. - Longitudinal section,
horizontal section in tower, section through porch and nave, and ground-plan.

skjoldbuer, der er en hel sten brede, ligesom
gjordbuerne, og med vederlag, der angives af
to svagt fremspringende skifter. Det vestligste
fags søndre kappe indeholder en nu tilmuret
åbning for en lem.20 De østre hjørnepillers udformning tyder på, at der her har stået †sidealterborde.
Tilsyneladende er det forud for korets overhvælvning, at triumfbuen er udvidet til en bredde, der omtrent svarer til korets, således at dettes vestre hjørnepiller, trods kraftig behugning,
springer frem for den rundbuede åbnings
vanger.
Det kraftige, næsten overdimensionerede,
med skibet jævnbrede vesttårn er formentlig
rejst i årtierne før reformationen. I sine grund-

træk er det beslægtet med tårnet i Odder. M a terialet er overvejende munkesten i munkeskifte, dog er der forneden over markstenssylden
anvendt granit og kvadre, der sandsynligvis
stammer fra skibets samtidigt nedbrudte gavl.
Vestsidens skråkantsokkel må således være udflyttet, ligesom det ses andre steder i stiftet.
Bagmurene er forneden af marksten, højere
oppe af mursten i munkeforbandt med ridsede
fuger. På vestfacaden aflæses tilmurede b o m huller.
T å r n r u m m e t åbner sig mod kirken med en
bred, spidsbuet arkade, hvis vanger flugter
med skibets vestre hjørnepiller, der ser ud til at
have eksisteret forud for gavlens ombygning.
R u m m e t overdækkes med et krydshvælv, der
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hviler på forlæg i alle fire vægge og således har
udgjort en del af projektet. Den store arkade og
udformningen af hvælvet, der er mage til dem i
skibet, er blandt de forhold, der røber tårnrummet som en velplanlagt udvidelse af kirkerummet. På denne baggrund er det sandsynligt, at
der fra begyndelsen har siddet et vindue i tårnrummets sydside, hvoraf det eksisterende er en
udvidelse.
Mellem hvælvet og klokkestokværket indeholder tårnet et par lave mellemetager, hvis adskillende bjælkelag kun har gulvbrædder i østsiden, i tilknytning til den oprindelige, 1892 14
udvidede gennemgang til skibets loft. R u m m e t
oplyses af et omdannet, fladbuet vindue i syd.
Umiddelbart over øvre mellemetages (gulv)bjælkelag er der i alle fire mure, altså også i
østsiden, gennemgående, udvendig nu lukkede
bjælkehuller, placeret i samme niveau og fordelt med fire, mere eller mindre tværstillede i
hver side og tre diagonalrettede i hvert hjørne 2 1
(fig. 4). Sådanne bjælkehulslag, der under byggeriet bar stilladser og siden har kunnet udnyttes ved kalkning og anden vedligeholdelse, findes oftest ved tårnenes tagfod. Sammenholdt
med eksistensen af indrykninger af vægplanet
og et svagt afsæt, der synes at kunne registreres
på vestfacaden, forekommer placeringen af
denne »bjælkestjerne« måske at kunne støtte en
lokal overlevering om, at tårnet er opført i to
omgange. Der iagttages dog ingen omstændigheder, som antyder en længere pause i byggeriet.
Der er adgang til tårnets øvre stokværk ad en
fladbuet, udvendig falset dør på nordsiden,
hvor nogle trin i åbningen leder op til oversiden af tårnrummets hvælv. Den højtsiddende
indgang nås via en udvendig, sortmalet egetræstrappe, der mellem forsidens stolper oplives med et kunstfærdigt udsavet bræt (fig. 5).
Trappen nævnes første gang 1862 og ønskedes
1870 tjæret; 1882 og senere 14 skulle den fornyes
og 1906 13 males med lys oliefarve.
Klokkestokværket har m o d hvert verdenshjørne et par udvendig falsede, nærmest rundbuede glamhuller, hvis udformning, ligesom
tårnets facader i øvrigt, præges af istandsættel-
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Fig. 5. Trappen til tårndøren (s. 2497). Hans Stiesdal
fot. 1963. - Steps leading to entrance-door in the tower.

ser og skalmuring; sydmuren har i de øvre etager været genstand for en større reparation med
små gule sten. 1803 16 ønskedes der sat låger for
lydhullerne. Tårnets taggavle, hver med elleve
brynede kamtakker, vender m o d øst og vest og
dekoreres med syv spidsbuede høj blændinger,
der har fælles fodlinie og i bredden er afstemt
med kamtakkerne. Udformningen er beslægtet
med østgavlen i Odder (s. 2529), dog har bygmesteren i Bjerager udeladt de blændinger,
som svarer til de to nederste kamtakker i hver
side. Herved er tårnets breddevirkning reduceret kendeligt.
Våbenhuset foran norddøren er relativt stort i
udstrækning, men holdt så lavt, at kippen løber
ind på skibets nordmur neden for sugfjælen.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. H u g o Matthiessen fot. 1912. - The church seen from south-east.

Bygningen, der er rejst af rå kamp på en syld af
marksten, er uden særlige stilistiske træk, og er
formentlig opført i årtierne før reformationen.
Flankemurene afsluttes med falsgesims, og den
prunkløse gavl, hvis fladbuede dør sidder i
spidsbuet spejl, krones med brynede kamtakker. Der er to små vinduer, hvoraf det østre
kan være oprindeligt, men er udvidet i lysningen. Våbenhuset, der nævnes første gang
1719,16 da loftet behøvede reparation, har i det
nordvestre hjørne haft en †blystøberkamin, der
1862 kaldes en »smelteovn« og ifølge den stedlige tradition 14 blev »brugt ved reparation af
blytaget«. Rester af, hvad der 1862 betegnedes
»smedeskorstenen«, konstateredes 1973 ved
ommuring af den nederste kamtak (jfr. Tiset,
s. 2240). 185513 beordrede synet kalkkulen fjernet (jfr. s. 2443), og 1869 stilledes to bænke i
våbenhuset, fornyet 1953. 14
Gulvet i koret blev 161915 sænket, for at altertavlen kunne fa plads under hvælvingen, og

173716 skulle belægningen »forbedres med teglsten«. 22 180316 var gulvet sunket over en begravelse i sydsiden og ønskedes 183623 omlagt. I
1850'erne 13 foreslog synet, at der lagdes »hvide
sten« i koret, men de indkøbte sten blev vist i
stedet anvendt i stolestaderne; i våbenhuset lagde man gule tegl. Synsprotokollens beskrivelse
1862 oplyser, at der inden for alterskranken lå
hvide fliser, mens alle andre gulve var af mursten. Senere kom der brædder i stolestaderne.
Ved den indvendige istandsættelse 1974 samledes ældre mursten i våbenhuset, hvor de lagdes
på fladen med et bånd mellem dørene af kantstilede sten i mønster. De øvrige gulve, der er
udført med nye gule sten, fastholder den ældre
disposition, hvor de kantstillede tegl i koret er
ordnet i kvadratiske felter, i tårnrum og skib i
sildebensmønster (jfr. fig. 7, 8 og 9).
161515 omtales et »stort nyt vindue de hug på
kirken«, og samtidig ordnede en glarmester fra
Skanderborg to andre. Det nyetablerede eller
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Fig. 7. Indre m o d øst. Fotografi omkring 1900 i Historisk arkiv for O d d e r og omegn. - Interior looking east.

udvidede vindue kan ikke lokaliseres, men man
konstaterer, at i skibets nordside, hvor der ikke
iagttages spor efter oprindelige vinduer, er der i
det vestligste fag, i efterreformatorisk tid, m u ligvis allerede i 1600'rne, indsat et falset, fladrundbuet vindue; det er udført med små sten
og tilmuredes 1936 som følge af flytningen af
Thomas Madsens epitaf. Efter synets forslag
1856 13 anskaffedes fem jernvinduer med trækruder, og et par år senere ønskedes indsat et
tilsvarende i nordsiden af skibets østligste fag.
Der ser ud til at være forløbet en tid, før henstillingen bragtes i værk. Tilsyneladende er de
eksisterende, rundbuede, udvendig falsede vinduer identiske med dem, der indsattes ved midten af forrige århundrede.
Tagene på tårn og våbenhus stod teglhængte
1615, 15 da de nævnes første gang; samme år
skulle der udkastes sne fra kirkeloftet. 1715 16
var nogle tagsten afblæst »over kirke og tårn«,
mens korets sydside 1746 16 manglede en halv

tavle bly. 1862 14 svarede tagmaterialernes fordeling til den, der fandtes før 1981, da alle tage
hængtes med vingetegl: Bly på koret og skibets
sydside, i øvrigt tagsten (jfr. fig. 6). Kun enkelte stykker af de ældre egetagværker med eet lag
hanebånd er bevaret; korets to bindbjælker kan
stamme fra det oprindelige træloft. Tårnets egetagstol har to lag hanebånd og afsværtninger
(jfr. fig. 4).
Opvarmning etableredes 1892 ved hjælp af en
indmuret ovn i skibets nordside, øst for indgangsdøren, og med indfyring fra våbenhuset
(jfr. fig. 7); ovnen fornyet 1904. 14 Et nyt anlæg,
nedgravet under gulvet, fungerede fra 1921 til
1955, 24 da der installeredes elektrisk opvarmning. Efter en lokal indsamling kunne elektricitet indlægges 1926. 14
Efter den indvendige istandsættelse 1974 står
kirken idag hvidkalket inde og ude; indvendig
kalkning nævnes 1615. 15 Vindskeder og sugfjæl, der tidligere var lyse, står efter tagenes
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Fig. 8. Indre, set m o d øst. LL fot. 1981. - Interior looking east.

fornyelse 1981 sorte. Loftet i våbenhuset er
rødmalet. I korets n o r d m u r er indhugget en
rund niche, udvidet 1880, 13 hvori 1862 14 præstens stol stod »skjult med et forhæng«.

KALKMALERIER
Fragmenter af en sengotisk rankedekoration
(fig. 26) i lys okker og gult er 1936 afdækket,
dels på skibes sydvæg, synlig inde fra prædikestolen, dels i tårnrummets nordvestre hjørne,
195 cm over gulvniveau. Sidstnævnte sted ligger dekorationen på et tyndt kalklag lige på
kampestensmuren. 2 5 - †Kalkmalerier. I forbindelse med kalkning af kirken 1967 fandt man
både i kor og skib ensartede, senmiddelalderlige hvælvdekorationer, der antagelig er samhørende med de ovenfor beskrevne. Atter overkalket. 2 6

INVENTAR
Oversigt. Regnskaber bevaret fra 1600'rnes første del
gør det muligt at sætte navne på flere af de håndværkere, der har leveret kirkens inventar: Prædikestolen
er 1613 udført af Stig snedker, mens billedhuggerarbejdet er skåret af Oluf Olufsen fra Hiemølle; denne
har tillige udført altertavlen 1617 og lydhimlen 1619.
Gevard maler fra Odense har stået for evangelistmalerierne både her og på den beslægtede stol i Torrild.
Muligvis er Oluf Olufsen også mester for degnestolen, med karakteristiske ansigtsmasker. Den romanske løvefont, der en tid har prydet Rathloudals have,
kan stamme fra kirken eller fra en af de nedrevne
kirker i herredet.

Alterbordet består af et fyldingspanel, af eg, fra
1619, men delvis fornyet 1951. 14 Bordet er 93
X 134 cm (81 cm dybt), målt på bagsidens oprindelige panel, der har bredt, profileret rammeværk og enkel bræddelåge med fliget nøglebeslag og hængsler. Ifølge regnskaberne 1 5 var
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Fig. 9. Indre, set m o d vest. LL fot. 1981. - Interior looking west.

1619 fortinget med snedker Oluf Olufsen (jfr.
altertavle og prædikestol) om et nyt »forlistet«
alter »pernel« samt et skab under alteret beregnet til at lægge messeklæderne i. Fire stolper
blev desuden nedgravet i jorden inde i alteret. Bordets øvrige, delvis fornyede paneler, har på
forsiden to rektangulære fyldinger, enderne
hver én. Umalet, forsiden ferniseret.
Det murede †alterbord blev 1619 nedbrudt af
to pligtsfolk for at skaffe plads til den nye altertavle. 15
†Alterklæder. 1616 15 var alterklædet blåt,
1687 27 rødt og 1715 16 beskrevet som et »rødt
pløsses« (plys) klæde. 1862 bestod det ligesom
†messehaglen af sort fløjl med sølvtresser, men
ønskedes erstattet af et rødt. 1 5
Altertavlen (fig. 10), fra 1617, med malet stafferingsår 1625, er et velgennemført renæssancearbejde af Oluf Olufsen fra Hiemølle i Frue-

ring sogn (Hjelmslev hrd.), der også har leveret
prædikestolen samt flere arbejder til egnens andre kirker, desuden sandsynligvis et epitaf i Århus Vor Frue (nr. 1, s. 1191 f.).
Om erhvervelsen af altertavlen beretter
regnskaberne, 1 5 at Oluf Olufsen fik 2 X 26 dl.
for af eget egetømmer og på egen kost at gøre
altertavlen, mens hans svende fik 2 dl. i drikkepenge. 2 8 Tavlen blev udført i mesterens værksted i Hiemølle, og ved opstillingen i koret
1619 måtte gulvet sænkes for at skaffe plads til
tavlen »under hvælvingen«.
Tavlen, 2 9 der har mange lighedstræk med
Torrilds fra 1610, af samme mester, er en firsøjletavle med kartouchevinger og -topstykke.
Fodstykkets rektangulære fylding flankeres af
postamentfremspring med skåret Jesumonogram. Den kvartrunde bjælke ovenover er prydet med beslagværk i fladsnit, afbrudt af kon-
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soller med englehoved (fig. 16). Storstykkets
forsænkede midtfelt, med ædelstensbosser på
rammen, flankeres af to par korintiske søjler,
hvis beslagværksprydbælter indfatter et lille
diademhoved. Sidefelternes slanke arkader er
smykket med et dukatmønster. Over den glatte frise, med rosetprydede fremspring over
storsøjlerne, bærer den forkrøppede gesims
yderst to tårnformede renæssancespir, inderst
to joniske pilastre med dråber og beslagværk
flankerende et rektangelfelt. Gesimsbjælken,
med slyngbånds- og rosetornament, bærer
yderst dels to småspir, dels et kartouchetopstykke med tre særprægede topblade. Kartouchevingernes fintformede bestanddele, der snor
og fletter sig ind i hinanden, indfatter i storvingerne et cirkelfelt med slyngbåndsramme o m kring englehoved, i topvingerne en halvroset i
dukatmønstret ramme. I topkartouchen ses to
små, flade løvemasker og i fodfeltets vinger
spinkle bladkviste.
Tavlen står siden P. Rahbeks restaurering
1910 30 med en ny renæssancestaffering, udført
på grundlag af den oprindelige, fra 1625, og
med samtidige malerier. Sort og guld dominerer og er anvendt således, at sort i hovedsagen
danner baggrund for de gyldne ornamenter;
vingebaggrunden dog rødbrun. Søjleskafter og
vingernes yderrande er hvide, mens lazurfarverne rødt og grønt ses på beslagværk og diamantbosser. Indskrifterne står gule, på sort
bund. I frisen, med versaler: »Anno ecce agnvs
dei (se Guds lam) 1625«. I de øvrige felter fraktur, i fodfeltet nadverordnene (»Matth. 26.
Marc. 14. Lvc. 22. Cor II.«). I storstykkets
nordre smalfelt: »Psalme XXII. Jeg er en O r m
...«, i søndre felt: »Apocal. I. cap. (18.v.). Jeg
vaar død, oc see ieg er leffuende ...«. I topfeltet
står »Jahve«, med hebraiske bogstaver.
De oprindelige farver, på kridtgrund, blev
for størstedelen afrenset før en overmaling
1861, 14 omfattende hvidt på storsøjlerne, i øvrigt med gråt i to nuancer og blåt samt lidt sort
og ægte guld; indskrifterne, med skriveskrift
og fraktur, stod gule på sort. Også de to malerier har faet en overmaling, men ifølge synsprotokolen netop ikke i 1861, men for-

modentlig engang i 1800'rne. 31 I midtfeltet,
100,5 X 100,5 cm, er i olie på træ malet Kristus
på korset mellem Maria og Johannes, udført
efter et stik af Johan Sadeler efter Christoff
Schwartz; 3 2 den knælende Maria Magdalene i
forgrunden må være taget fra et andet forlæg.
Maria har vissengrøn kappe, Johannes blå-grøn
kjortel og rød kappe, mens Maria Magdalene
bærer en grøntfoeret, rød kappe over en lys,
blomstret kjole. Kristi lændeklæde er hvidt ligesom
skriftbåndet
med
bogstaverne
»JSNR«(!). Baggrunden med Jerusalem by er
grå med en blå og hvid lysning bag Kristus.
Topfeltets opstandelsesmaleri har sort og gul
farveholdning. Over den grå grav og på dybsort baggrund ses den rødt kappeklædte Kristus omgivet af en flerrandet gul-hvid-rød skybræmme. De tre skræmte soldater i forgrunden
har røde og brune dragter, den ene grøn kappe.
I billedets venstre side ses de tre kvinder på vej
til graven, i baggrunden Jerusalem. Den kraftige overmaling, der imidlertid nøje har fulgt
forbillerne, har givet malerierne, især midtfeltets, et tydeligt yngre præg.
Den tidligere *altertavle, et sengotisk fløj alterskab, blev 1619 15 solgt til Randlev kirke (jfr.
s. 2474).
Altersølv. Alterkalk (fig. 11) og disk,33 1758,
udført af Horsens-guldsmeden Knud Rasmussen Brandt. Den 24 cm høje kalk har sekstunget, profileret fod over tilsvarende, flad fodplade; på en af tungerne er graveret et latinsk
kors omgivet af stråler og med et skriftbånd,
hvorpå indprikkede, store skønskriftsbogstaver: »I. N. R. I.«. På korset er nittet en støbt
Kristusfigur (jfr. kalken i Gosmer). Sekskantede skaftled ledsaget af små, skråkantprofiler
samt gotiserende knop med spidse, krydsskraverede blade og seks fremspringende rudebosser med graverede versaler: »IESUS. N.« (Nazarenus, fra Nazareth). Stort bæger, der under
mundingsranden har en graveret kursivindskrift: »Kaarsfæste Frelser God, Giv Naade alle
Giæster, at dee Paa Dette Blod, aliene Troen
Fæster, 1758.« På fodpladen mesterstemplet
(Bøje II, 1982, nr. 6147). 1933 er tilføjet et halvlåg med tud. - Den tilhørende disk, 15,8 cm i
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Fig. 10. Altertavle 1617, udført af Oluf Olufsen, Hiemølle, stafferet 1625 (s. 2501). LL fot. 1981. - Altarpiece,
made 1617 by Oluf Olufsen, Hiemølle, painted 1625.
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led formidler overgangen til den flade lyseskål.
Nyere, iskruede lysepiber hvori en 11,5 cm høj
messinglysetorn. - En gammel †lysestage af jern
nævnt 1687. 27
Syvarmet »Titusstage« skænket 1933. 14
†Røgelsekar. 1616 omtales et »ildkar«. 15
†Messehagler. 1616 15 var haglen af rødt fløjl,
1687 27 af »blommet« fløjl med brede sølvkniplinger. 1745 16 var anskaffet en ny, muligvis
identisk med den 1862 omtalte, af sort fløjl
med sølvtresser (jfr. †alterklæde). En 1870 anskaffet hagel blev, som det ofte var tilfældet,
omsyet 1878 og 1903. 14
Alterskranke, 1861, bestående af slanke, drejede balustre og profileret håndfang, opstillet i
bølget form, udbuet foran alteret, for at den
kunne r u m m e så mange kommunikanter som
muligt; 1 4 en låge i hver side, ved væggene en
endestolpe med topurne. Balustrene uægte forgyldt, håndfang og endestolper sorte; oprindelig perlemalet, med brunt håndfang. 1842 øn-

Fig. 11. Alterkalk 1758, udført af Knud Rasmussen
Brandt, Horsens (s. 2502). LL fot. 1981. - Chalice
1758, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens.

tvm., er flad og glat; på randen dobbelte konturlinier samt et cirkelkors med stråler og herunder mesterstemplet.
Den forrige †alterkalk og †disk, tidligst nævnt
1616, 15 karakteriseredes 1687 som »liden og
ganske forgyldt«. 2 7
Vinskummeske, stemplet (19)04 og A. F.
Oblatæske 1982, stemplet »Cohr«.
†Oblatæske, †vinkande og †skål, 1862, fra Den
kongelige Porcelænsfabrik.
†Flasker. 1616 15 havde kirken en flaske af sølv
og en af tin; 1687 27 to tinflasker, den ene på én
pot, den anden på tre potter.
Sygesæt, anskaffet 1862 14 til brug sammen
med hovedkirken Randlev (s. 2480).
†Sygesæt nævnt i inventariet 1616. 15
Alterstager (fig. 12), o. 1625-50, tidligst o m talt 1687, 27 39 cm høje, i hovedsagen svarende
til Harlevs (s. 2020). 34 Over fodens to flade vulster består skaftet af balusterled adskilt af fladtrykt kugleled mellem skiver. Et lavt cylinder-

Fig. 12. Alterstage o. 1625-50 (s. 2504). LL fot. 1981.
- Altarcandlestick c.

1625-50.
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met. Det andet løvepar har hver sit profilstillede hoved, hvis munde (med kraftige underkæber) fra hver side gaber over tværarmen på
et latinsk kors, med endeknopper. Løvernes
haledusk er reduceret til et langt sideblad flankerende en midtknop. Det lave, koniske skaftled, med øvre rundstav, er hugget i ét med
k u m m e n . Foden, der er af gruppens vanlige
type, har øvre vulst og på siderne rundstavindrammede buefelter med primitive løvefremstillinger. De tre har hale, endende i knop, ført
lige hen over ryggen, den fjerdes er ført op
over ryggen som på kummens løver og ender i
lille treblad. På sviklerne sidder fem cm fremspringende menneskehoveder. - Fonten blev
1945 14 opstillet under korbuen i nord, skænket
til kirken af Rathlousdals ejer. Indtil da havde
den en tid lang prydet Rathlousdals have. 3 5
*2) (Fig. 13), 1859, af støbejern, 78,5 cm høj,
svarende til den, der har stået i Randlev
(s. 2481, nr. †2). Balusterformet skaft på klok-

Fig. 13. *Døbefont 1859, af støbejern, nu i Odder
museum (s. 2505). O d d e r m u s e u m fot. 1985. - Baptismal font 1859, of cast iron. Now in Odder museum.

skedes »rækværket« flyttet frem, da præsten,
på grund af den korte afstand (1 alen 2 tommer)
til alteret, kun med største vanskelighed kunne
foretage sakramentets uddeling. 1 3
Døbefonte. 1) (Fig. 14), romansk, af rødlig,
sortkornet granit, k u m m e n mere grovkornet
end foden. Den 79 cm høje font er en forenklet
udgave af den af Mackeprang (Døbefonte
s. 234ff.) karakteriserede klassiske type af østjyske løvefonte, nærmest beslægtet med den såkaldte Galtengruppe (jfr. ovenfor s. 2110). Den
lave og skævt afrettede kumme, 73-75 cm i
tvm., har skrå indersider og er 27,5 cm dyb.
Mundingsrandens overside har to spinkle profilstave. På siderne ses i lavt relief to modstillede løvepar, det ene med et fælles, fem cm f r e m springende, primitivt menneskehoved, hvis
hår er markeret med parallelle, bagudstrøgne
riller. Løverne har stive mankekrøller og hale,
der er ført mellem benene og op over ryggen,
hvor den breder sig ud i en stiv, fembladet pal-

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 14. Romansk døbefont (s. 2505). LL fot. 1981. Romanesque baptismal font.
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Fig. 15. Prædikestol 1613, udført af Stig snedker,
billedskærerarbejdet af Oluf Olufsen; stafferet 1616
af Gevard maler fra Odense. Lydhimlen tilføjet 1619
af Oluf Olufsen (s. 2506). - Pulpit 1613, made by Stig
the carpenter, carved work by Oluf Olufsen; ornamentation 1616 by Gevard the painter from Odense. Sounding
board added 1619 by Oluf Olufsen.

keformet fod, hvorpå støbt plade med årstallet
i relief. Skålen, 62,5 cm i tvm., har hvælvet
kant. Skaft og skålunderside står nu i jernets
sorte farve, skålens overside hvidmalet. 1876
blev fonten malet brun. 1 4 Nu i Odder museum
(inv. nr. 1975-913).
Dåbsfade. 1) 1949, af sølv, tegnet af arkitekterne Draiby og Fritz, og leveret af guldsmed
Erichsen, Århus. 1 4 *2) 1859, af messing, tilpas-

set støbejernsfontens (nr. 2) skål, 39,5 cm i
tvm.; lille, ombukket kant. På fadets underside
er fæstnet en lille messingring til ophængning. I
Odder museum (inv. nr. 1975-913a).
Dåbskander. 1) 1955, af sølv, tegnet af arkitekterne Draiby og Fritz, leveret af guldsmed
Viggo Christensen, Odder. 1 4 *2) 1862, af tin, 1 4
25,5 cm høj, af samme type som kander i O d der og Randlev; et lille kors fungerer som lågknop. Nu i Odder museum (inv. nr. 1975913b). 3) Nyere, af porcelæn, ude af brug.
Prædikestol (fig. 15, 17-19) med skåret årstal
1613, snedkerarbejdet udført af Stig snedker,
billedskærerarbejdet af Oluf Olufsen (jfr. altertavlen) og stafferingen 1616 af Gevard maler fra
Odense. Lydhimlen er tilføjet 1619 af Oluf
Olufsen.
Kirkeregnskaberne 1 5 giver udførlige oplysninger om fremstillingen: 1612-14 indkøbtes
»ege-klov« og tømmer, der på vogn førtes til
snedkeren, som med to svende arbejdede i tolv
uger på stolen. I betaling fik »sti(g) snedker«,
medregnet kostpenge til svendene, 1 dl. om
dagen, dvs. 36 dl. pr. uge, desuden til svendene
2X18 dl. samt til drikkepenge ½ dl. til hver. 2 8
Snedkeren hentedes i »Aars« (Århus). I kirken
anbragtes en stolpe og tre fodstykker til at sætte
stolen på. Oluf snedker, der hentedes i Hiemølle, fik i betaling, på egen kost, for at skære »9
piller, 8 englehoveder og 8 troldehoveder«,
2X5½ dl.; hertil k o m kost i de fem dage à 9 sk.,
der brugtes til »at indsætte dem«.
Prædikestolen består af fire fag med koblede
frisøjler (»piller«) på hjørnerne (kun en enkelt
ved trappe og væg), foranstillet hjørneknækkede, listeindrammede felter. De korintiske søjler
har kannellerede skafter og prydbælter med
tætsiddende diamantbosser. Storfelterne omgives af rammer med en skråstillet æggestav, og i
fyldingerne 3 6 er arkader, hvis omløbende rammer ligesom på altertavlen er prydet med et
dukatmønster på snor. I sviklerne ses reliefskårne, brede englehoveder. Gesimsen har
lister med æggestav, tandsnit og perlesnor; i
den smalle frise, med hjørnefremspring over
storsøjlerne, er en indskrift med reliefskårne
versaler: »loan. 8 (vers 51). Sandelig sand. siger
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Fig. 16-19. Englehoved og løvemasker skåret af Oluf Olufsen. 16. Fra altertavlen 1617 (jfr. fig. 10; s. 2502). 1719. Fra prædikestolen 1613 (jfr. fig. 15; s. 2507). LL fot. 1981. - Angel's head from the altarpiece 1617 and lion
masks from the pulpit 1613, all carved by Oluf Olufsen ( c f . figs. 10 and 15).

ieg eder, dersom nogen holder mit ord hand
skal icke se døden e(vindeligen). 1613«. Fodstykkets rige, men glatte profillister forkrøpper
om de knækkede hjørnefremspring, hvorpå reliefskårne, fantasifulde, skelende løvemasker
(»troldehoveder«) (fig. 17-19). Under hjørnerne har muligvis ligesom i Torrild hængt englehoveder hvorimellem kartouche-hængestykker. I postamentfelterne står med reliefskårne
versaler en indskrift fra 2. Mosebog 20,24:
»Exod. 20. paa hvilcken sted ieg giør / min
nafns ihvkommelse, did vil ieg komme til dig /
oc velsigne dig. psal. 95 (v. 7-8) dersom i hører
her / rens røst i dag, da forherder icke eders
hierte.«

Den sekskantede lydhimmel (med bredere
bagside) er efter fortingning med Oluf snedker
»gjort af egetømmer . . . med udskæring, engelkopper og spir derpaa« for ialt 32 dl. samt 1
dl. i drikkepenge (og på egen kost). Tømmeret
blev købt ekstra. Profillister og frise med fremspring svarer til prædikestolens. Under hjørnerne hænger store, flade englehoveder (»engelkopper«) med frugt- eller blomsterkranse
om panden, der viser tydelig påvirkning fra
prædikestolen i Århus domkirke (s. 556ff. og
fig. 335-336). Herimellem ses kartoucheformede hængestykker. Kun et af de tilsvarende, men
høje, udsavede topstykker var bevaret, de øvrige blev nyskåret ved restaureringen 1909 lige-
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ses de brogetklædte evangelister stående med
bog og med malerens egne tilføjede evangelistsymboler. Navnene er skrevet med gule versaler ved siden af deres hoveder. Fra øst:
»S. Matthe(us)«, muligvis identisk med seriens
apostel med samme navn, hvis hellebard her er
fjernet, »S. Marcvs«, der står med krydsede
ben, støttende sig til en kølle ligesom forlæggets Jakob den Yngre, og »S. Lvcas«, der her er
skægget ligesom forlæggets Peter, hvis hængende nøgle her har taget form af en stav med
nedhængende blækhus. I vægfeltet ses »S. Iohan(n)es«, signeret »L. Rastrvp pinxit 1909«.40
Ifølge Chr. Axel Jensens indberetning 1906 var
dette felt da tomt og sort, mens de tre andre
felters oprindelige malerier var særdeles gode,
omend noget overmalede og reparerede. Restaureringen 1909 synes kun i ringe grad at have ændret på dette forhold. 41

Fig. 20. Fantasihoved fra degnestol (jfr. fig. 21)
(s. 2509). LL fot. 1981. - Fabulous head from parish
clerk's seat (cf. fig. 21).

som hovedparten af tandsnittene på indersiden.
På hjørnerne står tårnformede spir (som altertavlens) endende i hjerteblade. Lydhimlens underside er ved tandsnitdekorerede lister delt i
seks felter med en skåret, seksoddet stjerne i
hver. Midtpå en tredobbelt roset, den inderste
med hjerteblade, hvorunder en due med brede,
udslåede vinger.
1909 blev stol og himmel istandsat 29 og en
nystaffering foretaget på grundlag af de oprindelige farver, dog med variationer i farvetonerne. Storfelternes evangelistmalerier, der var
stærkt afskallende, blev lagt fast. Den oprindelige staffering var udført 1616 af »Gieffuert«
(Gevard) maler af Odense for 40 dl.; 37 hertil
betaltes for hans kost selvtredie i fire uger og
tre dage 13 dl. 1 mk., og svendene fik i drikkepenge 3 dl. Gevard maler hentede »guld og anden farve« i Århus. 38 Evangelistmalerierne er
udført i olie på træ med anvendelse af en af
Wierix' apostelserier som forlæg, 39 ligesom i
Torrild af samme maler. På en mørk baggrund

Ved istandsættelsen 1909 fjernedes en hvid
overmaling, antagelig fra o. 1862,14 kun med
lidt guld på kapitæler og sort baggrund for gule
indskrifter. Efter nystafferingen står stolen i
hovedsagen med rødt og grønt som baggrund
for en dominerende forgyldning på alle kanter,
kapitæler og løvernes manker, mens deres hoveder er forsølvede. Lazurgrønt og rødt veksler
på dukaterne, søjlernes diamantbosser er blå,
indskrifterne gule på sort bund. Lydhimlens
staffering er foretaget på grundlag af de oprindelige farver, der var bevaret på det ene topstykke: lysrød bundflade, kanterne gullige, enkelte detaljer grønne, midtcirklen sort med et
stort, forgyldt D. I de øvrige topstykkers midtcirkler er nymalet bogstaver, så der nu læses,
fra øst: »D O M D«. I frisen står med uægte
forgyldning på sort: »Verbvm mev(m) no(n)
revertitvr ad me vacvv(m). Esa LV. vers XI.«
Ved kirkens restaurering 1936 fjernedes resterne 42 af den oprindelige trappe, sat 161216, 15 af kampesten beklædt med træ, og i muren indsattes tre jernbjælker til at bære stolen.
Samtidig sænkedes både stol og himmel ca. 30
cm, og begge dele drejedes mere ud mod skibet. Ny bærestolpe og opgangspanel blev udført til erstatning for det enkle fyldingspanel,
der var opsat 1863,14 og som strakte sig under
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korbuens sydside ind i koret. To af de oprindelige fag var dog bevaret med deres staffering,
hvidmalede mauresker på rødbrun bund, der
istandsattes. 43
†Muret prædikestol. 1612-13 nedbrød og »udførte« tre karle den gamle, murede prædikestol. 1 5
Stolestader, 1936, af fyr, udført af snedker
Rasmus Rasmussen, Dyngby, efter tegning af
arkitekt V. N o r n . De lige afskårne gavle har
hver tre kannellerede pilastre under glat tværbræt samt øvre tandsnitliste. Ryglænene har
fyldingsfelter på begge sider; glatte vægpaneler. Gavlene er malet brunviolette med grønne
pilastre og hvide tandsnit, det øvrige grågrønt.
†Stoleværk er tidligst omtalt 1615, da der forfærdigedes noget på »skamlerne« i kirken. 1619
lavede to snedkere i to dage nogle nye skamler
og reparerede andre. 1 5 1742 meldes stolene i
god stand. 1 6 1838 ønskedes fruentimmerstolene
vest for indgangen fornyet. 2 3 Ifølge en beskrivelse 1862 14 var de gamle stole mest af ferniseret 1 3 egetræ, med høje, godt udskårne endestykker, men alle »åbne«, dvs. uden døre. Der
var 29 mandfolkestole med en fyrreliste til rygstød, 27 stole til qvindfolk, uden ryglæn. 1862 13
ønskedes stolene forandret, opstillet på række
med ensartet form, hvortil skulle høre en 16
tommers rygbeklædning. Året efter anskaffedes imidlertid nye stole, 14 (jfr. fig. 7) af egetræsmalet fyr, hvis glatte gavle var afsluttet
med buede profillister; endestolperne i øst og
ved indgangspanelerne havde drejede topspir.
Der var (1933) 24 stole 44 på mandssiden, 23 på
kvindesiden, alle uden døre. 1 4
Præstestolen er en armstol, sandsynligvis fra
1879, 14 med svungne armlæn og lille balusterled ved overgangen til de forreste, drejede ben;
nyere læderbeklædning på ryg og sæde. Anbragt i niche i korets nordvæg ligesom den tidligere †præstestol, der 1862 14 var skjult af et
forhæng.
Degnestol (fig. 21), o. 1625, af eg, muligvis
udført af Oluf Olufsen. Den har højt rygpanel,
hvis udsavede vanger foroven ender i ansigtsmasker; den ene, velskårne maske (fig. 20) er
udført i relief og indgår i sidens reliefskårne
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Fig. 21. Degnestol fra o. 1625 (s. 2509). LL fot. 1981.
- Parish clerk's seat from c. 1625.

beslagværk, med halvroset. I vangerne er indtappet dels sædebrættet, dels et panel, der forbinder stolen med den lidt lavere pult. Både
rygpanel og pultfront har brede bueslag, hvis
pilastre er smykket med slyngbånd på ryglænet
og dukatmønster på pulten (alt svarende til altertavle og prædikestol), der tillige har flankerende slyngbånd. I sviklerne akantusblade og
under bueslaget en lille tungebort. Pulten har
glat fod- og frisefelt over profilliste samt gavle,
der er karnisformet udsavet m o d det skrå pultbræt. På dettes profillister er indskåret forskellige degnenavne og årstal. På næstnederste liste: »Lvcas Georgÿ Horsnensis die 12. septemb. anno 1628«. På den nederste: [Ioannnes
petri] Assen[ensis] 16[80. Hans] lensen 1796,
fød 1760 den 29. ian«. 45 På brættet indskårne
bomærker, et med bogstaverne »PP« og årstallet 1640, et andet med »L H M«. Mellem
bomærkerne »Mosah«, endvidere »IPA«.
Stolen står med en nyere staffering i gråt,
lysbrunt samt rødlig marmorering i felterne.
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1936 afrensedes en egetræsmaling; ingen spor
af oprindelig staffering. Siden 1933 46 opstillet i
skibets nordøstre hjørne over for prædikestolen. Oprindelig i koret, hvorfra den 1861f. 1 4 i
forbindelse med alterskrankens fremrykning
blev flyttet hen foran prædikestolen (fig. 7).
Et skab til messetøjet, anskaffet 1908. 14
To †fattigbøsser (jfr. fig. 7), leveret 1880 og
1886 af blikkenslager J. P. Christensen, Odder;
af sortmalet blik. 1 4
†Vestpulpiturer. 1) Tidligst omtalt 1616, da
det maledes af Gevard maler fra Odense. 1 5
1842 13 ønskedes »det gamle og stygge« vestpulpitur nedtaget, hvilket skete før 1862. 14 2) Formodentlig opsat 1909 i forbindelse med †orglets anskaffelse. Fjernet 1973.
Orgel, bygget 1974 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Syv stemmer, ét manual og
pedal. Manual: Principal 8', Rørfløjte 8', O k tav 4', Gedaktfløjte 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'.
Pedal: Subbas 16'. Tegnet af H. P. H o l m
Nielsen i samarbejde med orgelbyggeriet. †Orgel, bygget 1909 af A. C. Zachariasen, Århus. 4 7
Et manual med fem stemmer: Bordone 16',
Principale 8', Bordone d'amore 8', Salicionale
8', Ottava 4'. Pneumatisk aktion og vindlade. 4 8
Facade med klingende og stumme prospektpiber af zink. På pulpitur i kirkens vestende. 1 4
Salmenummertavler. 1) 1909, 14 udskåret og
malet, i stil med den da nyrestaurerede prædikestol, af maler Rastrup. På skibets nordøstre
hvælvpille. 2) O. 1936, 14 med tandsnitliste foroven; ophængningstal af metal. Grågrøn, brun
og sort. I tårnbuen, m o d syd. †Tavle (jfr.
fig. 7), muligvis identisk med den, der blev anskaffet 1864. 14 Enkel, rektangulær, ved lister
delt i seks felter beregnet til indskudstalbrikker.
Hvidmalet, tallene sorte. Ophængt på korbuens nordre del.
Præsterækketavle, 1974, af træ, med metalbogstaver og -tal; på tårnets nordvæg.
Lysekroner. 1) 1939, skænket af søskendeparret Karoline og Rasmus Lillemose; 14 3 x 6 lysearme. Ophængt i skibets midtfag. 2-3) 1958, 14
2 x 6 lysearme. I skibets 1. og 3. fag fra øst.
†Petroleumslamper fandtes siden 1912. Oprindelig stammede de fra Århus domkirke (jfr.

s. 601), hvorfra de k o m til Odder kirke. Da
elektrisk lys blev indlagt i kirken 1926, anvendtes fem store buelamper og to små under pulpituret. 1 4
Kirkeskib,49 femmastet bark »Alfa«, model af
skoleskibet »Kjøbenhavn«, bygget og givet af
sømand Henry Birchall Nielsen, D y n g b y . 1 4
Skroget sort og mørkerødt, agterspejl og stævn
forgyldt. 1939 ophængt under gjordbuen mellem skibets 2. og 3. fag fra øst.
*Ligbåre (fig.22-24), skænket 1748, af fyr,
svarende bl.a. til en i Ørting. Den er 48 cm høj,
80,5 cm bred og 390 cm lang medregnet bærestængerne, der på oversiden nærmest ladet har
en udskåret bladstav, og som for enderne afsluttes af en krans af blade og vindrueklase.
Ladet indrammes af bladprydede lister. Hver af
de fire båreben (fig. 23) er smykket med skårne
klokkeblomster, der også ses på de udsvejfede
knægte. Foroven er påsat en plade med et reliefskåret englehoved, hvorunder en indskrift:
1) »I dag mig, 2) I morgen dig, 3) i dag rød, 4) i
morgen død«. Bårens endestykker (fig. 22) er
udskåret i f o r m af svære regencekartoucher
med palmegrene flankerende ovalfelt, hvorpå
reliefskårne versaler: »Bierre / Ager kierk/kes
ligborre / 1748« og »Er giuen / af justidsraad /
Lassen paa Dy/vad 1748«. - Bærestængerne har
spor af sort maling, bladværket grønt, vindrueklaserne hvide ligesom indskrifterne. Listernes
blade blå med hvide mellemrum. Endestykkerne er sortmalede, med røde kanter, på englehovederne ses hvidt, rødt og grønt; klokkeblomsterne grønne på sort bund. Båren stod tidligere i vognporten. 5 0 1913 skænket til Dansk Folkemuseum (har i NM 3. afd. inv. nr. 77.1913).
Klokke, omstøbt af »L. Andersen. Aarhus
1895. Felix Fuchs 1630«; 95 cm i tvm. Om halsen indskriften, med reliefversaler, hvis sidste
del henviser til den tidligere, omstøbte klokkes
støber og årstal (jfr. †klokke nr. 3). Over skriftbåndet en frise med krydsende rundbuer og
trefligede blade. På klokkelegemet et vers forfattet af sognepræsten samt et latinsk kors med
trekløverformede korsarmsender.
†Klokker. 1-2) Ved klokkeskatten 1529 51 afgav kirken to klokker, der »med al deres jern-

2511

BJERAGER KIRKE

Fig. 22-23. *Ligbåre, skænket 1748 af justitsråd Lassen til Dybvad. 22. Endestykke. 23. Båreben. Nu i
Nationalmuseets 3. afd. (s. 2510). JJF fot. 1985. - Bier, donated 1748 by Counsellor Lassen of Dybvad. Endpiece.
Legs of bier.

fang« (ophæng) vejede henholdsvis 2½ skippund, 8 lispund og 1 skippund, 5 lispund.
3) 1630, støbt af Felix Fuchs, kgl. stykkestøber i København. Indskrift 5 0 (noget fejlfuld),
med reliefversaler: »Mit Gottes hilf bin ich aus
den Feier (for Feuer) geflossen. Felix Fuchs hat
mich gegossen anno salvtatis (nok for salvatoris) nostris (Vor Frelsers år) 1630«. Skriftbåndet
ledsaget af fire profillister, den øverste desuden
med en spinkel blomsterbort, under den nederste en frise med klokkeblomster. 5 2 Klokken
målte 1 alen og 6 t o m m e r i tvm. og havde
ifølge synsprotokollen 1862 en udmærket
klang som følge af materialets godhed og tykkelse. 1865 blev den repareret, men da den var
revnet 1895, måtte den omstøbes. 1 4 Til klokken
var knyttet et sagn (jfr. s. 2493).
Klokkestol, af eg, beregnet til én klokke, m u ligvis fra o. 1729, da klokkeværket var så skrø-

beligt, at man frygtede, at klokken ville falde
ned. 1 6 De lodrette stolper støttes til hver side af
en skråstiver.

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 25), billedskærerarbejde, med malet
årstal 1667, og portrætmaleri af købmand og
skipper Thomas Madsen 5 3 og hustru. Hængestykkets indskrift lyder: »Gud til ærre, Oc
Kiercken til Beprydelse Haffuer Thomas
Madtzøn oc hans Høstrue Anne Niels Daatter i
Bierager, Ladet dette opsætte, Som Leffuede til
samen U d i Egteskab (24) Aar, oc Mædlertid
Afflede <3> Søn(n)er oc (4) Døttere. O Gud
giff os alle det æuige Liff, for Jesu Christi
Skyld. Amen. 16-67«. Mellem to linier (og
adskillende ordet »Egte-skab«) er senere tilføjet
»oc døde 1680, den 7. febuarius, Hans Alder

Fig. 24. *Ligbåre 1748 (jfr. fig. 22-23). Nu i NM 3. afd. (s. 2510). JJF fot. 1985. - Bier, donated 1748.
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Fig. 25. Epitaf 1667, med portrætmaleri af T h o m a s Madsen og hustru, Anne Nielsdatter (s. 2511). Povl Jensen
fot. 1937. - Sepulchral tablet 1667 with portrait of Thomas Madsen and his wife Anne Nielsdatter.

BJERAGER KIRKE

Var 60 aar«; samtidig er også ægteskabsår og
børnetal tilføjet.
Det rektangulære maleri, 100,5x74,5 cm,
med tresidet, øvre afslutning, er ligesom topog hængestykkets felter indrammet af bølgelister og desuden flankeret af kraftige snosøjler
foran glatte rammestykker. Storvingernes
bruskværk omslutter et lille englehoved og løber til siderne ud i nøgne havfruehermer, den
ene holdende timeglas, den anden kranium. 54
Den kraftigt profilerede, knækkede gesims,
med gennembrudt bladmønster, bærer yderst
til hver side en stående dydefigur, Troen, med
(nyere) kors, 55 og Håbet, med due og anker.
Mellem dem skyder et højt topstykke sig op,
hvis bruskværk, med rovfuglehoveder, omslutter et ottekantet felt. Et øvre englehoved er
nyskåret ved en restaurering 1936 ligesom postamentbjælkens gennembrudte ornamentik.
Et ottekantet hængestykke, flankeret af havfrueengle, afsluttes forneden af velskåret fantasimaske. Under søjlernes postamentfremspring
hænger englehoveder med udbredte, bruskede
vinger. Både motivvalg og skæring viser påvirkning fra Peder Jensen Koldings værksted.
Ved en restaurering udført 1936 af Einar
V.Jensen blev epitafiet snedkermæssigt istandsat og den oprindelige staffering udbedret.
S torfelts maleriet (fig. 25), i olie på træ, er motivisk delt i en forgrund med det knælende ægtepar på hver side af den korsfæstede Kristus,
inden for en tresidet mur udført i forkert perspektiv - og i en baggrund med hyrdernes tilbedelse. Ægteparret knæler med sammenlagte
hænder på et brunmalet flisegulv, begge sortklædte, med hvide kraver, konen desuden med
hvidt forklæde og hovedlin samt kappe, hvis
foer har fint rankemønster i sort på gråt. Kristus har bleg hudfarve, med kraftigrødt blod
fra sårene, lysbrunt hår og gråhvidt lændeklæde. På korsarmen hvidmalede versaler »INRI«.
Bag den brune mur ses Marias og Josefs fremvisning af det fedladne Jesusbarn, siddende på
et hvidt klæde på et halmleje. Foran står og
knæler de tre hyrder; i baggrunden ses en fjerde
hyrde mellem sine far, og ved siden svæver en
hvidklædt engel. På den lyse himmel, langs
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maleriets kant, står med sort fraktur: »Alle
Herrens Engle, Loffuer Hannem. psal. 148.«
Personernes dragter er holdt i lyse hvide og
røde farver, Marias kappe rød med brun skygning. Josef er vist som gammel mand med
hvidt hår og skæg, hyrderne som yngre, med
brunt. - Topfeltets maleri forestiller den opstandne Kristus med sejrsfanen, 56 stående på låget af en grå sarkofag, på grønt jordsmon. Han
har hvidt lændeklæde og flagrende, blegrød
kappe, og er omgivet af en hvidgul lysbræmme
mod en brun himmel.
Snitværkets staffering består af en mørkebrun bund med sorte kantstriber ind mod
bruskbøjlerne og med ægte forgyldning på
kanter og attributter, desuden er anvendt lidt
grønt, rødt, hvidt og sort. Søjlerne er gråhvide
med røde og gyldne ringe. Alle figurer har naturlig hudfarve med røde pletter på kinderne.
Dydernes kjoler er gråhvide med et gyldent
mønster, henholdsvis skabelonblomster og
vandrette streger, Håbets trøje mørkebrun med
guld, Troens mørkegrøn. Hængestykkets
skriftfelt har gylden fraktur på sort bund, tilføjelserne dog gulmalede. - Epitafiet hænger på
nordvæggen i skibets vestligste fag; også 186214
havde det sin plads på nordvæggen, men muligvis i et andet fag.
Gravsten, fra 1600'rnes senere del, med sekundær indskrift fra o. 1787. Af den oprindelige, stærkt nedslidte, fordybede versalindskrift
kan nu blot læses, at stenen er lagt over en
sl.(salig) mand [Eske Niel]sson, b[arnefødt i
Svei]gaard, død .., og hans hustru ... datter«,
død .., 75(?) år gl., som i ægteskabet fik både
sønner og døtre. - Lysgrå kalksten med stor
orthoceratit, 180x129x8 cm, samlet af flere
brudstykker. Inden for en flad, profileret ramme optages hovedparten af stenens flade af et
ovalfelt med indskriften. Ovenover ses et relief
af Gudslammet, med fane, nedenunder et kranium over korslagte knogler. I hjørnerne er
store reliefcirkler med evangelisterne siddende i
varierede stillinger på stole, læsende i bøger;
foran et bord med dug står deres dyretegn,
englen dog bag bordet. I sviklerne mellem
cirkler og ramme ses en lille bladranke.
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D e n sekundære indskrift over ovennævntes
søn og svigerdatter57 er m e d fordybede versaler, n æ s t e n s v a r e n d e til d e n o p r i n d e l i g e , i n d h u g g e t o m l ø b e n d e på r a m m e n : »Esske Nelsen,
b a r e n f ø d i S v e i g a a r 1727, b o e d e o g d ø d e d e r
A ( n n ) o 1787«, m e d sin h u s t r u [ C i d j s e l M o r t e n s
d a t e r , f. i N ø l e f 1731, b o e d e og d ø d e i S v e i g a a r
1777. - 1966 opstillet v e d v å b e n h u s e t s s y d v æ g .
L å o . 1912 s o m b r o o v e r e n g r ø f t f o r a n g r a v e rens bolig i Bjerager.58
†Begravelse i s k i b e t s m i d t g a n g , m e d rester af
fyrretræskister m e d jernbeslag og r u m m e n d e
f i r e p e r s o n e r , k o m til s y n e v e d u d g r a v n i n g til
v a r m e a n l æ g 1920.14
Kirkegårdsmonument.

Støbejernskors,

o. 1859,

over »gaardkone M a r e n Petersen Hessellund af
Dyngby«,

*29. o k t .

1832,

†23.juli

1859,

og

hendes afdøde søn, O l e Andreasen Hessellund.
P å k o r s e t s b a g s i d e : » M o d e r o g S ø n n u saa s ø d e l i g s o v e H e r v e d h i n a n d e n i r o u g e (rolig)
G r a v . S m e r t e n s Ild slaktes(!) v i H e r r e n vil l o v e
T h i H e r r e n tog k u n h v a d forhen han gav«.
K o r s e t , d e r a f f o r m s v a r e r b l . a . til e t p å T u n ø
k i r k e g å r d (s. 2403, n r . 3, fig. 38), er d e k o r e r e t
med

sommerfugl,

hænder.

rosetter

og

sammenlagte

Indskrift m e d skriveskrift og navne

m e d t r y k b o g s t a v e r . 111 c m h ø j t o v e r c e m e n t fod. I kirkegårdens sydøstre hjørne.

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og
s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1884, s. 86-88. - Indberetninger
ved Chr. Borch 1895 (klokke), Chr. Axel Jensen
1906, 1911 og 1925 (inventar og epitaf), Erik Bayer
1909 (prædikestol), P. Kr. Andersen 1927 (prædikestolsopgang) Einar V.Jensen 1936 (murstensgulv,
kalkmaleri, inventar og epitaf), Olaf Hellvik 1967
(korrespondance vedr. kalkmalerier), Vibeke M i chelsen og Jens-Jørgen Frimand 1981-82 (inventar
og gravminder). - Udskrifter af de gennemgåede
arkivalier findes i NM 2. afd. - Bygning ved Kjeld
de Fine Licht, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1985.
Notebøger. NM 2. afd.: Søren Abildgaard IX, 1771,
s. 52 (†klokke).

Tegninger og opmålinger: Arkitektskolen i Aarhus:
Plan, snit, opstalt og forskellige enkeltheder. Elevarbejde ved Paul Bak, Erik Gregersen, Niels Søren
H ø e g h og Henning Skovbo Pedersen 1972. NM
2. afd.: Skorstenshul i våbenhus ved H. P. H o l m
Nielsen 1973. Kgl. bygningsinspektorat, Århus: Restaureringsprojekt ved H. P. H o l m Nielsen 1972-73.
Urnegravplads ved Hans Jørgen Nielsen 1977.
Litteratur: Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er nævnt under Saksild s. 2436. MeddÅSt. 1968,
s. 43 (ligkapel), 1974, s. 50 (bygningstegninger fra
H. P. Nielsen overført til Kgl. bygningsinspektorat,
Århus) og s. 62-64 (indvendig istandsættelse), 1978,
s. 74 (urneplæne) og 1981, s. 122 (tage). Henning
Hall: Skår af Randlev-Bjerager sognes historie.
Randlev 1971.
1
Kronens skøder 11,96. Herredsbogen (note 27) bemærker, at Jørgen Bielke på rigsdrostens børns vegne havde jus patronatus.
2
LA Vib. Århus bispearkiv. Adkomster på jura patronatus. Udlægsforretning af 3.juni 1678 (C
3.1152), j f r . RA. DaKanc. A 28. Fortegnelse og diverse dok. vedk. kirker og sognekald ... jus patronatus 1630-1702, 19. aug. 1673.
3
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 168789, fol. 257, skøde af 18. juli (B 24.652).
4
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 169394, fol. 57, skøde af 1. juli (B 24.658). En kontrakt af
6. j u n i 1690 med Jens Rodsteen tyder på, at Brorson
har været i salgsforhandlinger med denne, RA. Rtk.
(2215.237). Div. breve, dok. og akter vedr. grevskabers, baroniers og stamhuses gods 1680-1848. Specialreg. over div. V. Tiender vedk. (12.299). Bjerager
sogns jus patronatus og kirketiende.
5
LA Vib. Hads-Ning herreders arkiv. Skøde- og
panteprot. 1757-93, fol. 353 (B 58B.SP 2).
6
LA Vib. Hads-Ning herreders arkiv. Skøde- og
panteprot. 1793-1801, fol. 269 f. Købekontrakt af
2. juni 1796, skøde af 18.juni 1797 (B 58B. SP 3).
7
RA. DaKanc. F 58. Originale skøder til kongen på
jus vocandi m . m . 1781-99. Skøde af 29. marts.
8
KirkehistSaml. 4 rk. III, 103.
9
LA Vib. Hads-Ning herreders arkiv. Auktionsprot. 1793-1815, fol.91ff. (B58B. 185).
10
LA Vib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1661
(C 3.1082), j f r . J o c h u m Brorsons epitaf, s. 2484.
11
Synsprot. Kirkens beskrivelse 1862.
12
Tang Kristensen: Danske Sagn III, nr. 868 og 534.
13
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprot.
1842-1908 (C 31.1-4).
14
Synsprot. 1862 ff.
15
RA.DaKanc. Seks års kirkergsk. ... 1620 (B 184e).
16
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
17
Det kan være portalen, der 1657 manglede tagsten. ØJyHjemst. XIV, 41.

BJERAGER KIRKE

2515

18

Noterne 8 og 16.
Uldall i ÅrbOldkHist. 1894, s. 303, anfører Bjerager kirke som eksempel på, at vinduerne i mark- og
brudstensbygninger normalt havde overliggere.
20
Det er måske samtidig med overhvælvningen, at
der i skibets østre taggavl etableredes en gennemgang, som ved slutningen af forrige århundrede blev
udvidet ifølge synsprotokollen.
21
I murlivet konstateres adskillige steder langsgående bjælker, hvilket tyder på, at der under opførelsen
er placeret forankringstømmer. Ang. bjælkehulslag
j f r . J. Lange: Kirketårne-klokker eller forsvar? HistTop. Selskab for Gladsaxe K o m m u n e . Årsskrift
1982, s. 43-78 og DK Holbæk, s. 1304.
22
Rest af munkestensgulv iagttaget ved prædikestolen under restaureringen 1936.
23
LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprot.
1817 ff. (C 30.1 ff.).
24
N o t e 14. Anlægget leveret af Hess i Vejle.
25
Indberetn. 1936 ved Einar V.Jensen.
26
Korrespondance i NM 2. afd. - Sognepræsterne
Jette Bro og Henning Hall takkes for oplysninger.
27
LA Vib. Hads herredsbog 1687 (C 3.1104).
28
De to kirkeværger førte tilsyneladende hver sit
regnskab og delte udgifterne, men da dette ikke altid
synes at være tilfældet, er det vanskeligt at fa overblik over de nøjagtige udgifter.
29
Istandsat 1889, efter ormeangreb, af konservator
Svenning Elmholdt.
30
Indskrift bag på altertavlen: »Anno 1910 er denne
Alterbygning istandsat. P. Rahbek«. - Bag på tavlen
findes flere skårne eller malede navne og årstal for
sognepræster og degne (jfr. H. Hall: Skår etc. 1971,
s. 125f.): »C. F. Brant 1743« (degn), »APK. IH fød
1749, D ø d 1795« (sognepræst Jens Hartmann), »I.
Jensen 1838 - N . B l i c h e r fød 1748 <†1839>. 17961823. Nielsen 1835. 1875. S.S.Blicher 1841 Randlev. Hall 1976.« - På nordre storvinge: »NB -96«.
Desuden »TCS 1746« (degnen Thomas Christensen
Thorsøe?), »CCS Torsør(!) 1712. ?ir 27. Marti«
(degnen Christen Christensen Thorsøe?). »I. Ingerslew«. Et bomærke er af Hall tolket som sognepræsten C. E. P. Hartmanns, †1778.
31
1836 og 1841 trængte tavlen til opmaling (note
23), og 1888 (note 13) ønskedes tavlen restaureret,
men dog helst et nyt alterbillede. 1889 skulle alterbilledets ramme opmales svarende til tavlens stil.
32
Jfr. Hollstein XXII, nr. 241.
33
1862 var vægten angivet til 46 lod 2 qvint for kalken og lo lod for disken (note 14).
34
S ml. stager 1631 i Nakskov (DK. Maribo s. 106).
35
Jfr. Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 21.
36
Fyldingernes bagsider er profilerede på kanterne.
37
Den anden værge betalte hertil 21½ dl 4 sk.
38
Samme år, 1616, betaltes for en vogn, der førte
maleren og hans svend(e) til Torrild (note 15).
19

Fig. 26. Rest af senmiddelalderligt kalkmaleri på skibets sydvæg (s. 2500). LL fot. 1981. - Remains of Late
Medieval wall-painting on the south wall of nave.

39

Marie Mauquoy-Hendrick: Les etampes des
Wierix, Bruxelles 1978-82.
40
Ifølge indb. 1909 »malet privat af maler Rastrup«.
41
E. Bayers indberetn. jan. 1909 og Chr. Axel Jensens
kritiske kommentarer hertil sept. samme år omtaler
ikke malerierne.
42
Ifølge Einar V.Jensens indberetn. 1936 fjernedes
to trin af munkesten; en rød lerflise fandtes inde i
murblokken, der havde dannet fundament for
trappen.
43
Ved P. Kr. Andersen.
44
U n d e r et af sæderne var skrevet »Niels Nielsen
O d d e r 1863«, muligvis snedkeren (indberetn. ved
EVJ 1936).
45
Den nu næsten ulæselige indskrift gengivet efter
H u g o Matthiessens indberetn. 1912.
46
N o t e 14. - 1936 tilføjedes tænder på rygpanelets
kronliste samt profillister på pultpanelet (jfr. fotos
1912 og 1936 i NM 2 afd.).
47
Zachariasen: Orgelfortegn.
48
Hans N y h o l m : Erklæring 5. sept. 1970 ( N M . s
korrespondancearkiv).
Henning Henningsen, i ÅrbÅrhSt. 1952, s. 104.
50
Ifølge Uldall 1884.
51
RA. Rgsk. indtil 1559. Reg. 108 A. Liste over
indkrævede klokker 1528-29.
52
Beskrivelse ved Chr. Borch, Randlev, i brev af 16.
juli 1895 til provst G u d m e i Ormslev; nu i NM
2. afd.
53
Jfr. Chr. Heilskov, i JySaml. 4. rk. II, 276, og Fra
N o r s m i n d e Fjord ..., O d d e r 1908-09, s. 62.
54
Samme motiv ses på epitaf nr. 21 i Århus domkirke s. 712.
55
Også underarmene er fornyet.
56
Fælles forlag med topmaleriet på epitaf nr. 16 i
Århus domkirke s. 702.
57
Se Hall: Skår, s. 163ff., med fot. af gravstenen.
58
Ifølge H u g o Matthiessen (indberetn.).
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SUMMARY

The original parts of Bjerager church, the
chancel and the nave, probably date back to the
late 12th or early 13th century. The walls are
built of field stones while ashlar has been used
at the corners and openings. During the decades around the year 1500 vaulting was constructed in the church and a tower was added at
the west end. The porch was built in front of
the north door during the same period.
The church accounts indicate the names of
some of the craftsmen who in the first decades
of the 1600's produced the most important articles of furniture. Oluf Olufsen from Hiemølle
in a neighbouring parish made the altarpiece in
1617 and the sounding-board for the pulpit in

1619. Some years previously, in 1613, he had
made the carvings for the pulpit which was
otherwise constructed by the carpenter Stig. It
is likely that Oluf Olufsen also carved the parish clerk's seat with the imaginative face-mask.
The painter Gevard from Odense in Funen was
responsible for the paintings of the Evangelists
on the pulpit here and in Torrild. A bier was
donated in 1748. A sepulchral tablet from 1667
shows a priest's family below a religious motif.
The Romanesque lion font, which at one time
was used as an ornament in the garden of
Rathlousdal manor, may have come from the
church or from one of the demolished churches
in the district.

Fig. 27. Bjerager 1:10000. Målt 1795 af Andreas Haar. - Map of the village 1795.

DYNGBY †KIRKE
BJERAGER S O G N

Kirken nævnes i regnskabet for kirkernes landehjælp 1524 og sidste gang 1529, 1 da den afleverede en †klokke, som vejede et skippund. Lejlighedsvise fund af byggematerialer og navnlig
skeletter angiver kirkegårdens beliggenhed i
landsbyens 2 vestre del, nordøst for krydset
mellem bygaden og landevejen mellem Saksild
og Bovlstrup. Stengærder i dette område blev

nede omridset af en rektangulær bygning på
ca. 1 0 , 5 x 8 meter. Ved den vestre kortside af
hvad der må have været kirkens skib, fandtes to
sekundært tilføjede piller, hvis syld var ført dybere ned end den tilstødende murs fundering.
Pillerne har været kortere end tårnvangerne i
f.eks. Saksild kirke (s. 2415), men bredden er
den samme, så dimensionen synes at tyde på, at
de to piller på en eller anden måde har fungeret
som bæring for kirkens klokker. Ved undersøgelsen lykkedes det ikke at finde murrester øst
for skibet, hvor koret forventeligt har været. 5
Ved udgravningen fremdrog man adskillige
brokker af munkesten og tagtegl, som formentlig oplyser om murenes og tagets materialer.

Fig. 1. Plan 1:300. Tegnet af KdeFL 1985 efter udgravningsplan 1931-32 i NM 2. afd. - Plan.

Ved krydset ud til landevejen rejstes 1936 en
sten med grundridset af den udgravede bygning og følgende strofe, skrevet med versaler:

endnu ved århundredskiftet udpeget som levn
af hegningen, og munkestensmurværk nord
for kirken 3 kan være en rest af ringmuren eller
en portal.
Ved en undersøgelse 1931-32 4 konstateredes
rester af kirkens markstensfundering, som teg-

»Her fandt i muld man møre bene
hist kirken stod blandt huse lave
fra havet bymænd løfted stene
og satte dem blandt fædres grave«.

KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Ved embedet: Synsprotokol for Bjerager kirke 1925f.
- Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Præsteindberetninger ved N . B l i c h e r
1808 og 1821. Indb. ved Johs. Malling 1910. - U d skrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM
2. afd. - Beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht, 1985.

Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Udgravningsplan ved O d d e r Museum, u. år [1932].
Litteratur: Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er nævnt under Saksild s. 2436.
1

Danske Magazin 4. rk. II, 42 og RA. Rgsk. indtil
1559. Reg. 108 A. Liste over indkrævede klokker
1528/29.
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Blicher 1808 og 1821, der karakteriserer D y n g b y
som den største landsby i Bjerager sogn. Biskop Peder Vognsen havde besiddelser i D y n g b y , som han
1203 overdrog kannikernes fællesbord, j f r . s. 52.
3
NM 2. Indberetning 1903 af skolelæreren i D y n g by, N. P. Mathiassen.
4
J. Didriksen: Undersøgelse af D y n g b y Kirkes
Tomt. ÅrbÅrhSt. XXVII, 1934, s. 104-9, j f r . Johs.

Malling: Om de nedrevne Kirker i Hads Herred.
ÅrbÅrhSt. VI, 1913, s. 98-103 q og S.Elkjær: N e d brudte Kirker i Aarhus A m t . ÅrbÅrhSt. XI, 1918,
s. 123.
5
O m r å d e t var omrodet og vanskeligt at arbejde i på
grund af store træer. Den relativt lille kirke har i
størrelse svaret til kirkerne i f.eks. Randlev (s. 2466)
og †Tvenstrup (s. 2587).

Fig. 2. D y n g b y 1:10000. Målt af C. A. Brockenhuus omkring 1820. Kirkens beliggenhed markeret med stjerne
(*). - Map of the village. * marks the site of the demolished church.

Fig. 1. Kirken og kirkegårdsmuren med Stodderstenen (s. 2523), set fra sydøst. Ældre fotografi i Det historiske arkiv for O d d e r og omegn. - The church and the churchyard wall seen from south-east.

ODDER KIRKE
HADS HERRED

Fra gammel tid tilhørte kirken kongen, oplyser Hads
herredsbog 1661. 1 Dette år blev kirken, som så m a n ge andre ejendomme i herredet (jfr. Saksild, s. 2411),
overdraget Joachim Gersdorffs arvinger 2 og via en af
disse tilfaldt den ved giftermål admiral Jens Rodsteen
til Rodsteenseje 1675 3 (jfr. tværfløj, gravmonument
o. a.). Kirken fulgte herefter denne gård (ang. donationer, j f r . inventaroversigten), indtil Christian
M. Voss' enke, Sophie Amalie Sehested, 1835 4 afhændede gården, men beholdt kirken. 1840 5 overgik
den
til Voss'
broderdatter Augusta
Sophie
C. L. Voss, der blev gift med den senere k o m m a n d ø r
Emil A.Wulff. 1890 6 erhvervedes kirken af sønnerne, den senere k o m m a n d ø r Fritz L. C. M. V. Wulff
og den senere departementschef Louis E. A. Wulff,
hvorfra den overgik til selveje 1. januar 1909.
1659 7 underviste præsten i kirken efter gudstjenesten, mens bymændene holdt grandestævne i våbenhuset.
I sognet ligger hovedgårdene Rathlousdal (før
1674 Loverstrup) og Rodsteenseje (før 1681 H o v e d strup).

Odder ligger omtrent midtvejs i den markante
og sine steder brede sænkning, der deler Hads
herred i en østlig, lavere part og en vestlig, der
er højere og mere kuperet. Beliggenheden skal
ses i lyset af, at her, i nærheden af Rævsås udløb
i Odder å, var det naturlige sted for overgang
over den vandgennemstrømmede og sumpede
dal. Byens centrale placering i en frugtbar landbrugsegn, med passende afstand til de nærmeste købstæder, dannede en væsentlig baggrund
for bebyggelsens betydelige omfang allerede i
ældre tid og for den fortsatte vækst i dette århundrede. Siden middelalderen havde ådalens
strømme næret adskillige vandmøller, 8 som
udgjorde en anden forudsætning for, at en betragtelig oplandshandel fandt hjemsted i O d der. Omkring århundredskiftet etableredes
større industrielle virksomheder, og Odder
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Fig. 2. Søndre kirkegårdsmur og kirken, set fra sydvest. H u g o Matthiessen fot. 1912. - The south churchyard
wall and the church seen from south-west.

blev knudepunkt 9 for private jernbaner til Århus, Horsens og havnen i Hov. Udviklingen er
fortsat med den konsekvens, at bebyggelsen,
der tidligere fulgte ådalen og gik i øst-vestlig
retning, nu navnlig udstrækker sig vinkelret
herpå, følgende landevejen mod Århus. Byens
status i vore dage angives af det bemærkelsesværdige rådhuskompleks, som opførtes i løbet
af 1970'erne efter tegning af Knud Friis og Elmar Moltke Nielsen.
I den ældre, langstrakte landsby, der 174110
af århusbispen Peter Hygom blev beskrevet
som stor og folkerig, lå kirken centralt i bebyggelsen, rejst på åens sydside i en sådan afstand
fra vandløbet, at der nord for kirkegården var
plads for enkelte huse. I forhold til herredets
trafikforbindelser var kirkens beliggenhed
overordentlig central, idet landevejene fra alle
verdenshjørner løb sammen i pladsen nord og
øst for kirkegården. Nord for kirken, på den
anden side af åen, lå præstegården, hvis størrelse afspejlede embedets anseelse, der 158511 af
kongen karakteriseredes med, at »kalds og
sogns lejlighed ... er sådan, at det en duelig og

skikkelig person er værdig«. Det firlængede
anlæg, der ses på kortet fig. 77, var opført efter
en brand 1744 og brændte 1895. Den herefter
genrejste præstegård blev sløjfet 1980. Ved gårdens sydøstre hjørne udmundede Århusvejen,
før den flyttedes til sin nuværende plads, og
ved det sydvestre hjørne endte byens hovedstrøg, der kom vestfra og hang sammen med
alleen ved Rathlousdal. Hovedadgangen til kirkegården og kirken måtte derfor blive på nordsiden ved pladsen, hvor også de østfra kommende veje fra Rørt og Randlev stødte til.
Kirkegården er udvidet i flere omgange. Første gang 1821-2212, måske foranlediget af
Tvenstrup kirkes nedlæggelse (s. 2587). En anden udvidelse fandt sted halvtreds år 13 senere.
Omstændighederne dikterede, at udvidelserne
foregik mod vest, på arealet mellem åen og nuværende Tornøegade. Matrikelkortet godtgør,
at første gang kirkegården blev øget, inddrog
man det vestligste afsnit af det nuværende areal, mens området mellem udvidelsen og den
gamle kirkegård på kortet har vej signatur. Udvidelsen 1872 har således bestået i at forbinde
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Fig. 3. Odder å og området nord for kirkegården, set fra vest med det 1902 nedrevne parti af nordre kirkegårdsmur (s. 2522). Emil Stæhr fot. omkring 1900. Det historiske arkiv for Odder og omegn. - The area north
of the churchyard and remains of the northern churchyard wall, demolished in 1902.

de to kirkegårds afsnit. Gravpladsen fik herved
sin lange, smalle form, som dog forvanskedes
med rundede hjørner i den østre ende ved en
gaderegulering 1942. 14
Den ældre kirkegård, hvis udstrækning o m trent har svaret til den østre halvdel af det eksisterende område, har været rektangulær og hegnet af en bemærkelsesværdig kampestensmur,
hvoraf en strækning er i behold på sydsiden.
Den øvrige, nuværende hegning udgøres af nyere kvader- og brudstensmure.
Den ældre murstrækning i syd langs Tornøegade, ud for kirkebygningen (fig. 2), er knap to
meter høj, græstørvsafdækket, og omkring 180
cm bred, opbygget af marksten med delvis
mørtelfyldte fuger. Ringmuren meldes omsat
og udbedret utallige gange siden den første efterretning 1618, da en o m m u r i n g synes foretaget i ler. Det fremgår 1635, at muren i hvert
fald på visse strækninger var afdækket med tagsten, og at der sine steder stod piller, formentlig som afstivning. 1 5 Niels Lauridsen fra Skanderborg foretog 1648 16 en større istandsættelse.
Jævnligt anføres i regnskabsbogen udgiften til

Danmarks Kirker, Århus amt

»den ordinære reparation« ved siden af betaling
for ekstraordinær afstivning og udbedring.
Muren m o d Tornøegade er senest omsat i
1960'erne. 17
Det er derfor uklart, om muren fra begyndelsen har været opbygget med (kalk) mørtel,
ligesom de oprindelige dimensioner ej længere
kan konstateres. 1 8 Uldall registrerede højden til
godt halvtredie meter, mens spor på kirkegårdsportalen lader formoder, at murtoppen
tidligere lå omkring tre meter over terræn.
Endnu i dette århundrede omtales, at der på
syd- og østsiderne fandtes en faldende j o r d skråning foran muren. Når desuden åens nærhed på nordsiden tages i betragtning, fremgår
det, at kirkegårdens hegning i alle tilfælde på de
tre sider har været ret effektiv. Skønt ikke alle
enkeltheder står klart, må ringmuren i Odder
grupperes sammen med en række andre af stiftets kirkegårdsmure, der udmærker sig ved
usædvanligt format, og som synes at skulle dateres til engang i 1300'rne 19 (jfr. Malling, s. 2307).
På vestsiden fik muren antagelig lov at blive
stående indtil kirkegårdsudvidelsen 1872. En
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Fig. 4. Kirkegårdsportalen, set fra nordøst (s. 2522).
Poul N ø r l u n d fot. 1924. - The churchyard portal seen
from outside.

Fig. 5. Kirkegårdsportalen (s. 2522). Opstalt af n o r d siden og grundplan 1:100. Målt og tegnet af KdeFL
1984. - Churchyard portal 1:100.

overgang over muren i det vestre hjørne ønskedes afskaffet 1848. 20 På de tre andre sider synes
muren at have eksisteret til op i sidste halvdel af
forrige århundrede, for derefter etapevis at forsvinde, således at kun den nævnte strækning i
syd er bevaret idag. Når det i synsprotokollens
beskrivelse 1862 summarisk hedder, at kirkegården omgives dels af stengærde, dels af stenmur, kan stengærdet antages at indhegne udvidelsen i vest, på hvis nordside måske lå en j o r d vold, som 1856 20 »aldeles ikke freder«, og som
synet ønskede afløst med en »stenmur«. N æ sten for hvert år fra 1860'erne og ind i dette
århundrede r u m m e r synsprotokollen og regnskabsbogen ikke nærmere lokaliserede indførelser af omsætninger, ommuringer eller blot reparation af ringmuren. Det synes heraf at fremgå, at sydsidens vestre strækning forsvandt 1886/
87, 13 østsiden og en del af nordsiden 1898, 17
efter en sammenstyrtning 2 1 året før, mens en
del af sydsidens østre afsnit allerede da var o m muret og givet den højde af ca. 170 cm, som
var opstillet som n o r m (jfr. fig. 3). Den sidste
rest af nordsidens ældre mur, der stødte op til

kirkegårdsportalen (fig. 4), blev sløjfet 1902. 22
Der er tre indgange, hvoraf hovedadgangen,
der sidder i nordsiden ud for våbenhuset, udmærker sig som en statelig muret portal, der antagelig er bygget i 1400'rne. Det hvidkalkede,
teglhængte porthus (fig. 4 og 5), hvis u d f o r m ning svarer til den lidt større sydportal ved Falling kirkegård, er udstyret med kamtakkede
kortsider og smykkes på fronten og i østgavlen
med cirkulære og skjoldformede blændinger.
N å r løjtnant Jensen, der 1885 havde stået for
opførelsen af valgmenighedskirken (s. 2584),
1908 13 fik betaling for ny låge og port, kan der
være tale om de nuværende trægitterfløje.
Kirkegården er desuden tilgængelig ad en
fodgængerlåge i øst og gennem en muret, teglhængt, foroven hvidkalket portal med jerngitterfløje, placeret i sydsidens vestre afsnit.
1618 15 nævnes den nedre låge, måske identisk
med den østre indgang, som 1803 23 var i god
stand. På et tidspunkt herefter er den øjensynlig nedtaget for at retableres 1839 12 og blive
fornyet 1879. 13 Den vestre låge var brøstfældig
1803 23 og ønskedes flyttet 1885. 13
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Fig. 6. Området ved Odder kirke. N o r d opad. Hans Stiesdal fot. 1965. - The area around the church seen from the
air. North at top of picture.

Bygninger på og ved kirkegården. En †kirkelade
blev revet ned 1612 15 af to karle, der yderligere
fik betaling for at hugge mørtel af murstenene.
Samtidig med sin tiltrædelse som sognepræst
1655 15 lod C. H. Blichfeld »ved kirken« opbygge et †hospital. 1661 1 nævnes »et lidet hus ved
kirken til rådighed for degnen«. Det er usikkert
om et af disse huse er indgået i den skole, som
oberst Rantzau byggede i begyndelsen af
1700'rne, og som blev istandsat 1741. 24 Skolen
er vist identisk med den †længe vinkelret på
kirkegårdsmuren, nær portalen, der ses på matrikelkortet (fig. 77). Bebyggelsen på stedet,
som senest r u m m e d e et vaskeri, blev sløjfet
1972. Lidt vestligere har der i nyere tid eksisteret et nødtørftshus, og i forbindelse hermed var
etableret en †låge til kirkegården.
En hvidkalket, teglhængt bygning ved østre
indgang r u m m e r efter ombygning 1968 toiletter og materialrum. På det såkaldte Åløkkeareal på åens nordside er der 1982 bygget et
kirkecenter og en ny præstegård (tegnet af
H. P. H o l m Nielsen) ved siden af det fa år ældre
kommunebibliotek (tegnet af René Sørensen).

Som †gabestok opstilledes 1629 25 en egestolpe
med halsbånd, lænke og stabel af jern.
1615 15 lagdes en †stenbro ved kirkegårdsporten, sikkert identisk med det bånd mellem indgangen og våbenhusdøren, der 1904 17 blev brolagt med cementfliser, fornyet 1951. 17 Idag ligger et pikstensbælte omkring hele kirken.
Kirkegårdens beplantning består først og
fremmest af seks ældre lindetræer, der flankerer
og karakteriserer den korte strækning mellem
port og våbenhus. I vest er desuden bevaret en
rest af nordsidens store elme (jfr. fig. 6). En
nyere allé af klippet lind står i kirkegårdens
længderetning mellem tårnet og vestre dige
med en tværarm til søndre port. Lignende træer er plantet i vest og langs udvidelsesafsnittets
syddige, hvor lindetræer tidligst nævnes
1886/87. 20 Kirkegårdens alléer omtales 1862,
og dengang fandtes desuden enkelte større aske 26 ved ringmuren.
Ved etableringen 1942 af det såkaldte kirketorv på kirkegårdens østside flyttedes Stodderstenen27 eller Bathis sten fra hegnsmurens sydøstre hjørne, hvor den ses på ældre fotografier
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Fig. 7. Nordre portal (s. 2526). Opstalt og snit 1:50. Målt og tegnet af F. Uldall 1887. - North portal of the nave.

(fig. 1), hen til indgangen. Det er utvivlsomt
den samme sten, som i 1700'rne lå på kirkegården og i Danske Atlas 28 beskrives som en rundrygget, godt een meter lang kampesten.
I forbindelse med anlæggelse af en urnegravplads på arealet syd for kirken opstilledes
1969 et krucifiks af Erik Heide.
Kirken består af apsis (gennemgribende o m muret 1868), kor og skib, antagelig fra sidste
halvdel af 1100'rne, hvortil i senmiddelalderen
er føjet et våbenhus foran skibets norddør og et
kraftigt tårn ved vestgavlen. På kirkens sydside
er i årene op til 1693 rejst en stor tværbygning
som gravkapel for kirkeejeren, admiral Jens
Rodsteen og hans slægt. Bygning for kirkens
varmeværk tilføjedes 1877-78 og sløjfedes
1952. Orienteringen har en ubetydelig afvigelse
m o d nord.
De oprindelige afsnit, apsis, kor og skib, tilhører sammen med f.eks. kirkerne i Framlev
(s. 2038), Mårslet (s. 2256) og Gosmer, sydøst
for Odder, gruppen af stiftets større landkirker. Murene er afsat med betydelig præcision
således, at skibets langvægge flugter med det
omtrent kvadratiske kors sidefacader. På en

skråkantsokkel, der på apsis er beriget med en
serie vandrette vulster (s. 2410, fig. C, 4), er
bygningen rejst af granitkvadre i formure og
marksten i bagmurene. »Mod sædvane«, som
Uldall udtrykker sig, er tillige triumfvæggen i
skibet på en høj skråkantsokkel sat af kvadre,
der muligvis oprindelig har gået op til loftet
eller højere, men idag kun når til vederlag i
koråbningen. Granitfacaderne, der rensedes for
kalk omkring 1890, 20 er omsatte og i nogen
grad nyhuggede, men vidner fortsat om det
oprindelige stenhuggerarbejdes høje håndværksmæssige kvalitet. Ikke alene er de almindelige kvadre veltilhugne, men i soklen indgår
sten af exceptionel længde, hvoraf nogle blokke på tårnets vestside, utvivlsomt udflyttede fra
skibets vestgavl, måler 210, 228 og 242 cm.
Ved indretningen af Rodsteens gravmæle er en
sådan sokkelsten, der må antages at stamme fra
skibets sydside, benyttet som bærestolpe i det
hvælvede r u m under admiralens epitaf.
Kirkens hele udformning lader formode, at
byggeriet har været vel tilrettelagt og er skredet
planmæssigt frem. De tre bygningsdele knyttes
sammen ved hjælp af gennemgående skifte-
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Fig. 8. Grundplan 1:300. Tegnet med supplementer af KdeFL 1984 efter Jens Hougaard og Jørgen Viemose
1971. - Plan 1:300.
Fig. 9. A. Tympanon af gulgrå granit, indmuret i
tværfløjens sydgavl (s. 2526 og 2531). Cirkelslaget
er indristet på blokkens nederste del. B. Glamhul i
tårnet (s. 2529). Principskitse 1:30. KdeFL 1984. - A.
Tympanum included in the wall of the south wing. B.
One of the belfry lights in the tower.
Fig. 10. Tværsnit i skibet, set m o d øst 1:150. Målt af
Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971, tegnet af
KdeFL 1984. - Section through nave 1:150.
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Fig. 11. Kirken set fra sydøst. LL fot. 1981. - The church seen from south-east.

gangshøjder og den ensartede, beherskede profilering, som er tildelt de relativt fa, men velvalgte, accentuerende led. Norddørens forn e m m e proportionering godtgør, at en kyndig
bygmester har stået for opførelsen. Ved den
omhu, hvormed triumfvæggen er behandlet,
synes der at råde et vist slægtskab med andre
kirker i herredet, navnlig Randlev og Gosmer.
Af portalerne er den nordre (fig. 7) bevaret i
brug, dog er trinnet, der »paa en noget eiendommelig Maade er fordybet ned i Soklen«, 29
som Uldall formulerer sig, sløret ved gulvniveauets hævning 1963. I fronten har den rundbuede åbning, der måler 280x128 cm, profilerede kragbånd (s. 2410, fig. C, 2) og plan t y m panon, mens dørhullet på indersiden er rektangulært med kvadersatte sider. Sydportalen, der
forsvandt ved tværfløjens opførelse, synes at
have været mage til, idet det glatte, rødbrune
granittympanon (fig. 9A), der er indmuret i
fløjens gavl, og de profilerede vederlagssten
(fig. 13 og s. 2410, fig. C, 3), som er placeret i
vangerne af gennembrydningen til tværbygningen, uden tvivl stammer herfra.

Et tilmuret vindue med sålbænksten og en
overligger, der er husformet med skrånende sider, iagttages på korets nordside, mens såvel
vinduet i syd som apsidens er forsvundet. U l dall så 1885 en løsliggende, rektangulær †overligger, hvis »hulede Form« røbede, at den havde siddet indvendig i apsis, og han iagttog desuden en polygonal †overligger, som syntes at
hidrøre fra apsisfacaden. Skibet har i hver langmur to vinduer, der sidder på oprindelig plads;
det vestre i sydsiden er tilmuret.
For en samlet betragtning gælder, at ingen af
de oprindelige vinduer er bevaret. Sammenholdes den nuværende tilstand med Uldalls iagttagelser, 30 fremgår det, at alle ændredes i 1880'erne (jfr. nedenfor, afsnittet om vinduer). Mindst
forandret er korets, i 1860'erne blændede nordvindue.
Uldall skriver, at overliggerne ved nordsidens vinduer er femsidede (mens de nu er trapezformede), og fremhæver, at kun i korvinduet fandtes en særlig sålbænkkvader. En anden sad (og sidder fortsat) indmuret i tårnet. 3 1
U d e n for kirkegården konstaterede han en
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Fig. 12. Kirken set fra nordøst. Helge Jacobsen fot. 1973. - The church seen from north-east.

†overligger med k r u m overside. Uldall opsummerer sine iagttagelser med, at »det har i det
Hele megen Interesse at see, hvorledes man ved
denne Kirke har varieret Formen paa de oprindelige Vinduers Overliggere«.
To dekorerede kvadre iagttages i facaderne.
Den ene (fig. 14), der måler 3 4 x 8 4 cm, er placeret på skibets nordside nær østhjørnet, tre
skifter under murkronen, og smykkes med en
tegning, der er indristet med dobbelte streger.
Den anden (fig. 15) sidder på tårnets vestside
umiddelbart over soklen og indeholder et indrammet, lidt forsænket, kvadratisk, såkaldt
stenhuggerfelt. 3 2 Den ejendommelige vulstramme, som findes næsten mage til ved lignende felter ved Falling kirke, går i hjørnerne ud
med trebladsmotiver og ledsages på den ene
side af et par indristede buer.
Tilføjelser og ændringer. Antagelig i Niels
Clausens lange tid som biskop i Århus (14911520, j f r . kalkmalerier) er der indbygget hvælv
og ved skibets vestgavl rejst et tårn, hvis hvælvede tårnrum i f o r m og disposition er nært
knyttet sammen med kirkerummet.

Korets overhvælvning kan være gennemført
først, således som det synes normalt at være
tilfældet; i hvert fald afviger dette hvælv fra
kirkens øvrige. På murede hjørnepiller er slået
en krydshvælving med retkantede halvstensribber, der udspringer af pillerne uden vederlagsmarkering. Skjoldbuernes begyndelsesniveau er derimod angivet med dobbelte bånd af
svagt udkragede, affasede sten.
Skibets velmurede og ret kuplede overhvælvning er på sædvanlig måde udført med
falsede hjørne- og vægpiller, hvor vederlag angives med dobbelte bånd af svagt fremspringende normalskifter ligesom i koret. Hvælvene, der bæres af kun halv sten brede skjoldbuer
og falsede gjordbuer, er derimod i alle tre fag
disponeret som stjernehvælv og udformet på
samme måde som en hovedpart af hvælvingerne i domkirken i Århus (s. 272). Alle ribber er
retkantede ligesom ved de hvælv i stiftets hovedkirke, der synes at være de senest udførte.
Forneden, hvor strålerne ligger tæt, er ribberne
af praktiske grunde kun en kvart sten brede
(jfr. fig. 17).
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Tårnrummets hvælv og tårnbuens u d f o r m ning er så nært samhørende med skibets hvælv,
at det hele forekommer samtidigt. En nu tilmuret lem i nordre kappe af skibets vestligste
fag kunne dog motivere en formodning om, at
opførelsen af det store og kostbare tårn måske
er trukket i langdrag, hvorfor der blev behov
for direkte adgang 3 3 til skibets loft.
Det er ovenfor bemærket, at kun den nederste del af triumfvæggen er udført med granitkvadre. Dette forhold sammenholdt med at såvel koråbningen som skråkantsoklen er ændret,
lader antage, at triumfbuen er udvidet. Før o m dannelsen, der kan have fundet sted i sammenhæng med hvælvslagningen, kan åbningen have haft en udtalt slank proportion ligesom
nordportalen.
Murværket ved foden af skibets østre hjørnepiller tyder på, at der her eksisterede †sidealterborde34 forud for overhvælvningen.
Tårnet, hvis enkeltheder, navnlig murteknik,
hvælv og glamhuller, viser slægtskab med andre tårne i Århusområdet, og som disse utvivlsomt er afhængig af den store, senmiddelalderlige byggeplads ved stiftets hovedkirke, må dateres til sidste del af 1400'rne eller begyndelsen
af det efterfølgende århundrede. Det er på en
markstenssyld bygget fortrinsvis af munkesten
i munkeskifte; dog er facadernes nedre del sat
med kvadre, der antagelig hidrører fra skibets
samtidig nedbrudte gavl. Herfra stammer
utvivlsomt også vestsidens skråkantsokkel, der
udmærker sig ved de ovenfor nævnte, meget
lange blokke. Enkelte vindueskvadre indgår i
murværket. Bagmurene er forneden af rå
kamp, højere oppe af tegl med ridsede fuger. 3 5 I
murstensvæggene i nedre mellemstokværk
iagttages partier af marksten med teglstumper
og småsten indtrykket i fugerne (fig. 16, jfr.
f.eks. Kasted, s. 1596).
T å r n r u m m e t overdækkes med stjernehvælv,
der hviler på forlæg i væggene og derfor har
været forudset ved opførelsen. Til forskel fra
skibets tilsvarende hvælv er ribberne foroven
rundede, mest stabilt gennemført i nordsiden. 3 6
Den spidsbuede tårnbue er så bred, som skibets
vestre hjørnepiller har tilladt; i falsen nærmest

Fig. 13. Kragbånd i arkaden til Rodsteens kapel
(s. 2526). LL fot. 1981. - Cornice re-used in the arch of
the sepulchral chapel belonging to the Rodsteen family.

Fig. 14. Kvader med indristning på skibets nordside
(s. 2527). KdeFL fot. 1984. - Carved ashlar included in
the north wall of the nave.

Fig. 15. Kvader med indrammet stenhuggerfelt, indmuret på tårnets vestside (s. 2527). KdeFL fot. 1984.
- Carved ashlar included in the west wall of the tower.

arkaden mangler disse piller vederlagsbånd,
hvilket kan være en måde, hvorpå bygmesteren
har ønsket at fremhæve åbningen m o d tårnrummet. I alle tilfælde kan dette træk tolkes
som en understregning af samhørigheden mellem skibets hvælvslagning og tårnbyggeriet,
således at formålet med tårnrummet må have
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været en udvidelse af kirkerummet. Det forek o m m e r derfor sandsynligt, at mindst et af de
to eksisterende vinduer går tilbage til oprindelige lysåbninger, der blot er omdannede ved udvidelser (jfr. vinduer).
Over tårnrummet indeholder tårnet to lave
mellemetager og et klokkestokværk. Der er adgang til nedre mellemstokværk ad en muret
trappe i nordmuren med indgang udefra; den
fladbuede døråbning sidder i spidsbuet spejl og
er udvidet i bredden ved behugning af anslagsfremspringet. Fra et lille r u m med buet bagvæg
fører et lige trappeløb, hvis trin nymuredes
1848 20 og senere er blevet cementerede, op til
oversiden af tårnrummets hvælv i det nordvestre hjørne. På grund af trappen er nordmuren
een sten bredere end sydmuren, hvorfor tårnrummets midtlinie ligger forskudt for skibets
hovedakse.
Nedre mellemstokværk har i syd og nord et
omdannet vindue; det søndre er bl.a. ændret
ved facadens nymuring. I stedet for »den gamle
trælåge« ønskedes 1862 20 et glasvindue. Oprindelig synes begge at have været fladbuede inden for et spidsbuet spejl. En vistnok tilsvarende åbning i øvre mellemstokværks nordside er
tilmuret. I klokkeetagen sidder m o d hvert verdenshjørne et glamhul bestående af to rundbuede åbninger, der i facaden sammenfattes i et
rundbuet spejl; indadtil er åbningerne fladbuede. Glamhullerne, der i begyndelsen antagelig
var ens, er i tidens løb ændrede ved reparationer, navnlig m o d øst og vest. Oprindelig synes
midtpillen at have været affaset og rundbuernes
vederlag angivet med et udkraget skifte, således at udformningen (jfr. fig. 9B) har været beslægtet med de egenartede lydhuller i domkirken i Århus (s. 236f), hvor inspirationen da
utvivlsomt er hentet.
Tårnets kamtakkede taggavle vender m o d
øst og vest og smykkes med indbyrdes forskellige blændingskompositioner: Østgavlen indeholder 11 spidsbuede høj blændinger. Vestgavlen, der i midten har tre sådanne og en cirkelblænding i hvert af de nedre hjørner, er ikke
uden lighed med samtidige gavle i stiftet (jfr.
Tunø, s. 2382).
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Fig. 16. Østre side af sydvæggen i tårnets mellemstokværk (s. 2528). KdeFL fot. 1984. - Section of masonry on the south wall in the second storey of the tower.

Fig. 17. Hvælvets overside i skibets nordøstre hjørne
(s. 2527). KdeFL fot. 1984. - The extrados of the vault
in the north-east corner of the nave.

Våbenhuset foran norddøren, der antagelig er
jævnaldrende med kirkens senmiddelalderlige
overhvælvning og udvidelse, er rejst på en syld
af marksten under anvendelse af rå kamp i
langmurenes nedre partier, navnlig på østsiden.
Tre romanske gravsten indgår i murværket.
Den kamtakkede taggavl, der sammen med
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Fig. 18. Indre, set m o d øst. LL fot. 1981. - Interior looking east.

vestsiden repareredes 163115 af Johan murmester fra Århus, indeholder syv fladbuede blændinger og er opsat efter nedstyrtning 191117;
ved samme lejlighed blev antagelig også portalens sider ommuret. 161215 arbejdede et par
murere med at forfærdige våbenhuset med
bænke og andet tilbehør, heriblandt måske nichen i østvæggen med henblik på det skab, som
blev lavet 1618 (jfr. †skab).
De eksisterende, fremspringende marksten,
navnlig i rummets nordhjørne, tyder på, at der
har eksisteret murede bænke, mens de tre bænke,
som nævnes i inventariet 1862,17 må have været
af træ. 185720 anføres for første gang synets ønske om to nye vinduer, og samtidig foreslog
man, at bræddeloftet blev oliemalet. Da kirkens granitfacader afrensedes i 1880'erne, 20 blev
våbenhusets loft hævet for at frilægge hele skibets nordportal.

Tværbygningen på skibets sydside, ofte kaldet
Tvenstrupfløj en (jfr. s. 2587) eller korskirken,
er tilføjet i sidste del af 1600'rne af kirkeejeren,
admiral Jens Rodsteen til Lerbæk som begravelseskapel og som udvidelse af kirkerummet.
Opførelsen er påbegyndt efter 1674, da Rodsteen fik kgl. tilladelse til at nedbryde annekskirken i Tvenstrup for at anvende materialerne
til sit byggeri i Odder, og den må være afsluttet
senest 1694, hvilket årstal med jerncifre læses
på gavlen sammen med »IRS« og »SAG« for
bygherren og hans hustru Sophia Amalie Gersdorff. Den ret store tilbygning, under hvis
søndre halvdel er indrettet et tøndehvælvet kisterum, har et areal, der er næsten to trediedele
af skibets.
Over den bindige granitsokkel er langmurene rejst af rå og kløvet kamp, mens den lidt
smallere gavlmur til godt to meter over terræn
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Fig. 19. Indre, set m o d vest. LL fot. 1981. - Interior looking west.

er opført af kvadre og herover af mursten. Indtil ca. tre meter over terræn er bygningens
hjørner sat af granitkvadre. Langsiderne afsluttes med en profileret trægesims, mens den
simple gavl kun brydes af de ovennævnte jernbogstaver og et ved epitafiets opstilling tilmuret, ovalt vindue i midtlinien lige under tagfodshøjde.
I forbindelse med opførelsen er skibets sydmur fjernet i det vestligste fag, og kragbåndene
i den herved sløjfede sydportal er anbragt som
vederlagssten i vangerne af den nyetablerede,
falsede, rundet spidsbuede arkade. 37 Foruden
kvadrene i gavlen indgår der i kapellets mure
også andre materialer fra den nedbrudte del af
skibets sydside. 38 Umiddelbart genkendelig er
den allerede nævnte, lange sokkelsten, der er
benyttet som støttepille i gravrummet under
Rodsteens tunge epitaf, ligesom det utvivlsomt

er portalens tympanon, der er anbragt centralt i
gavlens fod (fig. 9A).
Bygningen er lagt så langt mod vest, at dens
vestmur løber ind på tårnets sydfacade. Rummet er herved placeret i tværaksen af skibets
vestligste fag og samtidig praktisk taget midt
for norddøren, der i hvert fald efter kapellets
opførelse var kirkens eneste indgang (før apsisdøren blev sat ind). Den indtrædende vil straks
kaste et blik ind i kapellet, mens dettes relation
til skibets østende og koret, der er kirkens liturgiske tyngdepunkt, er den dårligst tænkelige.
Hovedformålet med den nye fløj har således
været at danne en passende ramme om admiralens gravmæle.
Gulvet over gravhvælvingen er hævet godt
to alen over gulvet i kapellets forreste, nordre
afsnit og danner podium, hvorpå Rodsteens
monument er opstillet. I podiets front sidder
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den i nyere tid blændede nedgang til gravkælderen. Denne ventileres ved en åbning i hver
af bygningens langmure. Loftet i det ganske
prunkløse kapel er et tøndehvælv af træ, der
ønskedes fornyet 1843 39 og blev pudset 1889. 13
Idag belyses r u m m e t af et indvendig svagt
smiget vindue omtrent midt i hver langmur;
åbningernes udvendige fladrundbue er antagelig oprindelig, men begge er omdannede i lysningen.
Kirkens tilstand efter reformationen synes gennemgående at have været god. 1606 15 blev lofterne repareret, 1702 23 siges bygningen at være
i god stand, og 1715 23 nævnes, at den fornylig
var repareret. 1735 23 »takkes ydmygst kirkens
højædle herskab for deres forsorg for tilbørlig
vedligeholdelse«. Også i begyndelsen af forrige
århundrede 1 2 erklærer synet, at kirken er »meget velvedligeholdt«. 1868 13 nymuredes korgavlen i blank mur af røde sten samtidig med
o m m u r i n g af apsis, der forsynedes med »udgangsdør for præsten«. 1883 20 indledtes granittens afrensning for kalk. Ved midten af
1930'rne 40 k o m det på tale at udvide kirken
med en tilbygning på størrelse med sydfløjen
og placeret ved siden af denne. En omfattende
renovering under ledelse af H. P. Nielsen fandt
sted 1963. 41
Gulvene udbedredes 1618 15 og 1637 15 med
mursten; i forbindelse med en gulvreparation i
kordøren og ved fonten 1636 42 indkøbtes kampesten. 1843 20 blev næsten hele gulvet lagt om
og rettet op. 1860 13 nævnes fliser i koret, vistnok lagt af murermester Qvist efter orglets
flytning; beskrivelsen 1862 omtaler også fliser i
skibet. I stolestaderne fandtes da trægulve,
mens der lå mursten i apsis, våbenhus og forreste del af sydfløjen. 1908 43 ønskede synet, at
stengulvet i de nederste stolerækker blev afløst
af brædder, men i første omgang klarede man
sig vist med »linoleumstæpper«. Ved istandsættelsen 1963, 44 da der konstateredes et ældre
murstensgulv under en cementudstøbning,
lagdes i apsis, kor og skib gule tegl på fladen, i
våbenhuset fiskebensmønster af gule og røde
sten på kant, i stolestaderne og i nordre del af
tværbygningen hvidskurede trægulve. Podiet

over Rodsteens gravhvælvning har idag støbt
gulv, bemalet som grå og sorte fliser.
I første halvdel af 1600'rne, for hvilken periode der foreligger 1 5 indførelser i kirkebogen,
nævnes påfaldende hyppigt reparationer og andre arbejder ved vinduerne, uden at det dog er
muligt at stedfæste dem eller skaffe overblik
over situationen. Øjensynlig har det fortrinsvis
drejet sig om istandsættelser eller udskiftning af
ødelagt glas, men der kan også være foretaget
udvidelser af eksisterende lysåbninger. 1612
anskaffedes, foruden stål til stænger, to »nye
vinduer«, måske de samme som nævnes 1626,
da Søren glarmester i Skanderup »gjorde to
store fag nye vinduer små«. Når der 1643 sattes
to store ruder i tårnets sydvindue, hænger det
muligvis sammen med pulpiturets forlængelse
nogle år før.
1857 20 indsattes to vinduer i våbenhuset. Foruden disse opregner beskrivelsen 1862 17 vinduernes samlede antal til 11, heraf otte af træ og
tre med blysprodser. Samme år foreslog synet
anbragt et spidsbuet jernvindue i korets sydside, mens det lille i nord ønskedes tilmuret. I
denne periode må begge vinduer i skibets sydside havde været åbne, ligeledes et sekundært i
sydfløjens østmur.
1885-88 43 gennemførtes en række ændringer
efter tegning af H. V. Ahlmann; bl.a. udvidedes vestvinduet, og to spidsbuede vinduer anbragtes i skibets sydside, mens det i nord skulle
»rettes efter murens beskaffenhed«. Trævinduet i tårnets sydside udskiftedes vist først 1914. 17
Tagmaterialet har i første halvdel af 1600'rne
været dels bly, der 1635 blev »lagt op igen«,
dels tagsten, 4 5 hvoraf jævnligt indkøbtes supplerende partier. 1625 15 således 500 af den hollandske type. Udover at våbenhuset var teglhængt, kendes materialefordelingen ikke før
1862, 17 da den var som idag. 1885 noterede U l dall, at der lå zink på apsis. Alle tage fornyedes
1984 med fastholdelse af den ældre fordeling,
dvs. med bly på apsis, kor og sydfløj, vingesten på resten.
Til våbenhuset indkøbtes 1623 15 egetræ til
»en hammer under bjælkerne« (antagelig en
rem), i 1640'rne 46 blev kirkens tagværk, der
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1862 var af eg, forstærket på forskellig måde,
og 1895 47 gennemførtes en næsten fuldstændig
fornyelse.
Opvarmning. En †tilbygning for »varmeapparatet« opførtes 1877-78 13 i hjørnet mellem
skibet og sydfløjen (jfr. fig. 1). I sin u d f o r m ning med blank mur af røde sten og tag af
zink 4 8 benyttede varmecentralen det samtidige
industribyggeris formsprog, hvilket accentueredes af den kantede »fabriksskorsten«, hvis
top lå højere end skibets tagryg. Senere kalkedes facaderne. Opvarmningen kan ikke have
været tilfredsstillende, for 1905, 20 efter reparation år 1900, 13 ønskedes apparatet udskiftet
med kakkelovne. Nogle år senere blev det o m bygget, og 1917 17 godkendtes en ny skorsten.
1952 blev bygningen revet ned, og under terræn indrettedes et kedelrum, hvis skorsten førtes op i skibets kip. Piben ønskedes nedtaget
1960. 17
Kirken er idag hvidkalket inde og delvis også
udvendig, hvor dog korets østre taggavl og
granitfacaderne står i blank mur; sugfjælene er
gråmalede.

(†)KALKMALERIER
1909 fandt man anledning til at undersøge tidligere afdækkede »pletter« på hvælv og vægge,
hvilket imidlertid ikke efterfulgtes af yderligere
afdækninger. Først 1963 foretoges en nøjere
undersøgelse af kalkmalerikonservatoren Egm o n t Lind af de afdækkede partier, der viste, at
kirken har haft gotiske kalkmalerier på væggene, sengotiske på hvælvene samt en 1700-tals
baldakin omkring Rodsteen-gravmælet. Alt er
nu overkalket med undtagelse af et bomærke
(se nr. 3 nedenfor).
1) Fra 1400'rne stammer en dekoration (jfr.
fig. 20), der tilsyneladende har prydet alle skibets vægge, men som senere er blevet delvis
dækket af de yngre hvælv (jfr. s. 2527).
Dekorationen bestod af to arkaderækker
over hinanden, adskilt af en ca. 25 cm høj bort
med rankeværk. Hver række målte ca. 125 cm i
højden, mens arkadernes bredde varierede. Felterne adskiltes af lodrette stave, farvestribet
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Fig. 20. Udsnit af kalkmalet †frise på skibets sydvæg; øvre arkaderække i 2. fag fra øst (s. 2533). E g mont Lind fot. 1963. - Section of wall-painting of
†frieze on south wall of nave; upper row of arcades.

med lys- og skyggesider. Under nedre arkaderække fandtes en ca. 218 cm høj draperimaling,
inddelt i lige brede baner med hver sin farve:
lysrødlig, rødbrun, hvid og okker, alle med
grønt overfang. I sviklerne mellem ophængningslinierne og overfanget sås et par sideskudte, gullige stave. Over hvælvene 4 9 kan iagttages
rester af en kronfrise, østligst på skibets sydvæg en spidstunget buefrise (fig. 73), hver spids
endende i tre hjerteformede blade som på apostelfrisen på korets nordvæg i Tilst (s. 1574,
fig-13).
Figurscenerne i de fa, delvis afdækkede arkader var så fragmentariske, at de ikke kunne
identificeres. Bedst bevaret syntes et udsnit af
et øvre arkadefelt (fig. 20, jfr. fig. 74) på sydvæggen i skibets 2. fag fra øst. Her sås en del af
et okkerfarvet hus med gråt tag. I døråbningen
en grønt kjortelklædt person med hænderne
rakt frem m o d to foranstående mænd. Den for-
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reste var iført knælang, rødbrun kjortel og grågule hoser; hænderne sammenlagt foran livet.
Samme stilling indtog den midterste mand, der
havde trekvartlang, grøn kjortel med bred, okkerfarvet b r æ m m e forneden. Over hans hoved
en kuppelformet genstand, grøn og gul. Den
bageste person bar knælang, rødbrun kjortel.
Et andet og mindre udsnit, af et øvre arkadefelt, på skibets nordvæg, iagttaget 1910, forestillende en glorieret person, siddende ved et
bord, med hænderne foran brystet, har muligvis været en rest af en nadverscene.
Malerierne var ifølge restauratoren udført på
en »usædvanlig glat, næsten glittet berapning«.
Af farver var især grønt meget anvendt.
2) I 1400'mes senere del er antagelig malet et
indvielseskors oven på et af de førnævnte undervægsdraperier, på nordvæggen i skibets østligste fag.
3) O . 1 5 0 0 synes hele kirken at have faet en
hvælvdekoration af egnens almindelige, enkle
type. Hertil hører formodentlig et rødmalet bomærke (fig. 72), 29 cm højt, der nu ses under
tårnbuens nordre del. Der er iagttaget fragmenter af en bort bestående af et hvidt firkløver
på grå bund på gjordbuens underflade mellem
skibets 2. og 3. fag (jfr. bl.a. Astrup s. 2347f.),
et gråmalet sildebensmønster på en ribbeunderflade i 2. hvælvfag og den velkendte buefrise
med prikker over buespidserne på skjoldbueforfladen i 1. fag.
Samhørende med denne dekoration er rimeligvis de to sortmalede våbener, som Søren
Abildgaard endnu 1776 kunne se på hvælvet:
Århusbispen Niels Clausens våben og et uidentificeret, med en seksoddet stjerne som mærke.
4) I 1700'rnes begyndelse er malet en †baldakin, i røde og gule farver, omkring Rodsteens
gravmæle (jfr. s. 2564). Væggen senere helt afrenset for farver i forbindelse med en reparation.
5) En nyere dekoration, muligvis fra 1873, 50
er beskrevet af Eigil Rothe 1909: apsidens
hvælv og vægge var rødt kalkmalede, korets
hvælv stærkt blåmalede, mønstret med hvide
stjerner, væggene pudset og strøget med gul
kalkfarve. Skibets hvælv var hvidkalkede.

INVENTAR
Oversigt. Af kirkens tidlig-middelalderlige inventar
er bevaret nogle særdeles betydningsfulde stykker: et
af de såkaldte gyldne altre og et samtidigt krucifiks
hørende til samme kreds, samt et fornemt røgelsekar, alt indkommet til Oldnordisk Samling, det senere Nationalmuseum, alteret takket være Randlevpræsten Niels Blicher. Til kirkens tidlige udstyr hører desuden den romanske granitfont, beslægtet med
flere andre i de nærmeste kirker. Den enkle prædikestol fra o. 1600 er 1631 blevet prydet med malerier af
den samme maler, som malede prædikestolene i N ø lev og Randlev. 1640 har kirken udskiftet sin gamle
alterprydelse (det gyldne alter) med en »moderne«
altertavle skåret af den fremtrædende billedskærer
Peder Jensen Kolding. Enkelte sogneboere har i
1600'rne skænket genstande til kirken: sygesæt, alterstager 1652, †salmebog, †tårnur 1656, hvortil også kirkeejeren bidrog. Et †alterklæde er givet af
tingskriver Jesper Rasmussen, der desuden har sat et
epitaf over sig selv og sin familie.
Efter at kirken kom under hovedgården Rodsteenseje, har det først og fremmest været dennes
ejere, der har beriget kirken: Jens Rodsten og Sophie
Amalie Gersdorff med †klokke nr. 4 1679, †alterklæde, alterdisk, prædikestolens lydhimmel og opgang
med malerier 1703, Øllegaard Rodsteen og Fr. Chr.
Rantzau med alterkalk o. 1725 og †klokke nr. 5 1747,
samt Malte Sehested og Sophie Amalie Rantzau med
†alterklædevåbener, oblatæske o. 1750 og †klokke
nr. 5 1747. En †pulpiturstol har tillige været opsat
for Rodsteensejes herskab. Det mest fremtrædende
minde, familien har sat over sig selv, er imidlertid
det store gravmæle fra o. 1706, med portrætbuster i
Quellinus-stil, opstillet i familiens kapel, men nu på
uheldig måde skjult af et orgel.

Alterbordet, fra 1963, har afløst en ældre trækonstruktion. 5 1 1640 blev »det gamle stenalter«
nedtaget og herefter atter opmuret »under den
ny altertavle og ved siderne«. 15
†Alterklæder. 1604 erhvervedes et alterklæde
af lærred, 1631 karakteriseret som gammelt. 1 5
1687 52 ejede kirken to alterklæder: 1) et rødt,
givet af Jesper Rasmussen i Fillerup (jfr. epitaf),
og 2) skænket af admiral Jens Rodsteen sammen med en †messehagel; det bestod af »tablette«(?) og havde en bort og frynser af sølv og
silke. Det er formodentlig identisk med det
klæde, der 1715 beskrives som værende af
sort(?), guldblommet atlask. 23 Det var tilsyneladende endnu i brug 1776, da kirken besøgtes
af Søren Abildgaard, som omtaler et altertæppe
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Fig. 21. Altertavle udført 1640 af Peder Jensen Kolding, stafferet 1654 (s. 2536). LL fot. 1981. - Altarpiece made
by Peder Jensen Kolding, ornamentation from 1654.
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broderet med våbener for Rodsteen og Gersdorff. Under broderiet var påhæftet forgyldte
sølvvåbener for Sehested og Rantzau med initialerne »M.I.S.« og »S.A.R.« for henholdsvis
Malte Jensen Sehested og hans hustru Sophie
Amalie Rantzau (jfr. kiste nr. 5).
Altertavle53 (fig. 21 og 74) fra 1640, da Peder
Jensen billedsnider af Kolding fik 1500 dl. for
med egne folk og på egen kost »at have gjort af
ny en udskåret altertavle med billedværk og al
sin tilbehøring«; hertil købte kirken desuden
egetømmer og fjæl for 12 dl. samt 9 pund lim. 5 4
Ifølge et malet årstal blev stafferingen først foretaget 1654.
Den lille, til r u m m e t fint proportionerede
tavle, der afslutter rækken af værker fra den
produktive mesters første tiår, står som overgangsled til de arbejder, hvor barokke stiltræk
bliver fremherskende. Den arkitektoniske opbygning med storfelt mellem ottekantede, korintiske søjler opløses i sine yderværker, topstykke og storvinger, i bruskbarokke k o m p o nenter (jfr. epitaf fra 1641 i Hvilsted). Som
vanligt har mesteren anvendt nogle forlæg, der
varieres lidt. Således svarer det dybe midtfelts
relief af Nadveren 5 5 til Saksild-tavlens (s. 2421),
dog er baggrunden rigere, med et fyldigt draperi bag Kristusfiguren ophængt foran den pilastersmykkede væg. Foran de to storsøjler står
som i Gylling ca. 69 cm høje frifigurer af evangelisterne Lukas og Johannes, med deres dyretegn oksen og ørnen ved fødderne, mens Mattæus og Markus sidder på tavlens brudte gavlstumper, hvorunder ses hovederne af deres
tegn, englen og løven. Topstykket (fig. 76), der
skyder sig op mellem gavlsegmenterne, har
hermesmykkede pilastre bærende en topgavl,
på hvis bruskbarokke led er anbragt næsten
nøgne putti med (nyere) lidelsesredskaber. 56
U n d e r portalen ses en fritskåret fremstilling af
Korsfæstelsen. I storvingernes gennembrudte
barokkartoucher står figurer af dyderne Troen,
med kors og bog, og Håbet, med due og anker.
Storvingerne, der har topspir og forneden løber ud i brusket volut med fantasimaske, afsluttes yderst af havfrue med brusket fiskehale
og palmegren i hånden. Både krongesims og

postamentbjælke er prydet med fladsnit (gennembrudt på postamentbjælkens midterste
del), og på gesimsbøjlerne sidder diademhoveder 5 7 af samme art som på tavlen i Gylling og
Gosmer prædikestol. Store englehoveder på
postamentfremspringene flankerer et æggestavindrammet skriftfelt.
Tavlen står med en staffering fra Niels Termansens restaurering 1912, 58 dvs. en genopmaling af de oprindelige farver fra 1654 (jfr. Saksild s. 2421). De dominerende, laserende farver
er rødt og grønt samt guld på mørkebrun baggrund. Figurerne har naturlig hudfarve, hår og
skæg er forgyldte. Frakturindskrifterne står
gyldne på sort bund, i frisen: »Jeg Er Opstandelsen Oc Liffuet«, i fodfeltet under nadverrelieffet den tilhørende tekst: »Tager æder Det Er
Mit Legome ... [1.] Cor. XI v. 24. 1654« og i
postamentfeltet: »Dricker alle der Aff, Denne
Er Det Ny Testamentis Kallck« ... etc. - Ifølge
kirkens regnskaber 2 0 blev tavlen malet 1849.
Den tidligere alterudsmykning, fra tiden før anskaffelsen af den nuværende altertavle, var et af
de såkaldte *gyldne altre, hørende til en gruppe,
der bl.a. omfatter Lisbjerg-alteret (s. 1400 ff.)
og indgående er behandlet af Poul Nørlund. 5 9
Da denne alterprydelse 1640 blev overflødig,
afhændedes den fem år senere til †annekskirken
Tvenstrup, hvorfra den 1821 k o m til O l d n o r disk Museum, nu Nationalmuseet (inv. nr.
CCCCXXIII).
Ved overdragelsen bestod alterudsmykningen (fig. 22-39) af forskellige dele, 60 der er
fremstillet til forskellig tid og synes sammenbragt fra forskellige kirker (jfr. nedenfor). Det
drejer sig dels om et retabel (dvs. en tavle opstillet ved alterbordets bagkant), udført o. 115075, hvortil hører en såkaldt himmelbue, dels om
et formodentlig samtidigt krucifiks, der en tid
har været anbragt under »himmelbuen«, og
dels om et frontale (alterbordsforside) fra
o. 1225-50. Ligesom de øvrige gyldne altre er
alle dele udført i egetræ og beklædt med tynde,
drevne kobberplader, der er efterbehandlet
med ciseleringer og dekoreret med forgyldning
og brunfernis. 6 1 - Ornamenternes placering på
retabel, bue og frontale fremgår af fig. 23.
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Fig. 22. Det »gyldne *alter«, siden 1821 i Nationalmuseet (s. 2536). LL fot. 1979. - The »golden Altar«, since
1821 in the National Museum.

Danmarks Kirker, Århus amt
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Retablets (fig. 22-24) trækonstruktion 6 2 består
af en enkelt planke, 175 cm lang og 37 cm høj,
på hvis forside rammen, med tovstav, er groft
udskåret, hvorefter alt er beklædt med kobberblik. 6 3
Rammedekorationen omfatter dels borter
med indskrift og fladeornamentik (dobbelte,
krydsende og flettede halvrundbuer (A) samt et
kædeornament (B)), 64 dels en kraftig tovstav
omkring de tre sider. Inden for rammen består
reliefudsmykningen af en søjlebåren arkaderække, midtpå brudt af et større felt, hvis trekløverformede bue rager op over den øvre
rammeliste. I dette centrale felt fremstilles den
tronende Kristus, og i arkaderne til hver side
herfor ses apostlene, der delvis er vendt mod
ham. Også søjlerækkens bladsmykkede baser
og varierende svikkelblade er udformet symmetrisk omkring midtfiguren.
Den tronende Kristus (R 1) (fig. 24) sidder på
en stolpestol med dyrehoveder og -fødder.
Kristi hoved er stærkt læderet, og kun dele af
ansigtet 65 er bevaret, hvorved den bagvedliggende voksklump 6 6 bliver synlig. Glorieskiven
har indstemplede prikker ligesom baggrunden
for Kristusfiguren i øvrigt. Gloriens korsblade,
der rager ud over gloriecirklen, 67 er fligede og
foldede som arkaderækkens svikkelblade. Kristus rækker højre arm velsignende ud, således
at pegefingeren når ud på buekanten, i venstre
holder han en åben bog, hvori en indskrift med
graverede majuskler: »Ego svm via Veritas et
vita« (Jeg er vejen, sandheden og livet; Joh.
14,6). Kappen, der falder i siksakfolder ned foran brystet, afdækker den indre klædning. Denne har ved halsen et cirkelmønstret bånd, der
fortsætter ned langs kappefligen og på usædvanlig måde efterlader den højre del af brystet
nøgent, så både brystvorten (i relief) og naglegabet, med spinkle, indridsede blodstriber,
ses. 68 På buen over Kristi hoved læses (R 2):
»Michael: Ihe(sus) X P S (= Christus) Gabriel«.
Denne indskrift kan enten henvise til et lille
krucifiks flankeret af engle, der formodentlig
oprindelig har stået oven på retablet, eller til de
to ærkeengle i himmelfartsmandorlaen på
»himmelbuen« (jfr. nedenfor).

R E T A B E L (R) OG H I M M E L B U E (H)
1. Kristus tronende som verdens hersker, velsignende og med bog, hvori: »Ego svm via Veritas et
vita« (jeg er vejen, sandheden og livet (Joh.
14,6)).
2. Indskrift: »Michael: Ihe(sus) X P S (= Christus)
Gabriel«.
3-12. De ti apostle: 3, med åben bog. 4, bedende. 5,
med oprakt hånd. 6, Johannes, skægløs, med
kalk(?). 7, Peter, med to nøgler. - 8, Paulus(?),
med palmegren. 9, med åben bog. 10, med
krukke, hvorpå kors. 11, med åben bog. 12, pegende, med åben bog.
13-14. Indskrift, 12 apostelnavne: 13. [Mat]hevs:
Bartholooevs: Philippvs: Iohannes: Andreas:
Petrvs. - 14. Pavlus. Iacobvs. Symon: Ivdas:
Thmmas(!): Mathas(!).
15. Himmelfarten, Kristus mellem engle.
16. Løvehoved.
Fladeornamentik
A. Krydsende,
B. Cirkel med
C. Rankeslyng
D. Drage.

i guld på brunfernis:
dobbelte halvbuer.
kors, i kæde.
med blade.

F R O N T A L E (F)
1. Kristus tronende som verdens hersker, velsignende og med bog. Ved siderne: »A Ω.«.
2-5. Evangelistsymboler.
2. Mattæus-englen, med bog. 3. Johannes-ørnen.
4. Lukas-oksen. 5. Tomt felt [Markus-løven].
6-17. Scener fra Jesu barndomshistorie:
6. Bebudelsen. 7. Besøgeisen. 8. Jesu fødsel. 9.
De hellige tre konger på vej til Bethlehem. 10.
Tomt felt. 11 og 12. De hellige tre kongers tilbedelse. 13. Tomt felt. 14. Barnemordet. 15.
Fremstillingen i templet. 16. Soldat for Herodes.
17. Jesu dåb.
18-25. Store medailloner.
18. Helligåndsduen. 19. Gudslammet. 20. Profet(?). 21-25. Tomme.
26. Indskrift på rammen, guld på brunfernis: »[Hu]ic
maiestati svmmeqve / simvl trinitati sint inclinati sint et servire parati ecl..« (mod denne øverste
hersker og tillige m o d den højeste Treenighed
skal de være ærefrygtige, og de skal være beredte til at tjene kirken).
27-28. Stansede ornamentborter.
27. Fligede blade. 28. Rankeslyng med fabeldyr:
kentaur, fugl, drage, løve.
Fladeornamentik i guld på brunfernis:
C. Rankeslyng. På firpasfeltets ramme: graveret ranke på rudret bund.
E. Varierede mønstre på felternes skrå sider.
• Spor efter fæstnelse af bjergkrystaller.
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Fig. 23. Odder. Alter, skitse 1:15, ved KdFL 1985. Placeringen af billedfremstillinger med tilhørende indskrifter. Reliefdrevne, på retablet: R 1, 3-12, på »himmelbuen«: H 15-16, på frontalet: F 1-25. - Fladeornamentik
udført i guld og brunfernis: A - D . - Indskrifter, på retablet: R 2 og 13-14, på frontalet: F 26. - Stansede
ornamentborter på frontalet: F 27-28.
• Spor efter bjergkrystaller
Positioning of the altar's pictorial decoration and inscriptions. In relief on the retable: R 1, 3-12, on the arch: H 15-16, on
the frontal: F 1-25. - Surface ornamentation executed in gold and brown varnish: A-D. - Inscriptions, on the retable: R2,
13-14, on the frontal: F. 26. - Stamped ornaments on the frontal: F 27-28.
• Traces of rock crystals.
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Fig. 24. Retablets midtparti med Majestas domini og apostle (jfr. fig. 22; s. 2538). Sophus Bengtsson fot.
o. 1926. - The central part of the retable with Christ in Majesty and Apostles.

Under de rundbuede arkader er der kun blevet plads til ti af apostlene 63 (R 3-12), men alle
tolv navne er med majuskler malet på rammelisten ovenover (R 13-14): »[Mat]hevs: Bartholooevs(!): Philippvs: Iohannes. Andreas: Petrvs
// Pavlus. Iacobvs. Symon: Ivdas: Thmmas(!) :
Mathas(!)«. 69 Figurerne er frontale, deres hoveder højt opdrevne. Både med hensyn til stilling, dragt og behandling af hår og skæg er de
individuelt formede, og kun tre (R 7, 8, 4) er
nærmere kendetegnet: De to flankerende Kristus, Peter med to nøgler og Paulus med skaldepande og palmegren samt den skægløse Johannes med korsmærket kalk(?). 70 Variationen i
apostlenes størrelse 71 og detailbehandling er af
en sådan art, at man måske kan antage, at de er

udført af to forskellige personer. Den ene gruppe, rimeligvis omfattende apostlene i venstre
halvdel samt den yderste figur i højre (R 3-7,
12), er i størrelse mindre og har mere detailleret
udformede dragter. Disse har dels spiralsnoninger 72 på skuldre og ved ærmer, dels falder
stoffet på en sådan måde, at figurernes anatomi
antydes. De mandelformede øjne har pupilprikker, håret er nærmest flettet i kvadrater.
Den anden gruppe består af større figurer, der
er grovere og mere skematisk udført, de to
inderste apostles (R 8-9) øjne er uden pupilprikker.
Figurerne fremtræder gyldne foran den mørke baggrund. Ornamentborterne fremhæves
tilsvarende ved forgyldning på brunfernis.
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Tovstavenes riller og svikkelbladenes ribber er
markeret med brunfernis, der desuden er anvendt på bogstaverne. Indskrifternes majuskler
omfatter enkelte »stungne« bogstaver: C, E,
M, O, S (dvs. bogstaver forsynet med en eller
flere prikker).
I retablets rammeliste findes på oversiden
nogle små huller, 7 3 der måske er spor efter fæstnelse af sidefigurer til et lille krucifiks, der ligesom på Sahl-alteret oprindelig kan have været
opstillet oven på retablet. Et kraftigt skår på
bagsiden af dettes midtbue angiver, hvor det
eksisterende krucifiks en tid har været anbragt
(jfr. nedenfor).
En 94 cm høj »himmelbue«74 (fig. 22) rejser sig
over retablet, til hver side hvilende på et tredelt
»kapitæl«. Dette forlænges nedefter med et glat
stykke træ, fæstnet ved dyvler til retablets bagside. »Kapitælerne« er smykket med fladeornamentik: rankeslyng (C) samt et kædeornament
(B) svarende til retablets. Det ene »kapitæl«
prydes på det nederste led af et opdrevet dyrehoved (H 16) (jfr. fig. 26). Selve buen er tre-

Fig. 26. Detalje fra buen over retablet (jfr. fig. 22;
s. 2541). Sophus Bengtsson fot. o. 1926. - Detail from
the arch of the retable, cf. fig. 22.

Fig. 25. Relief med Himmelfarten, på »himmelbuen« (jfr. fig. 22; s. 2541). Sophus Bengtsson fot.
o. 1926. - Relief on the arch, with the Ascension.

leddet ligesom Lisbjergs: en kraftig tovstav ledsages af en smal og en bred frise, henholdsvis
med buer (A) og rankeslyng (C). I hver side
udgår ranken fra munden på en drage (D), og
hvert af slyngene indskriver bestandigt varierede blade. Øverst på buen er påsat et mandorlaformet, forgyldt relief med Himmelfarten (H
15) (fig. 25), hvor den velsignende Kristus, stående på et lille podium, ledsages i sin himmelfart af to engle, måske de ovenfor omtalte ærkeengle Michael og Gabriel. Kristi kappeflig
over venstre arm ender ligesom på flere af apostlene i en lille spiral, og baggrunden er prikstemplet på samme måde som den bag retablets
Kristusfigur.
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Fig. 27. Korstræets bagside (jfr. fig. 28) med genanvendt låseplade fra en lås af vikingetidstype (s. 2544). NE
fot. 1985. - The reverse of the cross ( c f . fig. 28) with a re-used striker plate from a lock of Viking Age type.
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Fig. 28. Det »gyldne« *krucifiks, fra o. 1150-75; siden 1821 i Nationalmuseet (s. 2544). NE fot. 1985. - The
»golden« crucifix, c. 1150-75; since 1821 in the National Museum.

2544

HADS HERRED

ned på skuldrene, sidder en krone, hvis liljetakker kun delvis er bevaret. Kroppen er slank,
med buede ribben, der er gennemstukket af en
lille, indridset sidevunde. Brystvorterne er
markeret med en enkelt prik i relief, navlen ved
en prik og indridset bue. De lange, tydeligt
leddelte arme er let bøjede, hænderne med de
strakte fingre store og grove. Det knælange
lændeklæde, der er trukket en smule op over
højre knæ, er for den øvre dels vedkommende
udformet symmetrisk, med hofteknuder og lille overfald på hver side af midtsnippen. Den
øvrige del af klædet falder dels i lange, flade
folder, dels, over venstre knæ, i buede. Knæene
er svagt bøjede, ben og fødder stiliserede.

Fig. 29. Detalje af krucifiksfigur (jfr. fig. 28; s. 2544).
Sophus Bengtsson fot. o. 1926. - Detail of crucifix (cf
Jig. 28).

Krucifikset (fig. 27-30), der er udført i samme
teknik som de forhen beskrevne krucifikser i
Lisbjerg (s. 1400 f.) og Åby (s. 1443 f.) samt det
beslægtede i Tirstrup (Randers amt), er antagelig samtidigt med retablet og formodentlig udført i samme værksted. Figuren, der måler 57,5
X 51,5 cm (medregnet kronen), er udskåret i
egetræ, 7 5 kronen i ét med hovedet, og den er på
hele forsiden 7 6 beklædt med forgyldte kobberblikplader (jfr. fig. 30).
Det er en fremstilling af den levende Kristus
som konge, frontalt anbragt med sidestillede,
naglegennemborede 7 7 fødder (uden fodstøtte).
Hovedet (fig. 29), der kun hælder en anelse
m o d højre, har stiliserede ansigtstræk. De store, mandelformede øjne er åbne og næsefløjene
tydeligt markeret; overskægget har opaddrejede spidser. På håret, der falder i flade lokker

Hele figuren er forgyldt, men lændeklædets
folder, de anatomiske detaljer og ansigtstræk,
f.eks. pupiller, skægsnoninger, hårets lagdeling
og de tynde hårstiber på skuldrene samt kransen af prikker omkring brystvorterne, er f r e m hævet ved påbrændt brunfernis. Kronens bladornamentik er ciseleret ved trambulering.
Figuren er ophængt på et kors (fig. 27-28),
der med de store akantusbladduske for enderne
nu måler 146,5 X 80 cm. Muligvis tidligt er det
imidlertid blevet afkortet i længden (jfr. nedenfor). Tværarmens bladduske er skåret i ét med
denne, hvorimod korsstammens er tilsatte og i
hovedsagen fornyede. 7 8
Korsets forside er helt dækket af kobberblikplader. Endernes bladduske, der svarer til
retablets svikkelblade, 79 er hver opdrevet i ét
stykke og alle forskellige. 80 Under den øvre og
største ses Guds velsignende højre hånd, der er
opdrevet foroven på selve korsstammen. 8 1
Korset er kantet af en siksakbort med viftestillede, gyldne blade, der nederst på korsstammen afsluttes af buer i vandret linie, hvilket
tyder på en oprindelig pladeafslutning her. De
gyldne bladduske har ribber og skygger i brunfernis.
På bagsidens korsskæring er, antagelig for at
styrke sammenføjningen her, sekundært pånaglet en ca. 26 cm lang låseplade til en lås af
såkaldt vikingetidstype. 8 2
Krucifikset er samtidigt med retablet, men
kan på grund af sin størrelse ikke oprindelig
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have haft plads under »himmelbuen«. 8 3 Denne
er på et senere tidspunkt blevet forhøjet for at
muliggøre krucifiksets anbringelse oven på retablet, i hvilken position det forefandtes ved
Nationalmuseets erhvervelse 1821. 84
Frontalet (fig. 22-23), fra o. 1225-50, består af
to sammendyvlede planker, der for enderne har
rammestykker samlet ved hjælp af fjer og not. 8 5
Det måler nu 96,5 cm i højden 8 6 og 165 cm i
længden, men højre side er beskåret således, at
der mangler både den ydre liste (med eventuel
indskrift), en tovstav samt en del af de skiver,
som har prydet hjørner og midte. 8 7 Som ved de
øvrige danske frontaler er såvel rammen som
revleinddelingen og de otte skiver udskåret i
træpladen.
Alterbordsforsidens gyldne kobberudsmykning består af et centralt firpasfelt med den tronende Kristus (F 1), omgivet af evangelistsymboler (F 2-5) (løven forsvundet) i felter, der er
beskåret af firpasrammen. Til hver side herfor
er seks kvadratiske felter med fremstillinger fra
Jesu barndomshistorie (F 6-17). I medaillonerne over og under Kristus ses henholdsvis Helligåndsduen (F 18) og Gudslammet (F 19). Af
rammens øvrige seks medailloner (F 20-25) er
kun én bevaret, midt på venstre kortside 8 8 (F
20). Her ses i halvfigur en skægget, glorieret
mand med et tomt skriftbånd, formodentlig en
profet (fig. 39).
Som på Lisbjerg-frontalet og »himmelbuen«
er rammen treleddet: yderst en indskrift- eller
rankebort, dernæst en tovstav (begge dele
mangler i højre kortside) og inderst en ornamentfrise, der tillige indgår som et led i frontalets almindelige revleinddeling. Indskriften (F
26), der forløber langs venstre kortside og fortsætter foroven, står med gyldne majuskler på
bruneret bund, hvori skelnes indridsninger fra
en tidligere majuskelindskrift. Begyndelsen af
den bevarede indskrift er læderet: »[Hv]ic :
maiest()ati : svmmeqv()e. / simvl : trinitati sint
inclina()ti: sint et servire parati ecl...« (et fireliniet vers, gentagende det samme rim fire gange: m o d denne øverste hersker og tillige mod
den højeste treenighed skal de være gudfrygtige, og de skal være beredte til at tjene kirken).
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Fig. 30. Krucifiksfigurens rygside (jfr. fig. 28;
s. 2544). Peter Henrichsen fot. 1982. - Back of the
crucifix figure (cf fig. 28).

På fodlisten ses gylden fladeornamentik, en
rankebort (C), der fyldigere og i mere elegant
f o r m findes graveret på firpasfeltets ramme.
Kobberlisterne på revlerne, der inddeler frontalet i felter, er på forsiden dekoreret med udstansede, gyldne ornamenter. 8 9 På alle vandrette lister består de af et fintformet, fliget blad (F 27)
mellem perlestave 90 (fig. 38), på de lodrette af
en ranke med indskrevne figurer (F 28) hentet
fra dyrekredsen 9 1 : kentaur, fugl, drage, løve
(fig. 32). På alle revlelisternes skråsider, ind
m o d felterne, ses varieret, gylden fladeornamentik: rosetter, blade, ranker, vinkler, skaktavl, stjerner, S-tegn etc.
H v o r de indre revlelister krydser hinanden er
påsat små kobberplader, ialt otte, med trambuleringer omkring de nu t o m m e indfatninger til
bjergkrystaller (på fig. 23 markeret med •).
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I frontalets centrale firpasfelt (fig. 31) ses
Maiestas domini (F 1), Kristus siddende på en
tronstol, med fødderne anbragt på et lille podiu m . Til siderne herfor, i relief, det græske alfabets første og sidste bogstav, alpha og omega, 9 2
henvisende til Johannes åbenbaring 1,8. Med
venstre hånd støtter Kristus livets bog mod
knæet, højre hånd holder han velsignende foran
sig. Bag hovedet, der ved issen bærer mærke
efter en krone, ses korsglorien. Hår og skæg,
der har endekrøller, er ciseleret med trambuleringer, øjnenes pupiller er angivet ved prikker.
Kjortlen, med mønstret halskrave, falder i bløde folder, der afslører kroppens anatomi. I felterne omkring Kristus er bevaret tre af de fire
evangelistsymboler (F2-5), alle med ryggen til,
men hovedet vendt bagud m o d Kristus. Johannes' ørn og Lukas' okse står på (tomme) skriftbånd, mens Mattæus (F2), der her, usædvanligt, ses i hel figur, holder en bog foran sig.
Fremstillingerne 93 på de drevne, gyldne kobberplader er fra oven: (F 6) Bebudelsen. Ærkeenglen Gabriel, uden vinger, løfter meddelende
højre hånd, i venstre holder han en kort stav og
det t o m m e skriftbånd. 9 4 Maria står forskrækket
halvt vendt m o d englen, med let oprakte arme
og fremadvendte håndflader; begge er uden
glorier. (F 7) Besøgeisen (fig. 33). Elisabeth og
Maria griber bevæget om hinanden, begge let
fremadhældet og uden glorier. (F 8) Jesu fødsel
(fig. 36). I forgrunden ligger den glorierede
Maria på et leje, vendt m o d højre. Kontakten
med Jesusbarnet er tydeligt vist ved, at hun
med venstre hånd har givet et æble til barnet,
der holder det i sin venstre og med højre, oprakte velsigner moderen. Ved denne bevægelse
er svøbet gledet ned, så overkroppen blottes,
ganske som på Stadil-alteret. Den højthævede
krybbe er kun skematisk angivet, de sidevendte
hoveder af oksen og æslet ses bagved. Foran
sidder Josef (i ret stor figur og med glorie),
med korslagte ben og hånden under kinden.
Det øvre, venstre hjørne synes udhamret, så en
eventuel engel eller stjerne muligvis er fjernet(?). (F 9) De hellige tre konger (fig. 37) ridende
mod Bethlehem følgende stjernen, som den
forreste konge peger op mod. - (F 10) Tomt

Fig. 32. Stansede ornamenter på frontalet (jfr. fig. 22
og 23, F 28) (s. 2545). JJF fot. 1985. - Stamped ornaments on frontal (cf. fig. 22 and 23, F 28).
Fig. 31. Frontalets midtparti med Majestas domini
omgivet af tre af de fire evangelistsymboler og med
Helligåndsduen og Gudslammet (jfr.
fig. 22;
s. 2545). Sophus Bengtsson fot. o. 1926. - The central
part of the frontal with Christ in Majesty surrounded by
three of the four symbols of evangelists and with the Dove
of the Holy Ghost and Agnus Dei (cf. fig. 22).
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felt. (F 11-12) De hellige tre kongers tilbedelse. På
den sjette plade (F 11) står de to konger med
deres gaver (fig. 34), den forreste, ældre, med
sin fremrakt, den unge, skægløse bagved, med
sin parat. På den syvende plade (F 12) knæler
den ældste konge foran Maria og rækker sin
ringformede gave frem; ved bevægelsen falder
dragten således, at hele venstre ben blottes.
Helt i forgrunden, med fødderne på et podium,
sidder den fremadvendte Maria. Med højre
hånd fatter hun om en kappeflig, med venstre
holder hun om Jesusbarnets venstre overarm.
Barnet sidder, kjortelklædt, halvt sidevendt og
strækker højre hånd velsignende frem. Et metalstykke med begge deres hoveder er revet
bort. (F 13) Tomt felt. - (F 14) Barnemordet. En
brynjeklædt soldat, med hjelm, står med hævet
sværd i højre hånd, med venstre griber han om
håret på et nøgent barn, som moderen prøver
at fravriste ham. (F 15) Fremstillingen i templet.
Maria løfter Jesusbarnet op over alteret (med
dug). Med venstre hånd støtter barnet en bog
m o d knæet, med højre velsigner det Simeon,
der rækker armene op m o d det. Alle tre personer har glorie, Jesusbarnet som vanligt med
kors. (F 16) Soldat for Herodes. En barhovedet,
brynjeklædt soldat, støttende sig til sit store
sværd, afventer Herodes' ordre. Kongen sidder
fremadvendt på sin trone, iført folderig kjortel
med mønstret halskrave og ærmer. Højre hånd
holder om et sværd, der ligger over hans knæ,
venstre er løftet, beordrende. (F 17) Jesu dåb
(fig. 35). Jesus står nøgen til livet, hvortil Jordans vande rejser sig. Armene er nedhængende, fingrene opadbøjede; stor korsglorie. J o hannes, i kamelhårsdragt, har kraftigt fuldskæg, der viser ham som den modne mand.
Med løftede hænder træder han frem og velsigner den yngre Kristus med højre hånd.
Scenerne på de enkelte plader er koncentreret
om fa personer, med udeladelse af alle forstyr-

Fig. 33-35. Relieffer fra frontalet (jfr. fig. 22). Besøgeisen (F7). To af de hellige tre konger (F 11). Kristi
Dåb (F17) (s. 2547f.). S.Bengtsson fot. o. 1926. Reliefs from the frontal (cf. fig.22). The Visitation.
of the Magi before Christ. The Baptism of Christ.
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Fig. 36-37. Relieffer fra frontalet (jfr. fig. 22). Fødslen og de hellige tre konger på vej til Bethlehem (s. 2547).
Bengtsson fot. o. 1926. - Reliefs from the frontal ( c f . fig. 22). The Nativity and The Magi on their way to Bethlehem.

rende biomstændigheder, og figurerne er vist
med en enkelhed i form, gestus og dragtbehandling, der virker monumental. Detailbehandlingen af ansigtstræk (med ciselering af hår
og skæg) er med fa træk fint karakteriserende.
De drevne, næsten kvadratiske plader, der
varierer lidt i størrelse 95 ligesom i øvrigt felternes træbund, er påstiftet langs kanterne. I nogle
tilfælde forekommer pladerne for store i for-

hold til bundfeltet, idet de rager ud på revlelisternes ornamenterede skråsider. 96 Dette viser,
at pladerne er påmonteret, efter at selve revleog rammekonstruktionen har faet sin udsmykning, hvilket imidlertid ikke behøver at tale
for, at pladerne er udført i et andet værksted
end revleudsmykningen.
Enkelte af pladerne kan være flyttet at dømme efter rækkefølgen af scenerne, der ikke

Fig. 38. Stansede ornamenter på frontalet (jfr. fig. 22 og 23, F 27) (s. 2545). JJF fot. 1985. - Stamped ornaments
on frontal ( c f . fig. 22 and 23, F 27).
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Fig. 39. Hjørnemedaillon på frontalet med profet(?)
(jfr. fig. 22; s. 2545). Sophus Bengtsson fot. o. 1926.
- Cornermedaillon on the frontal, with prophet(?) (cf
fig. 22).

overalt følger det sædvanlige forløb. F.eks. er
Jesu fremstilling i templet (F 15) vist efter barnemordet i Bethlehem (F 14), en scene der desuden burde f o r e k o m m e efter pladen med Herodes' ordregivning til soldaten om barnemordet (F 16). Ifølge Nørlund synes endvidere enkelte af pladernes stifthuller ikke at passe til
huller i de respektive træbunde.
Odder-alterets forskellige dele, inclusive
krucifikset, knytter sig nøje til de øvrige gyldne altre både med hensyn til materiale, form,
udførelse og ikonografisk indhold. Som af
Poul Nørlund påpeget indeholder denne gruppe mange fælles og særprægede træk. Sammenholdt med den omstændighed, at de stammer
fra kirker i gammel dansk område, gør det rimeligt at slutte, at de også er udført her. 9 7 Vedrørende Odder retabel og frontale er det nærliggende at tænke på en jysk værkstedstradition, måske med udgangspunkt i stiftsbyen Århus - ligesom foreslået for Lisbjergs vedkommende. Endvidere forekommer det sandsynligt, at personer i nær tilknytning til kirken må
have stået bag valget af indskrifter og motiver.
N e t o p kirken har i øvrigt spillet en afgørende rolle som formidler af det øvrige Europas

kultur, bl.a. eksemplificeret i endnu bevarede
domkirkeskatte med deres liturgiske håndskrifter, 9 8 bogbind, bærealtre, reliekvieskrin og
kors.
I retablet har man sporet indflydelse fra sachsisk kunst, hvorimod det yngre frontale synes
påvirket af rhinsk-westfalske forbilleder. 9 9
De tidsmæssigt afvigende dele - retabel og
frontale - har stået i Tvenstrup kirke indtil
1821. Forskellige oplysninger (se nedenfor) synes imidlertid at tale for, at de to dele kan være
k o m m e t fra henholdsvis Odder og Saksild kirker. Hvis denne antagelse er holdbar, lægges
der endnu et eksempel til det antal landsbykirker, der har besiddet et gyldent alter. Herved
underbygges teorien om, at disse altre oprindelig har hørt h j e m m e her og ikke udelukkende i
de store (stifts)kirker.
Om alterudsmykningens ældre historie kan
berettes, at »altertavlen« 1612, da den befandt
sig i Odder, blev »opkradset og renoveret« af
Peder guldsmed ved Skanderborg for ialt 2 dl.
og 4 sk. Efter anskaffelsen af en ny altertavle
(jfr. s. 2536) blev den gamle 1645 solgt til annekskirken Tvenstrup for 10 dl. 1 5
Også Saksild kirke havde 1613/14 en gammel altertavle, der blev solgt til Tvenstrup for
1½ dl, 1 0 0 hvor den 1715 beskrives som »meget
gammel, overtechet med tynd messingplade,
er noget fordervet i messinget af tidens ælde«. 1 0 1 Her er kun tale om én altertavle,
øjensynligt et gyldent alter, der måske på dette
tidspunkt har været stykket sammen af to sammenbragte tavler 102 af forskellig alder fra henholdsvis Odder og Saksild kirke.
Efter Tvenstrup kirkes nedrivning 1820 lykkedes det sognepræsten i Randlev, Niels Blicher, at fa kirkeejeren, major F. D. von Voss til
Rodsteenseje, til at forære Oldsagskommissionen altertavlen, der ifølge Blicher »vel ikke er
meget stor, men vidner om en meget høi alderd o m - og har vist nok i sin tid været et kostbart
mesterværk ...«. 1 0 3
I sit takkebrev til major v. Voss 30. juni
1821 104 skriver kommissionens sekretær, Chr.
Jürgensen Thomsen, at »efter at dette sjeldne
Stykke er bleven afpudset og igien sammen-
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sadt, tager det sig meget vel ud og er en sand
Ziir for den Del af Museet som omfatter den
catholske Cultus vedkommende Sager«.
Foruden denne sammensætning og afpudsning med henblik på udstilling har alterprydelsen 1938 gennemgået en istandsættelse af konservator William Larsen og senest 1979 105 en
rensning før nyopstilling i museet.
Altersølv. Alterkalk (fig. 40), fra o. 1725, udført af Horsens-mesteren Mogens Thommesen
Løwenhertz og sandsynligvis skænket af kirkeejerne (se ndf.). Den er 23,3 cm høj og svarer til
samme mesters kalke i Astrup (s. 2350) og Alrø
(Hads hrd.). Over en ottetunget, flad fodplade
er foden drevet op med et tilsvarende antal fodtunger samt fladrundbuer på randen; i sviklerne
rude med tungebort. Indknebne skaftled på
hver side af den ret flade knop, der har fremspringende rudebosser mellem rudeornamenter
som fodrandens. Bægeret, hvis mundingsbælte
er forgyldt, prydes af et graveret, kronet alliancevåben, flankeret af givernavnene (med skriveskrift): »S. F. C. Rantzau - 0. R. Sten«, for
S(alig) 106 Fr. Chr. Rantzau og hustru Øllegaard
Rodsteen (jfr. kiste nr. 3 og 4). På en af fodtungerne mestermærke for ovennævnte guldsmed
(Bøje II, 1982, nr. 6128).
Ny kalk, stemplet »Cohr«.
Disk, o. 1700, sandsynligvis skænket af kirkeejerne Jens Rodsteen og hustru Sophie Amalie Gersdorff (jfr. gravmæle m.m.), hvis initialer, »I.R.S. S . A . G.« er graveret på randen
med store skønskriftsbogstaver på hver side af
deres hjelmede våbener. 16,4 cm i tvm. To utydelige stempler på randen. 1 0 7
†Alterkalk og †disk, tidligst omtalt 1606; vægten 1631 opgivet til 30 lod. 1636 15 repareredes
begge dele af »Christen guldsmed ved Skanderborg«. 1 0 8
Oblatæske (fig. 41), o. 1750-75, udført af
Knud Rasmussen Brandt, Horsens, der har leveret en næsten tilsvarende æske til Astrup
(s. 2350). Cylinderformet, 9 cm i tvm. og 6 cm
høj, med bølget fodplade og kant på låget, der
har drevne, radiære riller. På den flade overside
er graveret kronede våbener, flankeret af rocailler og spinkelt løv, for kirkeejerne Malte
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Fig. 40. Alterkalk fra o. 1725, udført af Mogens
Thommesen Løwenhertz, Horsens, og antagelig
skænket af kirkeejerne (s. 2551). - Chalice c. 1725,
made by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens, and
probably donated by the patrons.

Fig. 41. Oblatæske o. 1750-75, udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, antagelig skænket af kirkeejerne (s. 2551). LL fot. 1981. - Wafer box c. 115015, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens, probably
donated by the patrons.
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guldkanter, er afgivet til Odder museum.
Alterstager. 1) (Fig. 42), skænket 1652, 37 cm
høje og hvilende på tre primitive, 8,5-9 cm høje løvefødder (fig. 43), fæstnet ved nitte til en
stor øsken støbt i ét med løvekroppen. Mangeleddet skaft med baluster over ret fladt profileret fodskål; lysetorn af malm. Beslægtet med
stager i Mårslet (s. 2270) og Gylling (Hads
hrd.). Den ene stage har flere graverede pyntelinier, enkelte trambulerede, end den anden, og
også de graverede versalindskrifter på øvre
fodled er forskellige: 1) »Ernst Melckersen
skovrider i Hatz herret och hvstrve Iahanne
Hans dater«, 2) »Foreret 10 daller til disse livsestager til Odder kircke anno 1652«.
2) Nyere barokkopier, af messing, 36 cm høje, på tresidede fodstykker med klofødder,
skænket o. 1978. Syvarmet »Titusstage« erhvervet 1914.
Lysestager (fig. 44), fra 1600'rnes sidste halvdel, af malm, 20,5 cm høje. Over en flad fod-

Fig. 42. Alterstage nr. 1, skænket 1652 af skovrider
Ernst Melckersen og hustru (s. 2552). LL fot. 1981. Altar-candlestick, donated 1652.

Sehested og hans hustru Sophie Amalie Rantzau (jfr. kiste nr. 5). Midt under æskens bund
to ens stempler for ovennævnte mester (Bøje
II, 1982, nr. 6146) samt en indprikket vægtangivelse: »10 lod 3 qt. ? ort«, der imidlertid er
rettet fra »11 lod« og et på grund af rettelsen
ulæseligt antal ort. †Oblatæske. En »suerffet«,
dvs. svarvet (drejet) æske »til at hente messebrød i«, blev 1620 indkøbt for ½ m k . 1 5
Sygesæt, nyt, at tin, stemplet »Just«. Et †sygesæt, tidligst omtalt 1616, og som 1631 vejede 1
lod, 1 5 var skænket af Knud Sørensen Balle i
Åkær len, der 17. august 1605 havde faet livsbrev på kronens part af korntienden af Odder
sogn. 1 0 9 1619 110 anskaffedes en lille †»tinflaske«
at besøge syge med. 1631 erhvervedes en ny
»kirkeflaske« af tin og 1649 en tilsvarende, ligeledes til syge, leveret af Niels kandestøber i
Århus. 1 5
To alterkander, af porcelæn, nævnt 1862; 17
den ene, af vanlig type, sort med guldkors og

Fig. 43. Løveformet fod på alterstage nr. 1, jfr.
fig. 42 (s. 2552). LL fot. 1981. - Lion-shaped base of
altar candlestick no. 1, cf. fig. 42.
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*Røgelsekar (fig. 45), fra 1200'rne, 112 af bronze, nu 21 cm højt, skålens munding 11,6 cm i
tvm. Det har lav, konisk fod med lille profilstav ved overgangen til den halvkugleformede,
glatte skål, hvis randforstærkning er dekoreret
med gitterskraverede felter. Låget, af samme
form, har krydsskraveringer på randen. På den
hvælvede del ses runde gennembrydninger
samlet vekselvis i trekløver- og korsformede
figurer. Lågets overside er formet som en trefløjet kirkebygning med højt optrukket, konisk midttårn med knap, og med halvrunde kapeller mellem fløjene, afdækket med henholdsvis sadeltage og koniske tage som centraltårnets; dettes afslutning afbrudt. Karret har tre
par øskener, alle itubrudte, senere er der boret
huller på hver side af øskenerne og påsat nye
båndøskener til bærestænger; alt nu fjernet. En
større jernøsken er i ældre tid anbragt på ildskålen. 1715 23 omtalt som et »ildkar«. 1843 indk o m m e t til Nationalmuseet (inv. nr. 7154).

Fig. 44. Lysestage fra 1650-1700, nu i O d d e r kirkecenter (s. 2552). JJF 1984. - Candlestick from 16501700, now in Odder church centre.

plade, 14,7 cm i tvm., er foden profileret med
hulled, hvorimellem kraftig vulst smykket
med fantasimasker og bladranker i gennembrudt og ciseleret arbejde. Den svagt hulede
dråbeplade har graverede blade langs kanten og
midtpå en hvælvet, bladsmykket plade, hvorfra skaftet rejser sig. Dette består af urne- og
cylinderformet led, begge med bladgraverede
kraver, ledsaget af små, indknebne led. Stagerne har på fodpladen et mesterstempel, en vindrueklase(?) på stilk, der flankeres af »HW«. På
fodpladens underside er graveret versalerne
»I.I.D.«, antagelig ejermærke for en kvinde (I..
L.sdatter).
Stagerne, der kan spores tilbage til Rodsteenseje i 1700'rnes slutning, skal ifølge en familietradition stamme fra den nedlagte Uld
kirke. Efter f o r m og ejerinitialer synes de snarest at være almindelige bordstager, beregnet
til verdslig brug. Skænket 1914 af Else Marie
Andersen, Ondrup, 1 1 1 nu i Odder kirkecenter.

Danmarks Kirker, Århus amt

Fig. 45. *Røgelsekar, nu i Nationalmuseet (s. 2553).
Kit Weiss fot. 1985. - Censer, now in the National
Museum.

163

2554

HADS HERRED

Gruppens ret ensartede ornamentik, udført i
ganske lavt relief, findes på den nedenfor svagt
tilspidsende, halvkugleformede k u m m e og den
koniske fod, adskilt af en kraftig, glat vulst foroven på foden. På k u m m e n danner spinkle tovstave dels mundingsranden, dels øvre og nedre
grænse for de nedre, kransstillede bægerblade,
ligesom de afgrænser de fire lodrette bælter,
smykket med cirkler, rankeslyng og blade, der
adskiller de to par modvendte løver. Alle dyrene er vist stående, hvert par set med hovedet
henholdsvis en face og i profil, med halen stukket ind mellem benene og lagt op over ryggen,
hvor den breder sig ud i volutblade. En lille
kvist udfylder sviklen over bagkroppen. Foden
er dekoreret med spidse blade, der forneden
ruller sig op i spiraler, og som i bladets midte
danner et stort femblad. Storbladene holdes
sammen af ringe, hvori er stukket en langstrakt
lilje. En tovstav afslutter dekorationen forneFig. 46. Dåbsfad af messing, fra o. 1550-75, sydtysk
arbejde (s. 2555). LL fot. 1981. - Brass baptismal dish
from c. 1550-75, South German work.

Messehagler. Fire nye hagler af forskellig farve er i brug. En ældre, af rødt fløjl, er afgivet til
O d d e r museum. †Messehagler. 1616 og 1631 var
haglen af rødt fløjl. 15 En hagel, nævnt i inventariet 1686, 52 var ligesom †alterklædet (se ovenfor) skænket af admiral Jens Rodsteen. 1715
omtalt som værende af rødt fløjl med et krucifiks »bordyret af sølv og guld«. 2 3 1862 var haglen ligeledes af rødt fløjl »med guldzirater«. 17
1879 13 leverede sadelmager Moritz en ny.
†Salmebog, omtalt i inventariet 1687, var
skænket af Niels Møller i Skægsmølle. 5 2
Alterskranke, o. 1920, af smedejern, udført af
smed Andersen i Horsens, efter tegning af arkitekt V. N o r n . 1 1 3 Den tidligere †skranke, fra
1860, 20 bestod af drejede balustre, med profileret håndliste, opstillet i bueform foran alteret.
Døbefont (fig. 47), romansk, af rødlig granit,
ca. 100 cm høj, k u m m e n ca. 80 cm i tvm. Ifølge
Mackeprang (Døbefonte s. 258 ff.) tilhørende
de østjyske løvefontes såkaldte Horsensgruppe
og fra samme værksted som bl.a. de nærmeste
paralleller i Rathlousdals have, Gosmer og Gylling (Hads hrd.).

Fig. 47. Romansk døbefont (s. 2554). LL fot. 1981.
Romanesque

baptismal font.
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den over en glat kant. Der ses rester af farve og
forgyldning, der muligvis stammer fra Frederich malers staffering af fonten 1631: 15 Rødt på
k u m m e n s lodrette tovstave, grønt og guld på
rankerne, blåt på bægerbladene samt hvidt i reliefbunden; på foden ses rødt på storbladenes
kanter og grønt på liljen i sviklen - alt iagttaget
på siden, der vender ind mod væggen. 1883 20
ønskede synet fonten befriet for maling. 1911
opstillet under korbuen i nord. 1 7
Dåbsfad (fig. 46), o. 1550-75, sydtysk arbejde, af messing, 61 cm i tvm., med drevet ornamentik svarende til bl.a. Beder (s. 2294). På
randen og i bunden den ofte anvendte frise med
hund jagende hjort samt egekvist med agern og
i midtfeltet det sjældnere, kronede, habsburgske våben. Stemplede småstjerner og rosetter
afgrænser friserne. Foroven på randen er sekundært graveret årstallet »1646« under to
sammenstillede våbener for Juul og Arenfeldt,
hvis hjelmtegn flankeres af initialerne »II E - A
F«, for J ø r g e n J u u l til Aggersbøl og Laage og
hans hustru Ellen ArenFeldt. 1 0 6 Tidligst omtalt
i inventariet for 1715. 23
114

Dåbskander. 1) 1862-63,
af tin, svarende til
bl.a. Randlevs (s. 2481); slank form med glat
bånd om halsen, højt optrukket hank samt
hvælvet låg med lille kors. U d e af brug. 2) N y ,
af messing, cylinderformet, smykket med
støbte stjerner.
En (galvanisk) kopi af »det gyldne krucifiks«
(s. 2544), udført 1981 af Peter Henrichsen, N a tionalmuseet, er ophængt i korbuen.
Prædikestol (fig. 48-50), o. 1590-1600, med
storfeltsmalerier antagelig fra 1631; lydhimmel
og opgang, med samtidige malerier, er tilføjet
1703, formodentlig i forbindelse med prædikestolens flytning til nordvæggen i skibets næstøstligste fag.
Stolen, af eg, består af fem fag, der måske
oprindelig har udgjort den fremspringende
karnap på et †lektorium, der har strakt sig
tværs hen over korbuen 1 1 5 (jfr. ndf.). Storfelternes 1 1 6 arkader har riflede pilastre med listekapitæler og bueslag smykket med ruder og
prikker og ledsaget af tungebort; i sviklerne
treblade. På stolens hjørner står dobbelte, ko-
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Fig. 48. Storfelt fra prædikestol (jfr. fig. 49) med maleri fra 1631(?) (s. 2556). LL fot. 1981. - Main panel of
pulpit ( c f . fig. 49) with painting from 1631(?).

rintiske trekvartsøjler med høje, skedebladsmykkede balustre under kanneleret led. Både
frise og postament har listeindrammede felter
på de knækkede hjørnefremspring, hvorunder
små drejede hængekugler (kun én oprindelig).
Hængestykker og underbaldakin er nyskåret
ved restaureringen 1927. I felterne er reliefskårne, skråtstillede versalindskrifter, i frisen: 1)
»Mine ord 2) och mi(n) fader 3) skal elske 4)
han(n)em och vi 5) vil kom(m)e«. I postamentfelterne: 1) »Qvi vos avdit/ me avdit«, 2) »qvi
vos sper/nit me spernit« (Luk. 10,16), 3) »IHS
Chris/t(us) n(ost)ra sal(us)« (Jesus Kristus vor
frelse), 4) »petite et / accipietis« (Joh. 16,24), 5)
»vigilate / orantes« (Mark. 14,38).
Friseindskriften er et udsnit af et citat fra
Johs. 14,23, der indledes med: »Jesus svarede
og sagde til ham: om nogen elsker mig, vil han
holde fast ved ...«, og afsluttes »... til ham og
tage bolig hos ham«. Denne omstændighed
kunne tyde på, at prædikestolen har dannet
midtleddet, karnappen, i et †lektorium, hvorpå
resten af indskriften har stået. Muligvis kan
†orgel nr. 1 have stået på lektoriet.
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O p g a n g og lydhimmel fra 1703 er rimeligvis
tilføjet ved prædikestolens flytning, der må ses
i sammenhæng med opførelsen af sydlige tilbygning, fra hvis stolestader menigheden også
skulle have mulighed for at se og høre præsten
på prædikestolen. — Det glatte, skrubhøvlede
opgangspanel langs nordvæggen er nedskåret i
højden samt afkortet både foroven og -neden,
antagelig i forbindelse med prædikestolens
sænkning 1886 13 og 1897. 117 Hånd- og fodlister
samt mægler er nye.
Den forholdsvis lille, ottekantede lydhimmel, der måske til dels efterligner den ældre,
forsvundne, har forkrøpninger på hjørnerne,
hvorunder udskårne englehoveder og herimellem gennembrudte, monogramagtige hængestykker. Vægfeltet er dog blot buet og forsynet
med hængekugler. De udsavede topstykker,
mellem drejede balustre, består dels af volutter
med nakkevendte ansigtsmasker, dels - forrest
- af et stort spejlmonogram, der omfatter bogstaverne JRS og SAG for kirkeejerne Jens Rodsteen og hustru, Sophie Amalie Gersdorff. Frisen har både ud- og indvendig reliefskårne indskrifter (versaler og skønskriftsbogstaver), udvendig: »For Kirkens Pryd / og Stoelens Zier: /
Patronens Løn / I Himlen Blier. / Anno 1703«.
Indvendig: »Herre Zebaoth huor lystige ere dine Bolige ... Psalm 84 v. [2-3]«. Undersiden er
delt i felter ved rankesmykkede lister omkring
grov midtroset, hvorunder hængedue med vifteformet udbredt hale.
1927 blev prædikestol m . m . restaureret af
Peter Kr. Andersen. 1 1 8 Under tre nyere overmalinger 1 1 9 afdækkedes en staffering med tilhørende malerier, muligvis udført af Frederich
maler fra Århus, der 1631 betaltes for at male
prædikestolen indvendig. 1 5 De brogede farver
med (fornyet) guld på indskrifter og sølv på
svikkelblade ligger på en ret tyk kridtgrund. Af
farverne er rødbrunt dominerende, oplivet af
lysgråt på søjler og bueslag, i øvrigt med grønt
og sort på lister og mørkegrønt på søjleblade;
skriftfelternes bunde sorte. Stolens underside
rødbrunt marmoreret.
I storfelterne ses malerier af Kristus og fire
apostle i brogede dragter, stående på mørkegrå

baggrund og med deres navne malet med hvide
versaler på brune fodlister. Fra øst: »S. Simon,
S. Iohannes, 1 2 0 Salvator mvndi (verdens frelser)
(fig. 48), S. Peder og S. Andreas«; det sidste figurmaleri var så ødelagt, at det nymaledes
1927. Maleren har ligesom i Nølev og Randlev
(s. 2482) som forlæg anvendt en kobberstik-serie udført af Jacques de Gheyn efter Karel van
Mander den ældre - figurerne dog her identiske
med forlæggene. Valget af og placeringen af
apostlene er bemærkelsesværdigt og kan tale
for, at de øvrige apostle har været afbildet på
andre †lektoriefelter.
Ved restaureringen fandt man tillige nogle fa
rester af sort og smalteblåt, formodentlig fra en
oprindelig snedkerstaffering, der måske har
omfattet †figurmalerier under de nuværende.
Opgangen havde ligesom stolen nogle nyere
overmalinger, der bl.a. omfattede en efterligning af et balusterværk malet i to grå nuancer
og med skygning af balustrene. Herunder er
afdækket den oprindelige staffering fra 1703.
Savnet af malerier af evangelisterne på prædikestolen har måske medført, at opgangen 1703
er blevet udsmykket med malerier af de fire
evangelister (fig. 50). De ses skrivende ved pulte, med deres dyretegn ved fødderne; alle er
barfodede og iført krøllede, grå, grønne og blå
kjortler med røde kapper; baggrunden mørkebrun. De sidder under et gråhvidt bueslag, adskilt af lysgråmalede lister med blomstersmykkede ranker ophængt i sløjfer. I buesviklerne er
malet frugter, og i fodfelterne, adskilt af malede diamantbosser, står navnene med gyldne
versaler på sort bund; fra oven: »Mattævs,
Marcvs, Lvcas, Iohannes«. Trappens underside
havde en oprindelig marmorering: sorte og lysgullige årer på gulbrun bund, der bl.a. var vanskelig at afdække og derfor overmaledes.
Lydhimlens farveholdning, fra 1703, er i hovedsagen udført i overensstemmelse med stolens ældre staffering, dog med en større anvendelse af smalteblåt. Spejlmonogrammet og
englehovedernes hår står gyldne. Undersiden
er mørkegrøn, listerne lysgrå med grønt fladsnit og duen belagt med sølv samt rødt på næb
og ben.

ODDER KIRKE

2557

Fig.49. Prædikestol o. 1590-1600, med malerier fra 1631(?). Lydhimmel og opgang med malerier fra 1703
(s. 2555). LL fot. 1981. - Pulpit c. 1590-1600 with paintings from 1631(?). Sounding board and stairway from 1703.
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Om prædikestolens ældre historie oplyser de
fa bevarede kirkeregnskaber kun lidt: 1618 blev
lavet en lille †trappe til stolen, og 1630-31 fik
Frederich maler i Århus betaling for at male
stolen tilsyneladende både ud- og indvendig
samt »hvælvingen«, 1 5 dvs. lydhimlen, ovenover. - 1849 20 omtales en maling sammen med
det øvrige inventar.
Stoleværk fra 1908, 20 med tilføjelse af nye
gavle 1962. Grøn- og gråmalede, oprindelig
lyst egetræsmalede. 1 7 Det forrige †stoleværk,
udført 1862 13 af snedker Niels Mortensen, bestod af 43 stader forsynet med døre og rygstød. 1 7 Hertil k o m 10 åbne stole anbragt forrest
i Rodsteens kapel. 1 2 1 1897 blev dørene fjernet
og de høje stolesider gjort lavere. 1 1 7 †Stole er
tidligst omtalt 1621, da der anbragtes en ny
kvindestol i »altergulvet«, 15 dvs. koret. 1 2 2
†Præstestol og †degnestol stod 1862 som vanligt ved indgangen til koret; 1911 ønskedes de
fjernet for at give plads til døbefonten. 1 7
†Brudestol omtalt 1624, da der købtes træ til
dens bund; malet 1631 af Frederich maler fra
Århus. 1 5
†Skabe. 1618 fik Rasmus snedker i Odder betaling for et skab til »soldaternes musketter«, 1 2 3
formodentlig anbragt i våbenhuset. 1630 malede Frederich maler et skab i koret og »besatte«
det med guld. 1 5 1687 52 omtales et skab »på
væggen«, måske identisk med det, der 1715 23
anvendtes til forvaring af altersølv og messeklæder, og som tilsyneladende stod i koret.
To pengebøsser, 1965, af kobber, ved norddøren. †Pengetavler m.m. 1715 omtales to punge
eller tavler til kollekt. 2 3 1862 fandtes en fattigblok og -bøsse og en kirketavle med sølvklokke. 1 7
†Pulpitur, formodentlig i vest, omtalt 1640 15
da snedker Rasmus Nielsen fra Assendrup lavede seks stole hertil. En †pulpiturstol tilhørende
Rodsteenseje og tilsyneladende anbragt foran
søndre tilbygning (Rodsteensejes kapel), er
omtalt 1838-42 39 i forbindelse med en strid om
ejendomsretten til stolen. 1 2 1 Kirkesynet med
provsten i spidsen gik 1842 ind for stolens nedtagelse og flytning til »den nordre side af korsdøren, lige over for Rathlousdals stol«, idet

man anså det for en »højst billig fordring«, at
folk, der havde faet anvist plads i »korskirken«,
måtte kunne se og høre prædikanten, »hvilket
den såkaldte Rodsteensejes stol hindrer halvdelen af de nævnte i«. December 1842 pålagde
kancelliet kirkeejeren at efterkomme dette ønske. Vedr. †lektorium, se s. 2555.
Orgel, bygget 1962 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. To stemmer indsat 1977. 124
13 stemmer og én transmission, to manualer og
pedal. Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8',
Oktav 4', Waldfløjte 2', Mixtur IV, Trompet 8'
(1977). Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4',
Principal 2', Quint 1⅓´, Sesquialtera II (1977),
Regal 8'; tremulant (1977), svelle. Pedal: Subbas 16', Principal 8' (transmission). Tegnet af
H. P. Nielsen, Odder. I nordre tilbygning foran det hævede kryptparti.
†Orgler. 1) Omtalt 1715: 23 På pulpitur over
kordøren. 1 7 Fra o. 1725 og mere end hundrede
år frem blev orglet betjent af møllere fra Fillerup overmølle og Odder stampemølle. 1 2 5 2)
Bygget 1860 af Knud Olsen, København. 1 2 6 Ét
manual med seks stemmer: Bordun 16', Fugara

Fig. 50. Udsnit af prædikestolens opgang med evangelistmalerier fra 1703, jfr. fig. 49 (s. 2556). LL fot.
1981. - Section of stairway to pulpit with paintings of
Evangelists from 1703 (cf. fig. 49).
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8', Gedakt 8', Principal 4', Quint 2 ⅔ ' , Octav
2'. 1 2 7 Udvidet med én stemme 1879 af Frederik
Nielsen, Århus. 1 3 I skibets vestende; 1907 flyttet til et pulpitur eller podium ved tårnets nordvæg. 2 0 1919 overflyttedes det til †kirkegårdskapellet, og i en kortere periode forud for anskaffelsen af det nuværende orgel anvendtes det påny i kirken, hvorefter det overgik til privateje. 1 2 8 3) Bygget 1919 af A. C. Zachariasen, Århus. 12 stemmer, to manualer og pedal. Manual I: Principal 8', Gamba 8', Fløjte 8', Oktav
4', Oktav 2'. Manual II: Bordone 8', Violinprincipal 8', Salicional 8', Vox celeste 8', Flauto
traverso 4'. Pedal: Subbas 16', Cello 8'. Fem
kopler. 1 2 9 Opstillet i to afdelinger flankerende
Rodsteens gravmæle i søndre sidebygning.
Salmenummertavler, 1924, 17 rektangulære, med
trekantgavl, herunder malet nyere, religiøse
motiver. Beregnet til metalophængningstal. En
ældre, rektangulær og sortmalet trætavle beregnet til kridttal findes nu på kirkekontoret.
1862 17 fandtes tre †tavler, der 1904 13 erstattedes
af nye.
Lysekroner med runde glaskupler, 1974. De
forrige fem nyromanske kroner af messingblik,
med nedhængende pærer, antagelig fra 1912,
da elektrisk lys installeredes. 17 U d e af brug, i
tårnet. †Petroleumslamper, se s. 2510.
†Ligklæde, skænket S. Hansdag 1671 af Jens
Jespersen. 1 5
Klokker. 1) »Støbt af H. Gamst & H. C. Lund
Kiøbenhavn anno 1847«. 77 cm i tvm. Skriftbånd med reliefversaler under akantusfrise
øverst på halsen. Nu ude af brug, i klokkestol i
tagetagen.
2) »Støbt af H. Gamst & H. C. Lund Kiøbenhavn aar 1854«. 65 cm i tvm. Skriftbånd med
reliefversaler under palmetfrise øverst på halsen. Nu ude af brug og anbragt som nr. 1.
Et klokkespil med 25 klokker, hvoraf de fire
tillige anvendes som ringeklokker, er ifølge
indskrift på de største af klokkerne »støbt 1968
til Odder kirke af Petit & Fritsen«, på de små
desuden »Aarle-Rixtel, Holland«. I samtidig
stålkonstruktion.
†Klokker. 1-2) I forbindelse med klokkeskatten 1528-29 måtte kirken afgive to klokker, der

Fig. 51. Portrætmaleri fra epitaf 1664 af tingskriver
Jens Rasmussen og familie, jfr. fig. 53 (s. 2560). Georg N. Kristiansen fot. 1963. - Portrait painting
from a sepulchral tablet from 1664 of the family of Jens
Rasmussen, clerk to the court ( c f . fig. 53).

vejede henholdsvis 3 skippund og 1 skippund,
5 lispund. 1 3 0
3) »1594. Me fecit Borchardus. Steno Bilde« 131 (mig gjorde Borchart [Quellichmeier]
for Sten Bilde). Klokken hører til den produktive, kgl. klokkestøbers tidligste klokker.
1630 meddeler regnskaberne, 1 5 at der købtes 3
pund 2 mk. stangjern til at hænge klokken i.
Hang endnu i kirken 1776, da Abildgaard beskrev den.
4) 1679, med indskrift der omfattede navnene på admiral Jens Rodsteen og hans frue. 1 3 2 1687 52 og 1715 23 hang to klokker i tårnet,
1768 132 derimod tre (nr. †3-5).
5) »Me fecit Jacob Rendler 1747. Fridr.
Christ. Rantzov, Øllegaard Rodsteen, Malthe
Sehested, Sophia Amalia Rantzov« 1 3 2 (jfr. kister s.2566f.). Klokken er formodentlig o m støbt af den ene tårnklokke, der 1747 »behøvede hjælp«. 2 3
Efter Tvenstrup kirkes nedbrydning 1820
overtog Odder sandsynligvis en middelalderlig
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Ifølge herredsbogen 16611 fik den, der stillede sejerværket 1 ørte byg. 1687 52 og 1715 nævnes, at dets plads var i tårnet. 2 3 1856 ønskede
synet tårnuret istandsat, men hvis det ikke kunne bringes til at gå ordentligt, skulle et nyt anskaffes. Efter at urmageren året efter forgæves
havde forsøgt at reparere det, enedes kirkeejeren, kaptajn Wulff, med synet om, at uret kunne fjernes, m o d at der til gengæld blev anvist et
beløb på 200 rbd. til orglets flytning til forskønnelse af kirken 2 0 (jfr. s. 2558).
Spor efter tårnurets tilstedeværelse kan endnu findes. I det øvre stokværks nordside sidder
midt i åbningen en bjælke hvori et hak, som
har støttet stanghullet. Derudenfor har skiven
siddet. En krog i spærenes nordside vidner desuden om slid fra snorenes lodder.

GRAVMINDER

Fig. 52. Figur af Johannes Døberen på epitaf fra
1664, j f r . fig. 53 (s. 2560). LL fot. 1981. - Figure of
John the Baptist on a sepulchral tablet, 1664 ( c f . fig. 53).

klokke herfra (jfr. s. 2589). Den overførtes senere til kapellet på Assistenskirkegården 1 1 7
(s. 2582).
Ved ringningen 1839 i forbindelse med Frederik VI.s død fik den største af de daværende
tre klokker en revne, der dog udbedredes 1841,
således at klokken kunne bruges igen. 1 2 1846
var to klokker revnede. 1854 blev den ene sendt
til København for at omstøbes 2 0 (se ovenfor).
†Tårnur, 1656, indkøbt og anbragt i kirken til
påsken for midler indsamlet af sognepræst
Christen Blichfeld, der nævnte år »anholdt«
om et sej erværk hos kirkeejeren Henrik Rantzau til Schönweide og af ham fik 36 dl. af kirkens beholdning. »Sognemændenes egen direktion« gav 30 dl.1:5

Epitaf (fig. 51-53), billedskærerarbejde med
malet årstal 1664 og portrætmaleri af Iesper
Rasmusøn i Fillerup, tingskriver i »hadtz« herred i 32 år, †<9. marts> 16<79>, <82> år gl., og
hustru Berrite Mickelsdaatter, †12.jan. 1659,
59 år gl., efter at have levet sammen i 35V2 år, i
ægteskabet velsignet med tre sønner og tre døtre. »Gud i Himmelen til ære, denne Kierck til
Beprydelse, oc til en Christelige Amindelse er
denne Epitaphium bekosted« af ovennævnte
Jesper Rasmusøn (jfr. †alterklæde).
Det store barokepitaf, af eg, har muligvis
som forbillede haft det beslægtede stenepitaf fra
1654 i Århus domkirke (nr. 14, s. 698 ff.), men
er antagelig udført i et værksted af billedskæreren Peder Jensen Koldings skole. Storstykkets
portalfelt, med trompetblæsende putti på hver
side af et kranium ophængt i klæde, flankeres af
frisøjler på englehovedsmykkede postamenter
og bærende en vinkelknækket gesims. U d e n
for de smalle volutvinger, der forneden løber
ud i delfinhoveder, står ca. 80 cm høje figurer
af Moses med lovens tavler og Johannes Døberen 1 3 3 (fig. 52) pegende på korslammet og op
m o d den Korsfæstede, der kroner topfeltet.
Dette skyder sig op mellem de brudte gavlstumper, hvorpå sidder kvindelige dyder, Tro-
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en, med bog og (nyt) kors og Håbet, med
due og anker. Hængestykket, der flankeres
af postamentbjælkens konsoller smykket med
diademhoveder, har et bølgelisteindrammet
skriftfelt, hvorunder en kartouche, med englehoved, holdt af to svævende englebørn. Det
afsluttes af konsol smykket med symmetriske
skjolde, hvorpå afdødes initialer, med reliefversaler: »IRSF« og »BMD« under det for
kvinder så almindelig anvendte Jesumonogram; nederst vindrueklase.
Epitafiet står med sin oprindelige staffering
restaureret 1963 ved Georg N. Kristiansen.
Farverne er i hovedsagen sort, gråt samt guld,
desuden lidt sølv og grøn og rød lasur på sølv.
Årstallet »1664« på postamentbjælken og indskriften står gylden på sort bund, skjoldenes
initialer henholdsvis på rød og blågrøn bund.
Figurerne har naturlig hudfarve, kvindernes
lidt lysere end mændenes. Dragterne er især
gyldne med rødt og grønt; »Troens« kjole har
strørosetter.
Storfeltets portrætmaleri (fig. 51), udført i
olie på træ uden kridering, viser den sortklædte
familie bedende og knælende på sort-rødviolette puder med gyldne hjørnekvaster i et grøntbrunt landskab. På den lysblå himmel omkranser en gråsort skybræmme de lysstrålende, hebraiske (forvanskede) bogstaver, der danner
navnet Jahve. På mandssiden er faderen og de
to voksne sønner ensklædte, med hvide, gennemsigtige halskraver og hvide underærmer.
Forrest knæler en lille, hvidklædt dreng, død
tidligt. Også moderen og døtrene er stort set
ens, med hvide, gennemsigtige skulderstykker
og hvide forklæder over blåt underskørt, den
yderste datters dog over rødt. Den unge pige i
forgrunden har håret samlet i knude i nakken,
dækket af perlebroderi, de øvrige bærer sort
hue med hvidt hovedlin. Alle personerne rødmossede. - Topfeltets opstandelsesmaleri, formodentlig opmalet i 1700'rne, er et væsentligt
grovere og ringere arbejde. Kristus har lys
hudfarve og hvidt lændeklæde, til siderne anes
nogle soldater m o d den mørke baggrund. Epitafiet hænger siden 1963 på tårnets nordvæg.
1885 var dets plads i langhuset. 4 8

Fig. 53. Epitaf, 1664, med portrætmaleri af tingskriver i Hads herred Jesper Rasmussen i Fillerup, hustru
og børn (s. 2560). Georg N. Kristiansen fot. 1963. Sepulchral tablet (carved work), 1664, with portrait painting of the clerk to the court in Hads district Jesper Rasmussen of Fillerup, his wife and children.

Det Rodsteenske gravkapel er indrettet i den
søndre tilbygning, som admiral Jens Rodsteen
lod opføre o. 1694 (jfr. s. 2530). Mens den forreste del af tilbygningen, med gulv i niveau
med kirkens øvrige, var beregnet til stolestader
for menigheden, udgør den bageste del det
egentlige gravafsnit, der er hævet 1,35 m over
gulvniveau for at give plads til en underliggende krypt.
Det store gravmonument over kirkeejeren
og hans ægtefælle er rejst op mod sydvæggen,
og foran dette på det malede, sort-hvid-tavlede
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stengulv har muligvis deres sarkofager været
tænkt placeret 134 (jfr. nedenfor). Midt på skrankemuren har en fladrundbuet åbning, der nu
står som murblænding, ca. 1,08 X ca. 1,48 m,
givet adgang til krypten. I hver side ses to smedejernsstabler, som oprindelig må have båret et
(smedejerns) gitter.
Hele rumindretningen er udført i overensstemmelse med en række adelige gravkapeller,
hvis udformning skyldes billedhuggeren T h o mas Quellinus. 1 3 5 Ikke alene dette forhold, men
også admiralens og hans hustrus nære slægtskabsforbindelse med personer som Frederik
Gersdorff og Peter Rodsteen, for hvilke der er
rejst gravmæler af Quellinus henholdsvis i Tølløse (DK Holbæk amt s. 238 ff.) og Århus
domkirke (s. 733 ff.) taler for, at også Jens Rodsteen selv har entreret med denne, rigets dengang mest fremtrædende billedhugger.
Det Rodsteenske gravmonument (fig. 54-57),
rejst rimeligvis o. 1706 over admiral Jens Rodsteen og hans hustru Sophie Amalie Gersdorff,
død henholdsvis 31. marts 1707 og 16. marts
1706, 136 er formodentlig for de skulpturelle og
dekorative deles vedkommende udført af medarbejdere eller elever af billedhuggeren Thomas
Quellinus med forbilleder hentet fra mesterens
tidligere arbejder.
Gravmælet, der måler ca. 4,30 m i højden og
ca. 3,9 m i bredden forneden, er over et muret
fundament udført i gotlandsk sandsten med enkelte detaljer i stuk og træ. Opbygningen, der i
flere henseender minder om Hans Friis' gravmæle i Hørning (Randers amt), har som midtpunkt buster af det afdøde ægtepar omgivet af
maritime symboler og krigstrofæer, alt indrammet af båndophængte 1 3 7 anevåbner.
Det relativt høje bustepostament, der har
f o r m som kortenden på en sarkofag, smykket
med muslingeskal og akantusblade, har på forsiden en mørkrød kalkstenstavle, hvorpå en
velhugget indskrift med fordybede, forgyldte
versaler:
»OSSA
IANI R O D S T H E N Y
et
SOPHIÆ AMALIÆ GERSDORFF

Staa wandrings-mand og tenck! men see paa disse
stene,
og spørg hvem hviler her? hvis aske og hvis bene?
er(e) samled her og sat i denne hvalde stve?
det er hr. admiral lens Rodsthen med sin frve
een aldred ærlig mand af ædel byrd og blod,
for Gvd for Kongen og for Fødelanded stod,
i Herrens sande frygt med troskab med forstand,
og hvad oprictigt er, mand fandt hos denne mand.
Sin vngdoms feyre stvnd hand ey hos ovnen tærde,
med lagde til sit pvnd, og daglig wisdom lærde.
Hand Asien besaae, Ægypti skick og noder,
med Holland Engeland de spansk og walske floder.
Det store wvnderverk Venedig praler af,
hvis pregtig bygning staar vdi det vilde haf.
• aar og sivgang ti, hand her sin aande drog,
aff aar og ære met, Gvd ham saa til sig tog«. 138

Tavlen flankeres af delfiner og to havguder, der
læner sig op ad podiets skråsider, til den ene
side Poseidon med trefork og krukke med udstrømmende vand, til den anden Triton med
konkylie og åre, begge med hovedet omkranset af blade og dunhammere (fig. 55). De uforholdsvis små, kun ca. 65 cm høje, portrætbuster 139 (fig. 56-57) er formet efter det Quellinske værksteds vanlige mønster. Admiralen,
med kommandostav i den (fornyede) højre
hånd, er iført antikiserende krigerdragt og stor,
nærmest opsat allongeparyk, der falder ned
over den ene skulder. Hans ægtefælle har perlebånd om håret, halskæde samt kjole med gennembrudt kniplingsbesætning. Busterne er anbragt på en fælles plint, således at en lille, men
nu forsvundet del af personernes nedre klædebon (antagelig udført i stuk) oprindelig har
dækket lidt af postamentforsiden. 1 4 0 På bagvæggen mellem busterne ses en laurbærgren,
over deres hoveder svævende, trompetblæsende putti og til siderne, foran de store volutvinger, krigstrofæer med faner, spyd, hellebarder,
fakler, skjolde og kanoner. I den profilerede
volutgesims er ophængt festoner, midtpå fæstnet til en bladkrans, der omslutter en hvælvet
oval, som lukker for et nu blændet vindue af
samme f o r m (jfr. s. 2531). Ovalen holdes af
små havguder, Tritoner, med opadsnoede fi-
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Fig. 54. G r a v m o n u m e n t for admiral Jens Rodsteen, †1707, og hustru Sophie Amalie Gersdorff, †1706 (s.
2562). LL fot. 1981. - Sepulchral monument for Admiral Jens Rodsteen †1707 and his wife Sophie Amalie Gersdorff

†1706.
skehaler, der med den anden hånd støtter henholdsvis det Rodsteenske og Gersdorffske våbenskjold. Til hver side herfor er på væggen
fæstnet bånd, hvori er ophængt 2 x 8 anevåbener. 141

Efter en restaurering 1969 ved Vitus Nielsen
fremtræder gravmælet stort set med den oprindelige farveholdning, sort på fodstykke, volutvinger og gesims, mens figurer og dekorative
led står i sandstenens naturlige, lyse farve, dog

2564

HADS HERRED

stuk og træ, hvilket kunne tyde på, at gravmælet var ikke alene samlet men også færdiggjort
på stedet.
Ifølge indskriften, der ikke nævner Jens Rodsteens dødsår 1707, men en uangivet levealder
efter de 70 år (• år og 7 X 10) er tavlen - og
sandsynligvis også monumentet - færdiggjort
efter 1703 og muligvis i året 1706, hustruens
dødsår, som også det malede årstal angiver.
Gravmælet hører da til det Quellinske værksteds senere arbejder, før mesterens afrejse fra
København samme år. 1 4 5 Formentlig har hans
medarbejdere stået for gravmælets endelige udformning, på stedet eventuelt under medvirken
af lokale folk.

Fig. 55. Buste af Triton fra det Rodsteenske gravmæle, fra o. 1706 (jfr. fig. 54) (s. 2562). LL fot. 1981.
- Bust of Triton from the Rodsteen sepulchral monument.

er fanerne malet gråblå, mens detaljer på bånd,
trofæer og skjolde er gyldne. I det ovale topfelt
er på sort bund med gyldne skønskriftsbogstaver malet afdødes initialer »I.R.S. S.M.G.« og
årstallet »1706«.
En †kalkmalet baldakin i røde og gule farver 1 4 2
har oprindelig indrammet gravmælet, men er
nu helt forsvundet (jfr. s. 2534).
1925 gennemgik gravmælet en større restaurering ved billedhugger Chr. Lindstrøm, 1 4 3
idet et fremadskridende forfald 1 4 4 var resulteret
i, at vestre storvinge med krigstrofæer var faldet ned, og epitafiet havde løsrevet sig fra væggen. Med hensyn til stafferingen konstaterede
restauratoren, at der under flere lag hvidtekalk
kun fandtes den ovennævnte sorte, matte oliefarve og lidt guld. Gravmælet viste sig i øvrigt at være sammensat af usædvanlig mange
smådele, tilsyneladende for at spare sten, og
enkeltdelene bestod af en blanding af sandsten,

Krypten (jfr. fig. 58-60), indrettet under søndre del af sydkapellet i dettes fulde bredde, er et
rektangulært rum, 695 cm X 320 cm, med tøndehvælving i hele sin længde og stikkappe over
den 125 cm brede, tilmurede trappeåbning i
nordvæggen. I øst- og vestvæggen er ens udformede, smigede ventilationsåbninger. Midt
for kryptens søndre langvæg står som støtte for
vægepitafiet i kapellet en granitpille, genanvendt fra den romanske bygning (jfr. s. 2524).
Adgangen til krypten tilmuret før 1862. 17
Kister. I krypten er henstillet 22 kister, der
står i to lag, i det sydøstre hjørne endda i tre
(jfr. fig. 60a-b). Antallet fordeler sig på 13 voksenkister og ni børnekister, 1 4 6 der for størstedelen er fra 1700'rne at d ø m m e efter typer og
bevarede kisteplader og -beslag. Da kun et ringe antal kisteplader er bevaret in situ, er det
blot i fa tilfælde muligt at bestemme, hvem der
hviler i de enkelte kister.
Admiral Jens Rodsteens og hans hustrus kister kan oprindelig have stået oppe på kapellets
gulv og senere være flyttet ned i krypten. 1 4 7
Herpå tyder Randlev-præsten Niels Blichers
omtale 1821 af en åben, adelig begravelse (dvs.
kapellet) i Odder kirke med nogle adelige ligkister, hvorpå stod en »underlig Antiqvitæt«. 1 4 8
Kryptens bisatte er sandsynligvis de forskellige ejere af Rodsteenseje med deres familie,
hvilket til dels kan bekræftes af kirkebogen.
(Mulige) bisatte:149 Sophie Amalie Gersdorff,
†16. marts 1706 (kiste nr. 1) - hendes ægtefælle,
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Fig. 56-57. Detaljer fra det Rodsteenske gravmæle o. 1706, j f r . fig. 54. Buster af Jens Rodsteen og hans hustru
Sophie Amalie Gersdorff (s. 2562). LL fot. 1981. - Details from the Rodsteen sepulchral monument c. 1706, cf
fig. 54. Busts of Jens Rodsteen and his wife Sophie Amalie Gersdorff.

Jens Rodsteen, †31. marts 1707 (kiste nr. 2(?)) Fr. Chr. Rantzau, bisat 17. maj 1724 (kiste nr. 3
med kisteplade) - hans hustru Øllegaard Rodsteen, bisat 20. jan. 1736 (kiste nr. 4 med kisteplade) - måske Margrethe Rodsteen, gift med
Palle Dyre; †1747 (kistebeslag) - Malte Sehested, †1754 (kiste nr. 5 med kisteplade) - Jens
Fr. Sehested, †1766 (kiste nr. 6(?) og kisteplade)
- måske hans hustru Charlotte Margarethe von
Osten, †1769 - Sophie Amalie Rantzau, gift
med Malte Sehested (jfr. ovenfor), †1790 - Iver
Chr. Sehested, †2.juni 1793 - Peter v. Weinigel, bisat 18. marts 1797 - antagelig hans hustru
Mette Sophie Sehested, †1824 (kiste nr. 11(?)).
Identificerede(?) kister: 1) Formodentlig 1706,
for Sophie Amalie Gersdorff. Kisten, af eg, 208
X 88 X 86 cm, har lodrette sider og låg med
kraftig hulkel, alt beklædt med sort skind. På
hjørnerne glatte, vinkelbøjede beslag af messingblik og langs kanterne foroven rester af

bladbort. På lågets ene kortside ses et kranium
omgivet af palmeblade og på kistens ene langside store kistebeslag (fig. 63): ens, spejlvendte,
kvindelige engle, med laurbærkrans om håret,
holdende båndsløjfe med frugtophæng. Beslaget er udført efter samme forlæg som en kisteplade i det Schack-Rathlouske kapel i Gosmer
kirke. På kistens ene, kun delvis synlige kortside ses et kronet spejlmonogram: 1 5 0 SAG, for
Sophie Amalie Gersdorff, i bladkrans omgivet
af små, tætlagte palmeblade.
2) Formodentlig 1707, for Jens Rodsteen.
Rektangulær kiste, af eg, 225 X 93 X 90 cm, på
fladtrykte kuglefødder. Af samme f o r m og
med samme beklædning som nr. 1. Kistens sider har været indrammet af bladbort i messingblik, mens låget er kantet af riflede blybånd
svarende bl.a. til Constantin Marselis' kiste i
Århus domkirke (s. 863, nr. 1); på hjørnerne
blomsterslyng. Ingen øvrige beslag bevaret på
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Fig. 58. Den Rodsteenske gravkrypt, set m o d vest, med kisterne nr. 8, 9 og 10 (s. 2569). JJF fot. 1984. - The
Rodsteen burial vault, looking west, with coffins nos. 8, 9 and 10.

kisten, men et løstliggende kistebeslag (fig. 65),
af messingblik, 53 X 59,5 cm, stammer muligvis fra denne kiste. Det består af en bladkrans
med et spejlmonogram i gennembrudt arbejde:
JRS, omgivet af akantusbladværk, hvori indgår
sejrstrofæer: faner, kanoner, trompeter, pauker
etc. Både m o n o g r a m og trofæer synes at henvise til admiral Jens Rodsteen.
3) 1724. Frederik Christian Rantsau til Rodstheens-Eje og Canne, kgl. maj.s. oberst af kavalleriet, f. i Kiöbenhafn 8. aug. 1666, søn af
Frans Rantsau til Estvadgaard og fru Helle
Uhrne; ægtede fru Øllegaard Rodstheen 3. dec.
1694, med hvem han fik seks sønner og tre
døtre. K o m til sin »Himmelske hvile« 10. maj
1724 »efter at have været i et Kierligt ægteskab
udi 30 Aar og her i verden i 58 Aar«.
Kisten (fig. 59 og 60), af eg, er rektangulær,
225 cm lang, 103 cm bred og 103 cm høj incl.
løvefødderne, af bly. Siderne er lodrette, det
tresidede låg svagt karnisformet; overalt be-

klædt med tyndt, sort læder. Oprindelig rigt
prydet med messingblikbeslag: på kistens hjørner store englehoveder over akantusblade, på
hver af langsiderne et kronet Rantzau-våben
(fig. 61) flankeret af siddende personer i antikiserende krigerdragt foran krigstrofæer. På lågets hjørner ses store båndakantus hvorimod
sidernes anevåbener i hovedsagen er forsvundne, bortset fra den ene kortsides våbener for
Rantzau og Urne, (afdødes forældre) og våbener for Marsvin og von Rohr(?) på den ene
langside. På lågets overside et svagt aftryk af
den bevarede kisteplade af kobber, 32 X 23,5
cm, oval, let hvælvet og med graveret kursivindskrift. Pladen nu ophængt på kapellets vestvæg.
4) 1736. Fru Øllegaard Rodsteen, f. i Kiöbenhaun 12. dec. 1668, »samled i Ægteskab«
3.dec. 1694 med » H r . N . N . T i t u l •« 1 5 1 (dvs.
navn og titel ikke udfyldt, jfr. nr. 3), velsignet
med seks sønner og tre døtre, »Satt i Enke-
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Fig. 59. Den Rodsteenske gravkrypt, set m o d øst, med kisterne nr. 3-6 og øverst nr. 11 (s. 2566ff.). JJF fot.
1984. - The Rodsteen burial vault, looking east, with coffins nos. 3-6 and at the top no. 11.

stand« 10. maj 1724, †4. jan. 1736, 67 år, 3 uger
og 1 dag gl. Børnene satte »midt i Deres Egen
graad og Taare ... Dette over Den U D V A L D E
FRUE«.
Kisten (fig. 59 og 60), der måler 202 X 94 X
97 cm, er af samme materiale, f o r m og udstyr
som nr. 3, men kun lidt af skindbeklædningen
samt lågets palmetbort er bevaret. På lågets ene
kortside ses et »Gerstorff«-våben (afdødes m o ders), navnet læses på skriftbåndet herunder.
Også den bevarede kisteplade, 42 X 31,5 cm,
svarer til nr. 3. Ophængt på kapellets vestvæg.
5) (Fig. 67), 1754. Hr. Mal[te Sehested, døbt
25. maj 1688, †11. juni 1754] i sin alders 67. år,
[søn af Jens Sten Sehested og Mette Sophie
Parsberg; gift med Sophie Amalie Rantzau til
Rodsteenseje, †1790]. (Jfr. †alterklæde).
Kisten (fig. 59-60), af eg, rektangulær, 215 X
109 X 86 cm, med tresidet, svejfet låg, der har
dobbelt hulkel; rester af sort skindbeklædning.
På sider og låg er bevaret en del af den rige,

men naive dekoration i messingblik, hvoraf flere detaljer svarer til beslag på en kiste fra 1749 i
Falling kirke.
På kistesiderne (der er delvis skjult på grund
af den tætte opstabling) kan skelnes den ene
langsides Sehested-våben, flankeret af symmetrisk anbragte palmegrene og bladranker. På
hjørnerne sidder kraftigt fremspringende englehoveder, hvis store vinger breder sig ud til
siderne. Herimellem har den ene kortside en
fremstilling af den vingede, laurbærkransede
Død siddende med leen på en sarkofag 1 5 2
(fig. 64). Lågets udsmykning består af en akantusbladbort, omløbende langs øvre kant, og på
hjørnerne båndakantus svarende til beslagene
på nr. 3. Hver af langsiderne bærer desuden et
hjelmet våben, med slægtsnavnet sortmalet på
lille bånd nedenunder, flankeret af rocailler,
akantusbladværk og yderst en svævende engel,
der i den ene hånd holder et attribut, i den anden en udfoldet skriftrulle med sortmalet kur-
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s i v i n d s k r i f t (fig. 62). D e n e n e l a n g s i d e s » S e h e stedt«-våben er desuden flankeret af trofæer
m e d k a n o n , s p y d o g fane; e n g l e n e h o l d e r h e n holdsvis f l a m m e n d e kugle og krukke, hvorfra
vand udstrømmer.

K u n denne ene tilhørende

skriftrulle er bevaret,

m e n løstliggende,

med

indskriften:
»Ilden varmer, væderqvæge
giør at mand her leve maa
Ilden renser renuverer
Aandens Ild giør ligesaa
H v e m Kun den(n)e Ild maa værne
med sin Andagts glød
Faar til sidst Jesu A r m e
[og hans] Glands ja Him(m)el-brød.«
D e n anden langsides »Parsberg«-våben er flankeret af engle m e d henholdsvis overflødighedsh o r n o g f u g l , o g deres s k r i f t r u l l e r b æ r e r i n d skrifterne:
»Jorden dagligen ernærer
giver alting paa hvert Bord
naar mand kun som Jorden bærer
Frugter af Guds søde O r d ,
og naar Jorde-Kroppen flytter
hen til Jordens vrimle boe,
Siden da for Jorden bytter,
H i m m e l Manna, H i m m e l Roe.
Ingen Ø r n saa høyt sig svinger,
udi Luften mand jo Kand,
Høyere med Troens Vinger,
Svinge indtil Himlens Land,
Velbetænk, skjønd Luften ikke,
giver altid Aande-Fang,
Bør mand Sjælen dog beskikke,
til dend sidste Lufte-Gang.«
O g s å lågets k o r t e n d e r h a r v æ r e t s m y k k e t m e d
e n g l e , p å d e n e n e ses e n d n u e n e n g e l m e d p a l m e g r e n og skriftrulle, hvorpå:
»Thi Christus er mit Liv
og det er mig Winding
at døe. Paul. Ep. til Philip. 21 vers.«
Fig. 60a-b. Plan og snit, 1:50, af den Rodsteenske
gravkrypt. Kistenumrene refererer til teksten.
Opmålt 1984 af JJF og Vibeke Bondö, tegnet af
Marianne Nielsen 1985. - Plan and section 1:50 of the
Rodsteen burial vault. The numbers of the coffins refer to
the text. The numbers with dots indicate the lower coffins.
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Oven på låget ligger et stort, hvidmalet trækors, der har båret et forsvundet krucifiks. Den
bevarede kisteplade (fig. 67), af messingblik 52
X 29 cm, har ovalt, let hvælvet skriftfelt omgivet af hermelins draperi med øvre sløjfeophæng
og engel, der dels holder draperiet, dels peger
på skrifttavlen, hvorpå kun ses svage spor af
den lange, sortmalede kursivindskrift. Kistepladen svarer ganske til den ovennævnte kistes
i Falling. Nu løstliggende i krypten.
6) Muligvis samhørende med en kisteplade,
fra 1766, for Jens Frederik Sehestedt [til Rodsteenseje, †20. apr. 1766, søn af Malte] Sehestedt til Rodsteens Eje [†1754] og Sophia Amalie Sehested Rantzau [til Rodsteenseje, †1790];
[gift med] Charlotte Amalie Margarethe von
der Osten [†28. juli 1769]. Den ovale, let hvælvede plade af bly, 42 X 30,5 cm, er senere fundet i alterbordet.
Kisten, der i hovedsagen svarer til nr. 5 ved
siden af, er af eg og måler 222 X 92 X 79 cm.
Den har rester af skindbeklædning, men ingen
prydbeslag.
7) Af eg, 214 X 87 X 90 cm, svarende til nr. 1
og med tilsvarende beklædning og dekoration,
men intet spejlmonogram bevaret.
8) (Jfr. fig. 58 og 60). Kraftigt profileret, af
eg, fra 1700'rnes slutning, 200 X 86 X 67 cm,
beklædt med rester af groftvævet stof. Ingen
kisteplader eller beslag bevaret eller spor heraf.
9) (Jfr. fig. 58 og 60). Af eg, 210 X 92 X 73
cm, svarende til nr. 8, rest af skindbeklædning,
ingen beslag. På låget ligger en del af en oval
metalkrans med blade, der oprindelig har indfattet en nu forsvundet kisteplade, ca. 3 8 x 2 9 cm.
10) (Jfr. fig. 58 og 60). Af eg, 206 X 69 X 55
cm, svarende til nr. 8 og 9, siderne dog lidt
enklere profileret; beklædt med sort uldstof.
Ingen spor efter kistebeslag. En inderkiste af
træ kan skelnes.
Fig. 61-64. Kistebeslag. 61. Våben på kiste nr. 3,
1724 (s. 2566). 62 og 64. Engel med skriftrulle og
Døden med le, begge fra kiste nr. 5, 1754 (s. 2567).
63. Engel fra kiste nr. 1, 1706(?) (s. 2565). JJF fot.
1984. - Coffin fittings. 61. Coat of arms on coffin no. 3,
1724. 62 and 64. Angel with scroll and Death, on coffin
no. 5, 1754. 63. Angel from coffin no. 1, 1706(?).

Danmarks Kirker, Århus amt
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Fig. 65. Kistebeslag med spejlmonogram for Jens
Rodsteen, †1707, fra kiste nr. 2 (s. 2566). LL 1981. Coffin's fitting with back-to-back monogram for Jens Rodsteen, †1707, from coffin no. 2.

11) (Fig. 59 og 60). Af eg, 1 9 3 x 8 3 x 104
cm, fra 1800'rnes første fjerdedel, måske for
Mette Sophie Sehested, †1824. Kisten, i empirestil, er formet som en vugge anbragt på
k r u m m e ben. Midt for hver langside ses en
sekstakket stjerne på en perlekranset, rund træplade; til siderne herfor påsømmede »fyldingsfelter«. Både på kistens og lågets friselister ses
aftryk af småstjerner og på lågets skråsider desuden af guirlander. Lågets kortender er dekoreret med en udskåret strålesol afbrudt midtpå af
kraftige profillister bl.a. med tandsnit. På den
hvælvede overside ligger en forvitret, skjoldformet kisteplade, nu uden indskrift. Kisten er
sortmalet, med gråt på profiler og hvidt på
stjerner.
12) Af fyr, formentlig inderkiste. Svært tilgængelig, men tilsyneladende som nr. 13.
13) Af fyr, formentlig inderkiste, 185 X 62 X
55 cm; rektangulær, med lodrette sider og tresidet låg. Ingen dekoration.
Uidentificerede børnekister nr. 14-22, opstablet
i sydøstre hjørne:
14) Af eg, 110 X 55 X 42 cm. Rigt profileret
på sider og låg. Beklædt med groftvævet stof
med flæsekant forneden. På lågets plane oversi-

de markerer søm en †kisteplades ovale f o r m og
mål, 30 X 18 cm.
15) Af eg, 92 X 41 X 35 cm, form og beklædning svarende til nr. 14.
16) Af eg, 137 X 63 X 64 cm, f o r m og beklædning svarende til voksenkister nr. 8 og 9.
17-18) Af fyr, svært tilgængelige. Antagelig
lige store, ca. 80 X 33 X 33 cm. Rektangulære,
med let hvælvede låg. N r . 17 har rest af skindbeklædning fæstnet med et 2 cm bredt, vævet
bånd, fastgjort ved hjælp af sekstakkede stjernesøm. En stor kisteplade anes oven på låget.
19) Af fyr, ca. 55 X 20 X 20 cm, rektangulær, med let hvælvet låg; rester af lærredsbeklædning og ved det ene hjørne et bånd med
stjerner som nr. 17.
20) Af fyr, ca. 85 X 35 X 32 cm, af f o r m som
nr. 19, men med rest af skindbeklædning.
21) Af eg, 85 X 50 X 42 cm, af f o r m svarende til voksenkister nr. 8 og 9.
22) Af eg, 57 X 27 X 25 cm, rektangulær,
med let hvælvet låg. Rester af skindbeklædning
og søm som nr. 17 og 19. Bånd med små kvaster og lange frynser hænger ned fra lågkanten.
Inderkiste, af fyr, med hvælvet låg.
Et løstliggende kistebeslag (fig. 66), af messingblik, 45 X 65 cm, et hjelmet Dyre-våben
omgivet af akantusbladværk, har måske tilhørt
en kiste for Jens Rodsteens datter Margrethe
Rodsteen, gift med Palle Dyre og død 1747.
Gravsten. 1-3) Tre romanske gravsten er indmuret i våbenhuset. De er af grovkornet, grå

Fig. 66. Kistebeslag med Dyre-våben, for Margrethe Rodsteen(?), †1747, gift med Palle D y r e (s. 2570). Coat of arms, probably for Margrethe Dyre, †1747.

ODDER KIRKE

Fig. 67. Kisteplade over Malte Sehested, †1754, fra
kiste nr. 5 (s. 2569). JJF fot. 1984. - Coffin plate for
Malte Sehested, †1754, from coffin no. 5.

granit, trapezformede og efter deres udsmykning at dømme tilhørende en større værkstedsgruppe, repræsenteret ved flere af omegnens
kirker. 1) (Fig. 69), 153 X 53-49 cm, med en 67 cm bred, affaset kant, der kun ses ved stenens
frie ende. Indrammet af dobbelt tovstav, der
desuden forneden tværdeler stenen. I fodfeltet
er diagonaltstillede, enkeltspundne tovstave
stødende til midtcirkel. I hovedfeltet et groft,
kontureret Georgskors, hvis tre øvre arme når
ud til rammen, den nedre hviler på kugle over
tovstavsstang. Stenens nærmeste paralleller findes i Randlev (s. 2486, nr. 1) og i Kolt (s. 2192,
nr. 2). - I våbenhusets østmur.
2) (Fig. 70), 162 X 52-48 cm, indrammet af
dobbelt tovstav, der også tværdeler stenen i tre
felter. Hovedfeltet er underdelt af en lodretstillet, dobbelt tovstav, flankeret af volutter. I det
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større midtfelt ses et stort Georgskors, hvis øvre arme når helt ud til rammen, den nedre hviler på en enkeltspundet tovstavsstang, stående
på lille høj. I fodfeltet en fembladet blomst.
Ornamentikken konturhugget. Stenen svarer
ganske til nr. 3 og er som denne antagelig udført af den stenhugger, der bl.a. har hugget
sten nr. 1 og 2 fra Randlev (s. 2486), nu i kirken
og i Odder museum. 1 5 3 - I våbenhusets nordmur, vest for døren.
3) (Fig. 71), 149 X 57-46 cm, næsten identisk
med nr. 2 og af samme stenhugger. Mindre afvigelser er hovedfeltets lodrette dobbelttovstav, her snoet modsat, Georgskorsets arme,
der er hugget frit i feltet og dets stav, der står
direkte på tværtovstaven, samt fodfeltets
blomst, der tilsyneladende er seksbladet. - I våbenhusets nordmur, øst for døren.
*4) O. 1739, over Iørgen Nielsøn Møller, f. i
Skegs mølle 7. nov. 1668, boede og døde samme sted 29. aug. 1739, 71 år gl., og hustru Karen Nielsdatter, f. i Fillerup nederste mølle
6. marts 1680, boede og døde i Skegs mølle
[1739], 59 år gl., levede i et kærligt ægteskab i
38 år og velsignet med fem børn, to sønner og
tre døtre, hvoraf den ene søn og tre døtre forhen er hensovede.
Brunlig kalksten, 183 X 125 cm, med fordybet kursiv i ovalt skriftfelt dannet af palmegrene, forneden sammenbundet med sløjfe. I
de øvre hjørner svævende englebørn holdende
livets krone over bladkransen, under denne et

Fig. 68. Støbejernskors, fra venstre nr. 4, 8, 9, 5 og 2
(s. 2572). JJF fot. 1978. - Cast-iron crosses, from left
nos. 4, 8, 9, 5, and 2.
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Fig. 69. Romansk gravsten nr. 1 (s. 2571). LL fot.
1981. - Romanesque tombstone no. 1.

cirkulært felt bestående af en slange, der bider
sig selv i halen, omsluttende et vinget timeglas,
symboler for henholdsvis evigheden og tidens
flugt. Til siderne herfor flammende urner på
piedestal.
Stenen, der er brudt i tre stykker, må fra
O d d e r kirkegård være flyttet til Skægs mølle,
hvor den o. 1890 blev indmuret i en ny møllebygning; ved dennes nedbrydning 1967 flyttet
til Rathlousdals have. 1 5 4

5) O. 1809. »Foran denne Tafle er begravet
Christiane Frederikke la Cour, født Vohr«, enke efter forpagter Bjerre la Cour på Strandet,
*1724, †1801, og hendes søn Jørgen la Cour,
»theologisk candidat, sognedegn i Odder«,
*1768, †l809. 1 5 5 Marmorplade, 37,5 X 72 cm,
med fordybede versaler, indmuret i nordsiden
af korets østfacade.
†Gravsten(?). 1699 købte Niels Nielsen i O d der for 16 rdl. en ligsten fra Århus domkirke
»med 3 Corpus paa«, 1 5 6 dvs. en figursten med
tre personer, som muligvis er blevet lagt i
Odder.
Støbejernskors. Tre kors af støbejern er endnu
opstillet på kirkegården (nr. 8, 9, 12), mens ni
er afgivet til Odder museum 1978 (nr. 1-7, 1011) (fig. 68). 1-2) O. 1835 og o. 1838, to ens
kors, 149 og 151,5 cm høje, med trekløverformede korsarmsender, den øvre prydet med
krans, og cirkulært skriftfelt på korsstammen.
Glat bagside. Indskriften står med reliefversaler, der 1915 stod forgyldte på sort bund: *1)
Christian Magnus v. Voss, kammerjunker og
major, herre til Rodsteenseje, *6. dec. 1780,
†28. febr. 1835. I sit testamente bestemte majoren, 1 5 7 at der på hans grav skulle sættes »et støbt
Jernkors af Jernstøberen i Horsens«. 1 5 8 *2) Sophie Amalia Rantzau v. Voss, født Sehested,
fru kammerjunker og majorinde til Rodsteenseje, *30. jan. 1767, †18. febr. 1838. Nederst på
korsstammens forside står: »Støbt i Horsens«.
*3) O. 1840. Kors af type som nr. 1 og 2, 152,5
cm højt incl. profileret jernsokkel og rest af tap
til nedsættelse i sokkelsten. Sommerfugl i øvre
korsarmsende og anker nederst på korsstammen. Indskrift med reliefversaler: Johan Ludvig v. Voss, major i Hans Majestæt Kongens
regiment, *23.juli 1783, †16. juli 1840. Korset
var 1915 sortmalet og med gylden skrift. 1 5 7 *4)
O. 1843. Kors, 125 cm højt, med trekløverformede korsarmsender, udsmykning som nr. 3,
ankeret dog midtpå. Indskrift med reliefversaler over »Landvæsenscommissair godsinspecteur Thomas lensen Terndrup til Petersminde,
*14. juni 1791, †24. aug. 1843«. Nederst på
korsstammen: »Støbt i Horsens« (jfr. kors i
Vitten s. 1797). *5) O. 1844. Kors, af type som
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nr. 1, 2 og især 3, 152,5 cm højt. Indskrift med
reliefversaler over majorinde Maria Christine
v. Voss, født Uldall, enke efter major Johan
Ludvig v. Voss, *28.juli 1788, †17.jan. 1844.
Nederst på korsstammen læses »Støbt af ...«,
navnet er ulæseligt. 1915 stod korset, sortmalet
med gylden skrift, sammen med kors nr. 1, 2
og 3 på gravsted på kirkegården. 1 5 7 *6)
O. 1844. Korset 145 cm højt incl. tap til fæstnelse i sokkelsten; trekløverformede korsarmsender. På tværarmen reliefindskrift med
kursiv, over Øllegaard Hansen af Sandager
mølle, *8. dec. 1771, †2. sept. 1844. *7) O.
1844. Kors af type som nr. 6, afbrudt forneden og nu 121,5 cm højt. Trekløverformede
korsarmsender med sommerfugl i den øverste.
Skriveskrift i relief på tværarmen: Ole Nielsen
Lund til Sandager mølle, *22. aug. 1798, †22.
sept. 1844. 8) O. 1845. Kors af form og med
dekoration som nr. 3, 120 cm højt. Indskrift
med reliefversaler over: lens lensen, skovrider
ved stamhuset Rathlousdal, *2. dec. 1798,
†18. okt. 1845. På familiegravsted sammen
med nr. 12 i kirkegårdens nordvestre hjørne. 9)
O. 1846. Kors, 121 cm højt, med trekløverformede korsarmsender, sommerfugl på den
øverste og krans nederst på korsstammen. Indskrift med reliefversaler: Dorthea E. Lund, f. i
Sandagers mølle i Odder 18. nov. 1804,
†29. okt. 1846. På gravsted umiddelbart vest
for tårnet. *10) O. 1847. 118 cm højt over granitsten. På stammen: »Fred over dit Minde«
over krans. Sommerfugl øverst, på hver af
tværarmenes trekløverbue to små rosetter. Indskrift med reliefversaler: Niels Hansen i Sandagers mølle i Odder, *20. marts 1767, †23. febr.
1847. Nederst på stenen ses enkelte bogstaver
(skriveskrift). *11) O. 1855. 92 cm højt over
granitblok. Spidst trekløverformede korsarmsender, øverst med relief af figur, måske
den gode hyrde (?), ved fødderne ubestemmelige genstande; nederst på korsstammen bikube.
Indskrift med reliefversaler: Ferdinand Olgaard
Terndrup, f. på Petersminde 22. nov. 1839,
†28. sept. 1855 i Odder. 12) O. 1868. Kors svarende til nr. 8, ca. 120 cm højt, med reliefversaler: Karen lensen, f. Rasmussen, enke efter
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Fig. 70-71. Romanske gravsten nr. 2 og 3 (s. 2571).
LL fot. 1981. - Romanesque tombstones nos. 2 and 3.

skovrider lens lensen, *13. okt. 1801, †30. maj
1868. Korset er brækket lige over foden. 1981
stod det endnu løst opstillet på familiegravstedet i kirkegårdens nordvestre hjørne.
Gravgitter, o. 1862, af støbejern, med indskrift på dobbeltlågen: »R. Andersens Familiebegravelse«. På gravstedet cementsten med
marmorplade med indskrift for Anne Sophie
Andersen, †15. juli 1862 og Rasmine Andersen,
†11. okt. 1862. På kirkegården vest for tårnet.
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1984. - Fragments of metal, one with an eye from Christ
in Majesty on the retable ( c f . fig. 24).
Neden til er Christus siddende på en trone og ved
hver side 5 apostle i nicher (med navn over hver)
[retablet]. O v e n til en bue [»himmelbuen«], herunder et krucifiks«.
61
En enkelt, metallurgisk analyse af retablet er foretaget for Harald Langberg, Nationalmuseet, i forbindelse med en undersøgelse af Lundø-krucifikset.
- Guldbelægningen er påført ved lueforgyldning,
j f r . indb. 1474/80 og P N , Tillæg s. 7. Vedr. brunfernisen, se Tillæg s. 7f. og i øvrigt Lisbjerg, s. 1424,
note 42. - Om farvevariationer i fernisen, se PN
s. 22 f. med note. - Vedr. den tekniske fremgangsmåde ved lueforgyldning og brunfernis, se munken
Theophilus' fremstilling, gengivet i Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, Köln
1985, I, 380 f. og I, 369.
62
Jfr. opmåling af bagside af retabel og »himmelbue« fig. 15, P N s. 14.
63
Teknisk er retablets kobberblikudsmykning samlet af forskellige dele, som sammenholdt med indskriften bl.a. viser, at der ikke har fundet en afkortning sted. I ét metalstykke er således udformet en del
af den øvre r a m m e med indskrift, tovstav og øvre
del af arkade med kapitæler og svikkelblade, dvs. at
der til retablets øvre del på hver side af midtfiguren
medgår to metalstykker. De to endestykker danner
tillige de ydre hjørner. Den nedre r a m m e består af
ialt syv stykker, hvoraf de to yderste går i ét med de
respektive endestykker og danner de nedre hjørner.
Hver søjle med base og omgivende bundplade er
udformet for sig, og det samme gælder hver af apostelfigurerne, der er fæstnet oven på to søjlebundplader. Kristusfiguren, med glorie, er tildannet i ét
stykke og fæstnet på en bundplade, den øvre bue for
sig (jfr. i øvrigt PN s. 130). Alt er fæstnet, så nitterne
ses så lidt som muligt: På forsidens ornamentik ved
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de lodrette sammenføjninger, over buernes issepunkt, under basemidte, mellem kapitælblade etc.
De ornamenterede rammelister er pånittet de o m b ø jede kanter foroven og -neden.
64
Tilsvarende ses bl.a. på et alter- eller processionskrucifiks fra Hornbæk kirke (DK Frdb. s. 735 ff.).
65
To metalstumper fra ansigtet er bevaret, det ene
med Kristi venstre øje (fig. 75).
66
Den oprindelige udfyldningsklump til hoveder
skulle ifølge Theophilus (jfr. Ornamenta Ecclesiae I,
370, note 3) bestå af voks blandet med sand eller
tegljord; i det foreliggende tilfælde kan klumpen være erstattet af en anden masse efter 1821 (jfr. PN
s. 22).
67
Et træk vanligt i ottonsk kunst (men ikke engelsk), j f r . bl.a. Martin Blindheim: En gruppe tidlige, romanske krucifikser i Skandinavia og deres genesis (en gruppe hvortil Odder-krucifikset ikke hører), i Kristusfremstillinger. Foredrag holdt ved det
5. nordiske Symposium for ikonografiske studier.
Red. Ulla Haastrup, Kbh. 1980, s. 60.
68
Jfr. PN s. 47 og 125 med henvisninger, samt Harald Langberg: Gunhildkorset, Kbh. 1982, s. 31 f.
69
Jfr. PN s. 126. I Bartholomevs er dog malet et O i
stedet for et M (der ligner O ' e t en del), Thomas er
stavet med to M'er, og i Mathias mangler I'et.
70
Johannesfigurens placering ikke overensstemmende med rækkefølgen i navnene. Hans kalk har nærmest f o r m som en pyxis.
71
Apostelfigurerne er 19,5-21,8 cm høje, hovederne
3,7-4,8 cm høje (med skæg).
72
Jfr. PN s. 126: en reminiscens fra gammelnordisk
k u n s t . . . , men som vi også kender fra romansk kunst
ude i Europa (Vézelay).
73
I rammelistens overside ses i træet to små huller på
hver side af midten samt et (nyere?) i venstre side.
74
Højden målt fra retablets overkant til buens do, på
hver side af »Himmelfartsrelieffet«. Buen består af
to træstykker, 12,5 cm brede og ca. 5 cm tykke, med
affasning m o d bagsiden, på bagsiden foroven samlet
ved hjælp af det træstykke, hvori det 23 cm høje
himmelfartsrelief er udskåret. I stykkerne er udskåret både buens tre led og de 11,5 cm høje »kapitæler«. Det venstre træstykke måler 26,5 cm, det højre
28 cm. (Jfr. PN fig. 15). - Kobberblikbeklædningen
består af seks stykker, hvert omfattende alle buens
tre led, ombukket på siderne og fastnittet her. H i m melfartsrelieffet udført i ét stykke.
75
A r m e n e er skåret i ét med skulderstykket (fig. 30)
og fingrene antydningsvis markeret både på overog underside, dog er tommelfingrene på oversiden
næsten friskårne og »passer fint ind i kobberblikket«
(indberetn. 1982).
76
Udækket er, foruden hele rygsiden, issen og kronen indvendig samt undersiden af fødderne.
77
Naglerne er nyere og groft anbragt, især i hænder-
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Fig. 76. Topfelt fra altertavle 1640 (fig. 21) (s. 2536).
H.Jacobsen fot. 1981. - Top panel from altarpiece.

ne, ved siden af de oprindelige naglehuller.
78
Begge bladduske fornyet 1980; den øvre er tappet
på det oprindelige, kileformede korstræ, den nedre
fastgjort ved hjælp af et 31,5 cm langt, oprindeligt(?)
træstykke, hvoraf 16,5 cm danner en lidt smallere
tap. - På korsstammen foroven ses et lille f r e m spring på træet, rimeligvis oprindelig baggrund for
et udbugende blad, måske det der ses ovenfor på
bladdusken.
79
Jfr. også »himmelbuens« rankeblade; se i øvrigt
Harald Langberg: Gunhildkorset, s. 83, note 50 E.
80
Tværarmens og stammens nedre bladduske er nogenlunde lige store, henholdsvis 14,8 X 16, 14,5 X
16,2 og 14,2 X 16,2 cm og næppe beklippet væsentligt. Den øvre måler 16,5 X 17,2 cm og kan måske
være beklippet, som angivet på fot. af den nuværende anbringelse på korsstammen. Et ældre museumsfoto fra o. 1926 viser imidlertid en tidligere opstilling
af alteret, hvor krucifikset er anbragt under »himmelbuen«. For at gøre plads til krucifikset er nedre
bladdusk f j e r n e t og anbragt til pynt foran det hævede træstykke under »kapitælet«. Derimod er øvre
bladdusk tilsyneladende urørt. Senere har man byttet om på øvre og nedre bladdusk, hvilket imidlertid
1982 er rettet, dog er efterladt et »bart« stykke træ,
for at markere, at der her kan være fjernet et stykke
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af en blomst (jfr. Harald Langberg: Gyldne Billeder.
Tavle 13).
81
En alterkalk til opfangning af Kristi blod, der ses
på flere af de beslægtede krucifikser (jfr. PN s. 117
og fig. 95 og Harald Langberg: Gyldne Billeder, tavle 13 og 14), synes ikke at have fundet plads her. I så
fald ville man vente en drevet fremstilling af kalken
forneden på korsstammen i lighed med Guds hånd
foroven. En sådan ses imidlertid ikke her på det
stykke, der ved sin dekoration tilsyneladende er
markeret som det nederste. De huller, der ses på
stammens midte, er antagelig spor af dyvler og nagler i tap-træstykket bagpå, der bl.a. har tjent til fastgørelse af krucifikset på retablet. Der ses heller ikke
spor efter en pånittet plade med en fremstilling af
kalken. - Den nedre bladdusk-plade har foroven et
tunget blad af en art ganske svarende til de øvrige
blade og kan næppe have dannet foden til en alterkalk, hvis øvre del så skulle have været på en forsvundet plade (jfr. PN fig. 95).
82
Sml. Else Roesdahl: Danmarks Vikingetid, 1980,
s. 131 og fig. 54.
83
Den oprindelige placering kan som foreslået af
P N , Tillæg s. 14 f., have været i korbuen, muligvis i
tilknytning til et helligkorsalter. En funktion som
triumfkrucifiks, måske i tilknytning til en korskranke (lektorium) foreslås tillige af Peter Springer:
Bronzegeräte des Mittelalters 3. Kreuzfüsse, Berlin
1981, s. 22 ff., især s. 29 f. Der foreligger dog også
den mulighed, at korset kan have været anbragt løst
på en fod nær alteret, således at det kunne løftes af og
anvendes ved processioner og lignende (jfr.
Springer).
84
Jfr. note 80 og 60.
85
Jfr. PN s. 20f. og fig. 18, III, samt ældre fot. i N M .
86
De ydre, lodrette rammestykker rager ca. Vi cm
op over den vandrette liste.
87
Den højre, lodrette rammeliste er en nyere tilføjelse.
88
Efter 1926 flyttet fra øvre venstre hjørne.
89
Hvert billedfelt er indrammet af kobberlister, der
hver på forsiden har et stanset ornament (F 27-28),
mens de o m b u k k e d e skråsider m o d billedfeltet bærer et påmalet ornament (E). - Højre kortsides to
bevarede lister (hver i ét stykke) har på forsiden både
et stanset ornament og en bort med et malet ornament. - Matricen til bladornamentet har omfattet et
stykke med to blade (fig. 38), ialt 12,7 cm langt; det
indrammede Zodiac-ornament er 11,7 cm højt
(fig. 32). - Om fremgangsmåden ved stansning, se
O r n a m e n t a Ecclesiae I, 370.
90
Jfr. bl.a. de beslægtede blade på stansestriberne på
det berømte Heribert-skrin i Køln (Ornamenta Ecclesiae II, 314, E 91).
91
Jfr. jagtfrisen på Trekongerskrinet fra Køln d o m kirke (Ornamenta Ecclesiae II, 216, E18). Vedr. Z o -

diac'en, dyrekredsens tegn, se KultHistLeks. III, 122.
Se Harald Langberg: Gunhildkorset, s. 85, note
76.
93
Vedr. ikonografien og sammenligninger med m o tiver på de øvrige frontaler, se PN s. 25 ff. Blandt
nyere værker om ikonografi kan generelt henvises til
Gertrud Schiller: Ikonographie der christlichen
Kunst, Gütersloh 1966-71, I-III.
94
Forridsninger til skriftbåndet er her ført for langt.
95
Pladerne måler ca. 18,5-19 X 18-19,5 cm.
96
PN s. 143 og Tillæg s. 2. - De tre bevarede medaillonplader har ikke indramninger som de tilsvarende på de andre frontaler, og de underliggende
træskiver har heller ikke plads hertil.
97
PN s. 207 ff. og Tillæg s. 11.
98
Blandt bogmalerier forekommer især evangeliebøgernes evangelist- og Kristus-fremstillinger
samt kanontavler som mulig inspirationskilde til udformningen af det »jyske« frontale og retabel med
himmelbue, j f r . f.eks. Carl Nordenfalk: Bokmålninger från medeltid och renässans i Nationalmusei
samlingar, Stockholm 1979, s. 26 ff. og Hanns
Swarzenski: M o n u m e n t s of Romanesque Art. London 1953, fig. 281, der viser en kanontavle under en
bue, flankeret af tårne og kronet af en lille bygning
ganske som på alteret i Sahl.
99
P N s. 22, 130, 206.
100
RA.DaKanc. Seks års kirkergsk.... 1620 (B184e).
101
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C
3. 1166 ff.).
102
Eckart von Sydow omtaler i sin behandling: Die
Entwicklung des figuralen Schmucks der christlichen Altar-Antependia und Retabula bis zum XIV.
Jahrhundert. Strassburg 1912, s. 96, uden nærmere
kommentarer, retablet som værende fra Odder,
frontalet fra Tvenstrup; j f r . PN s. 140.
103
Indberetn. fra N. Blicher 1821 i N M .
104
Koncept 30. juni 1821 i N M .
105
J. nr. 545/38. Beretning afleveret 30. dec. om
istandsættelse okt.-nov., men desværre forsvundet
(jfr. Tillæg s. 2).
106
Venligst oplyst af Knud Prange.
107
Det ene måske årstallet 1699 som hos Bøje II,
1982, nr. 5871, det andet kan dog næppe være det
tilhørende mesterstempel.
108
Ikke omtalt hos Bøje.
109
Ifølge KancBrevb. 6. nov. 1608 fik hans enke,
Karin Madsdatter, stadfæstelsesbrev på livstid til
samme.
110
RA. DaKanc. Seks års kirkergsk.... 1620 (B.184e).
111
Ret beslægtet med en bordstage fra 1663 i N M ,
inv. nr. D 7320, og en udateret stage i Frederiksborgmuseet, afgivet fra NM 1910, daværende inv.
nr. 7303. - Indb. ved C. M. Smidt 1914, j f r . korresp.
1911, i N M 2. afd.
112
Jfr. Joseph Braun: Das christliche Altargerät,
92
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München 1932, s. 618 ff.
113
Præstearkiv: Div. dok. 1793-1934.
114
Indkøbt hos H a h n (note 13); j f r . Tunø s. 2407,
note 39.
115
Bemærket af C. A.Jensen i hans notater i forbindelse med restaureringen 1927; sml. Marie-Louise
Jørgensen: Lektorieprædikestole i Østdanmark, i
Kirkens Bygning og Brug. Studier tilegnet Elna
Møller, 1983, s. 89-108.
116
Konstruktivt har storfeltsfyldingerne fjer, fæstnet
i not i rammestykkerne.
117
Præstearkiv: Liber daticus 1897-1931.
118
Restaureringsindskrift indvendig i prædikestolen.
119
Henholdsvis en dækfarve, en egetræsmaling stafferet med hvidt og blåt samt en grå og hvid farve. Stafferingen fra 1631 var opfrisket med blå smalte på
enkelte lister, sandsynligvis efter flytningen 1703.
120
Ved restaureringen tilmaledes nogle dragtfolder.
121
I forbindelse med en strid om ejendomsretten til
Rodsteensejes pulpiturstol 1842 nævnes, at søndre
tilbygning »rummer i det højeste 98 personer«, og
efter folketællingen 1840 opregnedes Tvenstrups beboere til 204, hvoriblandt 104 kommunikanter, der
egentlig skulle have haft plads i kapellet. Th. M a d sen: Træk af Rodsteensejes og Odder Sogns kirkes
Historie, 1963 s. 49 ff.
122
Vedr. en stolestadestrid 1657, se ØJyHjemst. XIV,
1949, s. 42.
123
RA. Lensrgsk. Skanderborg og Åkær len. Rgsk.
1617-18. Oplyst af H. H. Fussing.
124
Ved orglets bygning var der sat plads af til en
Fløjte 4' i hovedværket og en Scharf II i brystværket,
men i overensstemmelse med smagsændringerne i
de mellemliggende år foretrak man 1977 at indsætte
Trompet 8' og Sesquialtera II på de vakante pladser.
(Tilbud fra Th. Frobenius & Sønner 9. juli 1975, i
korresp.arkiv, NM 2. afd.).
125
Th. Madsen (jfr. note 121), s. 79 f.
126
1897 (note 117) omtales kirkens orgel som værende fra det forrige århundrede, hvilket kan tyde på, at
ældre dele (facaden?) blev genanvendt i Knud Olsens
orgel 1860.
127
K n u d Olsen: Orgelfortegn.
128
Meddelt af sognepræst O t t o Nielsen, Odder.
129
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927,
s. 134.
130
RA. Rgsk. ældre end 1559. Fortegn, over aflev.
klokker 1528-29. 108 A.
131
Jfr. †klokke 1590 i Randlev. - Sten Bilde synes
ikke at have nogen lokal tilknytning.
132
DaAtl. IV, 1786, s. 245.
133
Ansigtet beslægtet med Marcus-figurens på Malling prædikestol 1660 (s. 2326 ff.)
134
Indskriftens ordlyd: hvem hviler her, hvis aske
og hvis bene, er samled her og sat i denne hvalde
(hvælvede) stue (jfr. nedenfor), kan dog også tyde
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på, at sakrofagerne har været beregnet til anbringelse
i krypten.
135 V Thorlacius Ussing: Billedhuggeren Thomas
Quellinus, 1926, s. 46 ff.
136
Jfr. O d d e r kirkebog (note 15).
137
Knækkede flagrebånd på ydersiden af de skjolde,
der er ophængt i lodret linie, er nu forsvundet, men
ses på et fot. 1917 af Th. Gjerulff, i NM 2. afd.
138
Som påvist af Th. Madsen, s. 78, har verset megen lighed med T h o m a s Kingos over Niels Juel i
Holmens kirke (DK. Kbh. By 2. bd. s. 139 ff.), hvis
epitaf stammer fra 1697. Det kan bemærkes, at Jens
Rodsteen som admiral sammen med Niels Juel deltog i den skånske krig og det afgørende søslag 1679.
139
En vis, begrænset portrætlighed med et maleri af
ægteparret, på Rodsteenseje. Gengivet bl.a. af
T h . Madsen s. 8.
140
Jfr. fot. 1917 af T h . Gjerulff, i NM 2. afd.
141
Vedr. våbnernes tilhørsforhold, se Knud Prange i
T h . Madsen, s. 133, note 54.
142
1904 kalkedes kirkens indvendig, undtagen den
røde baggrund for epitafiet (note 20).
143
Følgende, manglende dele blev tilføjet: 1) Venstre
Neptunfigurs højre hånds fingre og højre fods tæer,
lidt af håret samt forkens grene. 2) De to puttis arme
samt højre fods tæer. 3) Toppens små tritoners vingespidser. 4) Rodsteen-bustens højre hånd. 5) Lanseog spydspidser (indberet, ved Ch. Lindstrøm).
144
1889 havde murer Jensen i Odder gipset og malet
i korskirken (note 13).
145
Jfr. note 135, s. 99 f.
146
Beregnet efter længdemål: voksenkister 185-225
cm, børnekister 57-135 cm.
147
Abildgaard omtaler 1776 blot gravmælet, men
hverken krypt eller kister.
148
Dvs. »en fyr-trækasse med et lufthul i låget,
hvori ligger to stive og ganske fortørrede ... grise
..., h v o r o m ingen véd enten når eller ved hvilken
anledning de er k o m m e t til at ligge der. ... Selv har
j e g set dem, og enhver der har lyst, kan let fa dem at
se ... Formodentlig har man haft en slags overtroisk
frygt for at bortskaffe dem«. Indberetn. om oldsager
i Hads herred, af pastor N. Blicher i Randlev 1821,
2. marts, i NM 2. afd. - 1862 beskrives gravkapellet:
Selve gravstedet er tilmuret som sarkofag for admiral Jens Rodsteen ... (note 17).
149
Jfr. Thiset: Stamtavler og ÅrbÅrhSt. 1915, s. 5 f.
150
Kirketjener Jan Brestisson, Odder, har venligst
taget aftryk og rentegnet m o n o g r a m m e t .
151
Gravøren har åbenbart været uvidende om ægtemandens navn og titel (jfr. nr. 3 ovenfor).
152
Tilsvarende figur ses på de tre sarkofager, der står
foran gravmælet (af T h o m a s Quellinus) for Ane Beate Wolchendorff og hendes to mænd i Tved kirke
(Svendborg amt).
153
Endvidere sten i Hylke (Voer hrd.), Sdr. Hørning
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(Hjelmslev hrd.) samt nu i
Anna Marie Skovfoged:
bejder i Rathlousdals have.
øvrigt Vibeke Michelsen:
Kirkens Bygning og Brug,
155
Jfr. Th. Madsen, s. 31.
154
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Den gamle By, Århus.
Sten- og billedhuggerarÅrhus 1982, s. 33. Jfr. i
Genbrug af gravsten, i
1983, s. 195.

156

LA Vib. Århus domkirkes inspektionsarkiv.
Rgsk. 1696-1715 (C 617. 48).
157
ÅrbÅrhSt. 1915, s. 60 og 66.
158
Enten Jochumsen eller Weiss i Horsens; j f r . O t t o
N o r n : En købstads industrialisering. 1973.

Fig. 77. Odder 1:10000. Målt 1796 af Ernst Wesenberg. Forandringer medtaget indtil midten af forrige
århundrede. - Map of the village 1796.
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SUMMARY
The churchyard is noteworthy for the remains
of its Medieval enclosing wall which was once
of a considerable height. The present churchyard portal was constructed late in the 15th
century. The church belongs to a group of rural buildings of some size and was probably
erected in the 12th century, its original parts
being the chancel with an apse and the nave.
The portals like the facades and the east wall of
the nave as well as the chancel arch are done in
fine ashlar work. Vaulting was constructed in
the church in the period around the year 1500, a
tower was added at the west end of the nave
and a porch built in front of the north door. In
the last decades of the 17th century Jens Rodsteen, patron of the church and a former admiral
in the Royal Navy, had a sepulchral chapel
built on the south side of the church.
One item of the Early Medieval church furniture has been in the National Museum since
1821. This is one of the so-called »golden altars«, which with a corresponding crucifix belongs to a group which also includes that of the
Lisbjerg altar. As previously described (cf.
summary of Lisbjerg p. 1427) this has been
dealt with in great detail by Poul Nørlund
(Gyldne Altre, Kbh. 1926, re-issued with appendix in 1968, both with summaries in English). The altar's decoration consists not only of
a retable with a »vault of heaven« from c. 115075, but also of a frontal from 1225-50, possibly
assembled from the churches of Odder and
Saksild. A crucifix contemporary with the ret-

able, which for a time was set up under the
raised »vault of heaven«, is unlikely because of
its size to have been placed there originally. All
the articles mentioned are carved from oak and
faced with embossed and chased sheet copper
plates, decorated with gilding and fired brown
varnish. In accordance with Poul Nørlund it
must be assumed that both the retable and the
crucifix, like the more recent frontal, were produced in Jutland workshops which might have
been in Århus, the cathedral city.
Among the church's early furniture was a
censer which is now in the National Museum
and the Romanesque baptismal font of granite.
The simple pulpit dating from the period of
about 1600 bears paintings of the Evangelists
executed in 1631 by a painter who presumably
is also responsible for the paintings on the pulpits in Nølev and Randlev. In 1640 the »golden« altar was replaced by a »modern« altarpiece from the workshop of the wood-carver
Peder Jensen Kolding. The above-mentioned
Admiral Jens Rodsteen donated among other
things the sounding-board and stairway to the
pulpit with paintings in 1703. In about 1706 he
had a monument set up in the family's sepulchral chapel. It includes portrait busts of himself
and his wife, thought to have been made in the
workshop of the distinguished sculptor
Thomas Quellinus. - The crypt beneath the
chapel contains 22 coffins some of which bear
decorations in the form of coats of arms and
allegorical figures.

Fig. 1. Assistenskirkegården i Odder. Det ældre begravelsesområde og forslag til udvidelse 1:2000. Tegnet af
KdeFL 1984 efter Sven Hansens projekt 1972. - Odder New Churchyard. Project for extension 1972.

ODDER ASSISTENSKIRKEGÅRD
Gravpladsen ved Rådhusgade, tidligere Skolegade, som nordpå fortsætter i landevejen til Århus, besluttedes anlagt ved midten af 1880'erne. Forslag, der sigtede på en beliggenhed i byens sydlige del, forkastedes, før man 1887 valgte et område på den nordre præstegårdsmark,
som var udpeget af kirkeejeren. Efter at arealet
var planeret og indhegnet, blev kirkegården
indviet 1889, og 1894-95 opførtes i nyromanske former et †ligkapel, hvilket ansås for påkrævet på grund af den relativt store afstand til
kirken. Bygningen istandsattes 1918, og i forbindelse med en udvidelse af kirkegården planlagdes den ombygget 1974 efter tegning af
H. P. H o l m Nielsen. Sven Hansen havde 1972

udarbejdet et projekt (fig. 1), der foreslog det
ældre område suppleret med en »skovkirkegård«, hegnet af en markant jordvold. Forslagets første etape sattes i værk 1973. 1975 opførtes et redskabshus efter tegning af H. P. H o l m
Nielsen; det udvidedes 1981, året efter at ligkapellet, der atter overvejedes ombygget, var blevet sløjfet.
Redigeret 1984 af Kjeld de Fine Licht på grundlag af:
LA Vib. O d d e r præstearkiv. Liber daticus 1897-1931
(C 377.39), O d d e r kirkes synsprotokol 1862ff. (C
377.41) og Hads-Ning herredsprovsti. Synsprotokol
1842ff. (C 31.1ff.) samt arkivalier i Historisk arkiv
for Odder og omegn. Forlægget for planen af kirkegården venligst udlånt af professor Sven Hansen.

Fig. 1. O d d e r valgmenighedskirke set fra forpladsen m o d vest. KdeFL fot. 1984. - The church seen from west.

VALGMENIGHEDSKIRKEN I ODDER
Den grundtvigske menighed stiftedes 1884, og
på et relativt højtliggende areal i byens østlige
udkant opførtes kirken året efter med indvielse
14. februar 1886. 1 Området øst for kirken,
langs vejen til Rørt, anlagdes som kirkegård, senere udvidet gentagne gange, og flankerende
en forplads på vestsiden byggedes præstebolig
og forsamlingshus. 2
I sin plan er kirken en centralbygning, der
forener korset og ottekanten. I det ydre fremhæves korsformen af gavlene, mens den traditionelle, kirkelige orientering angives ved apsis i
øst og tårn i vest, hvor hovedindgangen er placeret. En 1976 3 nedrevet †tagrytter over korsskæringen markerede bygningens centralform,
der indvendig er dominerende.

Kirken, hvis facader står i blank mur af røde
sten, er bygget i nyromanske stilformer med
hjørnelisener og buefriser. Tværaksen angives
ved tredelte, rundbuede vinduer i nord- og
sydgavlen, der indtil 1961 bar toptinder. Gavle
på alle fire sider over de dobbelte glamhuller
afslutter tårnet, der krones med et spir, hvis
oprindelige beklædning af træspån 1950 dækkedes af zink. På apsis og skib har siden opførelsen ligget tagpap.
Indvendig er der trægulv, som omlagdes og
repareredes efter svampeangreb 1896.1 Væggene er hvidkalkede over malet brystningspanel,
og det gråmalede træloft er ført op og sømmet
på hanebåndene, således at tagkonstruktionen
står delvis synlig.
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Fig. 2. Valgmenighedskirken i Odder. Indre, set m o d øst. KdeFL fot. 1984. - Interior looking east.

(Arbejds)tegningerne til kirken er leveret af
Christen Jensen (1852-1927), der sammen med
menighedens første præst k o m til Odder fra
Ø r u m i Fjends herred. Løjtnant Jensen, som
han gerne kaldtes, slog sig ned i byen som t ø m mermester og blev senere leder af brandkorpset. Et par år efter kirkebyggeriet stod han for
opførelsen af højskolen (jfr. fig. 3 4 ). Med fa og
små ændringer er kirken en kopi af de valgmenighedskirker, som i de foregående år var opført rundt omkring i landet efter tegning af Andreas Bentsen, der 1882 med »Korskirken« i
Vallekilde 5 (Odsherred) havde skabt modellen.
Glasmaleri af Johs. Malling 1916, inspireret af
Grundtvigs vers: »Rosenkrans om kors at vinde«. †Dekoration på væggene, navnlig i apsis og
på triumfmuren, af Johs. Malling 1909, fjernet
ved indvendig istandsættelse 1974.
Inventaret er overvejende samtidig med bygningen. Altertavlen gengiver Jesus som tolvårig
i templet, malet af Troels Trier og opstillet
1917.

Alterstager. 1) To lysestager, med graveret
årstal 1647, er 1926 skænket til kirken. 6 De er
27,5 cm høje, har sekskantet fod med to afsæt
hvorover et sekskantet led. Den sekskantede
dråbeplade herover er på oversiden smykket
med seks støbte englehoveder. Skaftet består af
syv indknebne led, de to øverste størst, adskilt
af urneformet midtled. På fodens øvre, hvælvede afsæt er graveret årstallet »16-47«, adskilt
af et bomærke i form af et firtal med lille skråstreg over den nedre midtstamme. Herunder er
sekundært skrevet med indprikkede ejerinitialer(?): »H P« (store skønskriftsbogstaver).
2) 1885, to slanke messingstager, 37 cm høje.
3) Syvarmet lysestage.
Orgel, bygget 1899 af Frederik Nielsen, Århus. Et manual med fem stemmer: Bordun 16
Fod, Violinprincipal 8 Fod, Tectus 8 Fod, Salicional 8 Fod, Octav 4 Fod; svelle. Facaden har
attrappiber af sølvbronzeret træ. På pulpitur i
kirkens vestende. 7
Lysekrone, 1913, af bronzeret jern.

VALGMENIGHEDSKIRKEN I ODDER
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Fig. 3. Odder. (Hjørne af) præsteboligen samt valgmenighedskirken og højskolen, set fra øst. Laurine Andersen fot. omkring 1890. - The church seen from east.
KILDER O G H E N V I S N I N G E R
Redaktion 1985 ved Kjeld de Fine Licht. Alterstager
ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen.
1
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842ff. (C 31.1ff.).
2
Forsamlings- eller øvelseshuset, der tidligere stod i
byen, er opført efter tegning af Andreas Bentsen
(A. B. 's optegnelser, kopi i Kunstakademiets bibliotek, s. 280); j f r . K.Jørgensen: Valgmenigheden i O d der. Højskolebladet XI, 1886, sp. 398-404; Th. M a d sen (udg.): Skildringer af Hads Herreds Historie II,
O d d e r 1936, s. 43-9.
3
Denne og andre oplysninger fra menighedens protokoller samt en vurdering 1886 med materialebeskrivelse er venligst meddelt af valgmenighedspræst
R. Bach, Odder.
4
Fotografiet er 1984 skænket NM af fru Gudrun
Hansen, Odder.
3
Udkast 1880 og tegninger i Samlingen af arkitekturtegninger, Kunstakademiets bibliotek, inv. nr.
13999 a-g. Jfr. A . H ø j m a r k og U . H a n s e n : De
grundtvigske Fri- og Valgmenigheder. Odense

1944, passim. Ifølge K.Jørgensen (note 2), sp. 401,
er kirken i O d d e r væsentligt bygget i samme stil
som de andre, »altsaa efter den svenske Arkitekt
Langlets System«. Emil Langlet (1824-98) agiterede
for centralkirken som den mest egnede for protestantisk gudstjeneste (f.eks. i Protestantiska kyrkobyggnader, Stockholm 1879), hvilket måtte gøre
indtryk navnlig i valgmenighedskredse. Andreas
Bentsen havde en del virksomhed i Skåne (Optegnelser (note 2) passim, j f r . J. Rasmussen Kirkebjerg i
H ø j skolebladet 1927, sp. 1394-5), hvor Langlet
1878f. havde stået for opførelsen af Pauli og Caroli
kirker i Malmø. (H. Schluter: Caroli nya kyrka, Elbogen X, 1980, 94-101). Om Langlet og hans europæiske baggrund, senest K. Malmstrøm: Den evangeliska monoliten. Västgöta-Dal årbog 1984, s. 92113. Andreas Bentsens serie kan betegnes som Friog Valgmenighedsbevægelsens tilløb til en kirkelig
typedannelse, hvor den gavlprydede oktogon blandt
danske kirker har et vist slægtskab med kirken i Store Hedinge, som den stod efter N. S. Nebelongs o m bygning 1853-54 (DK Præstø, s. 63).
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Af en islandsk dame.
Ved orglets indvielse opførtes en kantate, skrevet
til lejligheden af Arthur Allin, j f r . Ole Olesen: Århus
7

Domkirkes orgler og organister. Århus 1984, s. 79.
Yderligere oplysninger om orglet findes i Den danske Orgelregistrant.

Fig. 4. Plan 1:300. O p m å l t 1985 af Hans Stiesdal og KdeFL. - Plan. The church was built in 1886.

TVENSTRUP †KIRKE
ODDER SOGN

Med den motivering, at kirken var i en elendig tilstand, hvilket først og fremmest skyldtes, »at tienden af sognets elleve gårde ikke rækker til den nødvendige vedligeholdelse«, ansøgte ejeren af Odder
kirke (jfr. s. 2519), hvortil Tvenstrup var anneks, om
tilladelse til at lade kirken nedbryde og indlemme
sognet i Odder sogn. Efter at biskoppens erklæring
var indhentet, gav kongen ved reskript af 29. juli
16741 den ønskede tilladelse til at lade kirken »nedbryde og dens materialer bruge til Odder kirke, den
dermed noget større at gøre« (jfr. s. 2530). Beboerne
i Tvenstrup ønskede imidlertid at beholde deres kirke og traf med kirkeejeren den aftale, at bygningen
blev stående, mod at de forpagtede kirketienden og
afholdt vedligeholdelsesudgifterne. Omkring år
1800 opstod der strid om forpagtningsafgiftens størrelse, hvorunder sogneboerne gjorde gældende, at
de havde opnået hævd på kirken. 2 Heri gav underretten dem 1817 medhold, men afgørelsen blev underkendt af såvel overret som højesteret, 3 hvorefter
kirkeejeren, kammerjunker F. D. von Voss med
stiftsøvrighedens samtykke 1 lod kirken nedbryde i
foråret 1820. Niels Blicher, der foranledigede, at *altertavlen (s. 2550) blev oversendt til Oldnordisk
Museum, indberettede 1821, at sognet stedse havde

Fig. 1. Tvenstrup 1:10000. Målt 1796 af Ernst(?) Wesenberg, prøvet 1817 af Hørup. - Map of the village.

været anset i amtsstuen som et for sig bestående kirkesogn, ligesom præsterne, på nær de to sidste, var
blevet kaldt til Odder og Tvenstrup sogne. 4

Kirken, der har ligget på den flade top af en
større banke oven for landevejen mellem Århus
og Odder, 5 i landsbyens østre ende, må have
været synlig viden om i det højtliggende terræn
på den nordvestre side af Odder ådal. Efter matrikelkortets signatur må den skævt rektangulære †kirkegård have været hegnet med stendige,
repareret 1618. 6 Skeletter er fremgravet tid efter anden, senest 1979, da en stor part af den
forhenværende begravelsesplads fjernedes ved
vejarbejder. 1618 6 anskaffedes ny †låge og trist
af træ, og 17177 ønskede synet lågen ved den
søndre side repareret. Muligvis var der en
†klokkestab el på kirkegården. 8
Ved en undersøgelse 1941 er konstateret
yderst beskedne fundamentslevn, der lader formode, at den angiveligt kullede 8 kirkes skib har
været godt 11m langt og små ni meter bredt. 9
Bygningen må have været opført af granitkvadre, som lejlighedsvis er konstateret på arealet.
Ifølge matrikelkortet var der †våbenhus foran
syddøren. 1619 6 blev østgavlen ommuret, og
1702 7 noterede synet, at loftet var forrådnet.
1617 indkøbtes supplerende tagsten, og 17157
bemærkede synet, at enkelte manglede. 1 0 1801 7
erklærede synet, at kirken var forfalden.
Efter undersøgelsen 1941 etableredes neden
for kirkebanken, ud til bygaden, et podium af
bygningsblokke og smighuggede kvadre, og
der opstilledes en stor granitsten med malteserkors og indskriften: »Tvenstrup sogns kirke
stod her til 1820. 1941.«
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Oversigt. De meget fa bevarede kilder vedrørende
kirken beretter kun lidt og ret tilfældigt om dens
inventar. Af størst interesse er meddelelsen om, at
både Saksild og Odder kirke har solgt deres gamle
altertavler til Tvenstrup, hvorved måske begge tavler indgår i det såkaldte gyldne alter fra Odder, siden
1821 i Nationalmuseet.
†Alterklædet bestod 1615 6 af lærred. 1715 7 havde
kirken intet klæde.
En *altertavle er tidligst omtalt 1613/14, 6 da
regnskabet meddeler, at en altertavle blev købt
fra Saksild kirke for 1½ dl., hvilket bekræftes af
denne kirkes regnskaber (jfr. s. 2423). 1645 noteres i Odder kirkes regnskabsbog, 1 1 at man har
faet 10 dl. for den gamle altertavle, som blev
solgt til Tvenstrup kirke, en naturlig følge af at
man fem år før havde anskaffet en ny tavle (jfr.
s. 2536).
I et kirkesyn for Tvenstrup 1715 7 blev den
daværende altertavle beskrevet som »meget
gammel og overdækket med tynd messingplade, er noget fordærvet i messinget af tidens ælde«. Af denne beskrivelse synes at fremgå, at
tavlen har været et af de såkaldte gyldne altre,
måske sammenstykket af de to ovennævnte
tavler fra Saksild og Odder (s. 2536, 2550).
†Altersølv. Alterkalken karakteriseredes 1619 6
som »liden« og af sølv, hvorimod disken var af
tin. 1687 12 og 1716 7 var både kalk og disk af tin.
* Bronzeflaske (ampulla) (fig. 3), middelalderlig, oprindelig hørende til blandt kirkens ikke
hellige kar (vasa non sacra) og beregnet til at
r u m m e olie, vin eller vand. Den er 7,8 cm høj,
5,8 cm bred og 2,8 cm tyk, halsens tvm. er 2,3
cm. Den har to vinkelstillede, kantede ører, og
på begge sider af korpus, der har en affasning
m o d yderkanten, er graveret et cirkelkors, i
hvis midte ses en lille messingstift (jfr. *flaske
fra †Skjoldelev kirke, s. 1862). Flasken er før
1827 fundet på kirkegården, på det nedrevne
alters plads 1 3 og er 1898 indkommet til Nationalmuseet (inv. nr. D3895).
En liden †tinflaske nævnt 1619. 6
†Alterstager. 1619 6 og 1687 12 fandtes to lysestager af træ. Sidstnævnte år omtales desuden
en liden stage af messing samt en gammel

Fig. 2. Klokke fra 1200'rnes 1.halvdel, oprindelig fra
Tvenstrup, men efter 1820 overført til Odder kirke.
Nu i Odder kirkecenter (s. 2589). LL fot. 1981. Bell, cast 1200-50, originally for the demolished church of
Tvenstrup. After 1820 transferred to the church of Odder.
Now in the Odder church centre.

»munkelysestage« af jern, antagelig identisk
med den 1715 7 omtalte »gamle jernlysestage
som begge lysene står på«, formodentlig en toarmet stage.
Et †»ildkar«, antagelig et røgelsekar, er
nævnt i inventarierne 1687 12 og 1715. 7
†Messehaglen var 1619 6 af brun damask, 1715 7
af grøn, »blommet« fløjl med et kors af guldkniplinger.
En (†)døbefont er blot nævnt 1715, 7 men er
måske mellem de fonte, der stadig findes (eller
har stået) i Rathlousdals have. 1 4
Vedrørende †stoleværk bemærkes kun, at en
stol blev lavet 1615, 6 og at der 1715 7 fandtes
både en skrifte- og en degnestol.
†Kirkekiste. En beslagen egekiste er nævnt
1687. 12
En †trætavle, omtalt 1715 uden nærmere
kommentarer i inventariet efter ildkarret. 1 5

†TVENSTRUP KIRKE
En s e n r o m a n s k *klokke

(fig. 2),

af U l d a l l 1 6

d a t e r e t til 1 2 0 0 ' r n e s f ø r s t e h a l v d e l , nu opstillet i
O d d e r , s t a m m e r rimeligvis fra Tvenstrup. D e n
e r 7 1 c m h ø j incl. d e r u n d e k r o n e h a n k e o g 5 1
c m i t v m . D e n e n e s t e d e k o r a t i o n e r 2 x 2 ret
tætsiddende rundstave (fremstillet ved hjælp af
v o k s t r å d e lagt u d e n p å m o d e l l e n ) , d e r s i d d e r
h e n h o l d s v i s lige u n d e r d e t s k r å h a l s p a r t i o g lige
over slagringen. D e n n e er 4,5-5 cm tyk og har
e n v a n d r e t s t a n d f l a d e (jfr. k l o k k e i H o r s e n s h o spitalskirke). - O p h æ n g e t s jernbeslag har i n d ridsede bogstaver »M N « . I k l o k k e b o m m e n , af
e g , e r i n d s k å r e t årstallet »1802« u n d e r d e s a m m e n s k r e v n e b o g s t a v e r » N L«. T i l h j æ l p v e d
r i n g n i n g e n e r til b o m m e n f æ s t n e t e n t r æ a r m ,
hvortil er

fastgjort

en

flerleddet k æ d e

med

håndgreb.
Ved T v e n s t r u p k i r k e s n e d b r y d n i n g 1820 e r
k l o k k e n a n t a g e l i g o v e r f ø r t til O d d e r k i r k e t å r n ,
h v o r f r a d e n 1894 f l y t t e d e s til d e t n y o p f ø r t e k a pel på O d d e r Assistenskirkegård.17 E f t e r i ny
tid a t v æ r e f j e r n e t h e r f r a o g o p b e v a r e t i e n u d l æ n g e til R a n d l e v p r æ s t e g å r d e r d e n n u a n b r a g t
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1

Jens Rodsteens brev til kongen er dateret København 9. feb. 1673. RA. DaKanc. Jyske Reg. 29. juli
1674, nr. 82. Desuden LA Vib. Århus bispearkiv.
Korrespondance. Hads herred. O d d e r 1628-1845 (C
3.580), delvis aftrykt i KirkehistSaml. 4. rk. I, 68687. Jfr. Hads herredsbog 1661 (LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1082)), der anfører, at kirkens årlige indkomst er meget ringe til den store brøstfældighed,
som på kirken findes.
2
F. Elle Jensen 1950.
3
F. Elle Jensen i brev til NM 2. afd. af 12. maj 1951
(j. nr. 167/51).
4
Niels Blicher 1821, j f r . DaAtl. IV, 245. LA Vib.
Århus amts søndre provsti. Synsprotokol 1817-54
(C 30. 1-2).
5
Afstanden mellem Tvenstrup og Odder er tre kilometer.
6
RA.DaKanc. Seks års kirkergsk. ... 1620 (B184e).
7
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
8
Fra N o r s m i n d e Fjord til U l d r u p Bakker. O p t r y k
O d d e r 1977, s. 26.
9
Kirken har således været omtrent på størrelse med
dem i f.eks. Elev (s. 1752) og Randlev (s. 2466). N å r
der i forbindelse med *altertavlens indsendelse til
Oldnordisk M u s e u m nævnes »sakristiet«, synes at
sigtes til koret (jfr. s. 2550).

i O d d e r kirkecenter.
En †klokke, der m e d al j e r n f a n g , dvs. o p h æ n g e t , v e j e d e 1 s k i p p u n d , b l e v a f g i v e t af k i r ken

1529

i

forbindelse

med

klokkeskatten

1528/29.18
KILDER O G H E N V I S N I N G E R
LA Vib. Præstearkiv: Kgl. reskript ang. nedbrydning
af kirken (C 377.43). Bispearkiv: Samme (C 3.580). Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne
i Århus amt i almindelighed s. 37-9 samt forkortelser
s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Præsteindberetning ved Niels Blicher
1821. Indb. ved S. Borg 1941 og 1942 (udgravning),
Mogens Vedsø 1979 (undersøgelse i forbindelse med
vejarbejde), Vibeke Michelsen 1981 og Jens-Jørgen
Frimand 1984 (klokke). - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd.
Bygning ved Kjeld de Fine Licht, inventar ved
Vibeke Michelsen. Redaktionen afsluttet 1985.
Tegninger. NM 2. afd.: Skematisk skitse af de udgravede fundamentrester ved S. Borg 1942.
Litteratur: C. V. Langkilde: Om altertavlen fra den
nedbrudte kirke i Tvenstrup. KirkehistSamt. 4. rk.
II, 331ff. F. Elle Jensen: Tvenstrup Kirke. ÅrbÅrhSt.
XLIII, 1950, s. 57-66. Fra N o r s m i n d e Fjord til U l drup Bakker, O d d e r 1908-09, optryk 1977, s. 26.

Fig. 3. Middelalderlig *bronzeflaske (ampulla), 7,8
cm høj, fundet på kirkegården ved den nedbrudte
kirke (s. 2588). Nu i Nationalmuseet. LL fot. 1981. Bronze *ampulla, Medieval, 7,8 cm high, found on the
churchyard. Now in the National Museum.
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Ved undersøgelsen 1941 fandtes mange teglstensbrokker.
11
LA Vib. O d d e r kirkebog (1618 ff.) 1655-1803 (C
377.1).
12
LA Vib. Hads herredsbog 1687 (C 3.1104).
13
Ifølge en seddel, underskrevet »Odder 22. O k t .
1827 [Chr. Fr.] Gottschalck« (sognepræsten), nedlagt i flasken. Nationalmuseet købte flasken nævnte
år for 20 kr.

14

Jfr. Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 16ff.
15
Sandsynligvis en pengetavle, men kan dog også
være en salmenummertavle eller et maleri.
16
S. 11.
17
LA Vib. O d d e r præstearkiv. Liber daticus 18971931 (C 377.39); j f r . Uldall s. 11.
18
RA. Rgsk. før 1559. 108 A, nr. 21. Liste over indkrævede klokker.

ULD †KIRKE
ODDER SOGN

Kirken omtales i regnskabet over kirkernes landehjælp 1524 og afleverede ved klokkeskatten 1528/29 1
en †klokke, der med al jernfang (ophæng) vejede 2½
skippund og 3 lispund. Sognet nævnes endnu i matriklen 1662. 2 Møntfund. En mønt fra Erik Menveds
tid fundet i 1950'erne under sten fra kirkegårdsdiget. 3

Kirken har ligget synligt viden om på toppen af
en flad grusbanke i højlandet sydvest for Od der,

ud

til

Hundslund
Ondrup

landevejen
og

ved

marker.

retninger

fra

har

herredets

den.

Kirkens

mellem

skellet

Ifølge

Niels

begyndelsen
tinghus 4

Rathlousdal

mellem

Blichers

af

og
og

indbe-

forrige århundrede

tidligere

beliggenhed

Fillerup

var

i

nærhe-

dengang

stået

kende-

lig ved levninger af bygningen. Endnu i begyn delsen

af

dette århundrede udpegedes

et

bredt

5

gærde langs vejens østside som en rest af kir kegårdens 6 hegning, og tid efter anden er der i
området opgravet skeletdele.
1911

foretog

C.

M.

Smidt

for

Nationalmu -

seet en undersøgelse af tomten, hvor han kon staterede

beskedne

levn

af

kirkens

markstens -

fundering, der under sydmuren havde en bred de af 190 cm. Bygningens østre afsnit, der var
lagt på bakkens højeste parti, var næsten gravet
helt

væk. Korets østmur kunne kun

lokaliseres

ved hjælp af fundamentgrøften, mens de andre
sider

ikke lod

sig fastslå

med sikkerhed.

Un-

dersøgelsens resultat blev, at den samlede
længde af skib og kor har været godt 18 meter,
og at skibets bredde har været ca. otte meter.
Østre del af landsbyen Fillerup og arealerne sydfor,
hvor beliggenheden af Uld kirke er markeret med
stjerne (*), 1:10000. Sydøst herfor den firlængede
»Kirkegård«. Områder af Rathlousdals marker (foroven til højre) og Åkærs (forneden til venstre) uden
signaturer. Målt 1818 af A. Tinghuus (Fillerup ejerlav) og 1797-99 af Søren Sørensen (Ondrup ejerlav).
- Map of the area south of Fillerup, where the site of the
demolished Uld church is marked with an asterisk (*).

Kirken har således været ret lille, på størrelse
med f.eks. den i Dyngby (s. 2517) og lidt min dre

end

Randlev

(s.2466).

Ved

udgravningen

fandtes brokker af munkesten.
Ved vejen er rejst en stor marksten, hvorpå
med versaler er skrevet: »Her stod Uld kirke.
Rejst af Odder museum 1934«.
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KILDER OG HENVISNINGER
Arkivalier: Se fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Præsteindberetninger ved N.Blicher
1808 og 1821. - Indberetning ved Hans Kjær 1903,
Johs. Malling 1910 og C. M. Smidt 1911. - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd.
- Beskrivelse ved Kjeld de Fine Licht 1985.
Notebøger. NM 2. afd.: C. M. Smidt CXLIII, s. 1-5.
Litteratur: Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er anført under Saksild s. 2436. - Johs. Malling:
Om de nedrevne Kirker i Hads Herred. ÅrbÅrhSt.
VI, 1913, s. 105.
1

Danske Magazin 4. rk. II, 42 og RA. Rgsk. indtil
1559. Reg. 108 A. Liste over indkrævede klokker
1528/29.
2
I Hads herredsbog 1661 (LA Vib. Århus bispearkiv
(C 3.1082)) hedder det: »Til Oder sogn har lagt et
andet sogn og kirke, som nu er øde, som nu kaldes

Uld sogn, som nu gå til Oder kirke«, jfr. ØJyHjemst. XIV, 1949, s. 54.
3
Den
kgl.
mønt
og
medaillesamling
FP
VI,
nr. 2621.
4
En bullade i tilknytning til tingstedet blev sløjfet
omkring år 1800. Tilsvarende berettedes senere til
C. M. Smidt. Muligvis har kirken da været herredskirke, ØJyHjemst. XIV, 1949, 42, jfr. A. Eriksen:
Bidrag
til
Hads
Herreds
Historie.
Odder
1928,
s. 154-55. Gården, på hvis jord kirketomten ligger,
kaldes Kirkegård og tilhørte tidligere Odder sognekald.
5
En stor del af gærdets sten brugt ved anlæggelsen
af jernbanen fra Århus til Odder. De sidste rester
forsvandt i 1930'rne. J. Andersen i Th. Madsen
(udg.): Skildringer af Hads Herreds Historie III, Od der 1937, s. 11-15.
6
C. M. Smidt 1911 anslår udstrækningen af den rek tangulære kirkegård til ca. 60 (nord-syd) X 65 m,
hvor kirken har ligget omtrent i midten.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. - The church seen from south-east.
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Ved skøde af 15. juni 16861 solgte kongen Hvilsted
kirke til Jørgen Rantzau, som allerede det følgende år
overdrog den til Gregorius Rathlous enke Margrethe
Gersdorff. Hendes søn Christian Rathlou til Rathlousdal
skødede 4. juni 1710 kirken til Frederik Christian
Rantzau til Rodsteenseje og Kanne, sidstnævnte gård i
Hvilsted sogn. Kirken fulgte derefter Kanne, fra 1768
kaldet Rantzausgave (jfr. s. 2609), indtil gårdens ejer
omkring 1800, Johan Bendix Pape, i årene fra 1802
solgte anparter af kirketienden til sogneboerne.3
Indtil 1872 var Hvilsted kirke anneks til Astrup i
Ning herred. Efter en tid som selvstændigt pastorat
genoprettedes anneksforholdet 1964. Kirken overgik til
selveje 1. januar 1910.
14 *mønter, der i tid spænder fra Erik Klipping til
Frederik VII, fundet 19664 under korgulvet.

Danmarks kirker, Århus Amt

På en flad bakke, der har toppunkt lige uden for
vestgavlen, ligger den kullede kirke centralt i landsbyen.
Beliggenheden i det jævnt kuperede terræn er temmelig
fremtrædende, men på grund af omgivende bebyggelse
og mange træer opleves bygningen vanskeligt på
afstand.
Kirkegården har stort set bevaret sin ældre,
rektangulære form, dog er den 18965 udvidet i østlig
retning med et 14 alen bredt bælte. På denne side og en
tilstødende strækning i nord hegnes med tjørn, mens det
nordlige skel i øvrigt udgøres af græskronet
markstensdige. En støbt brudstensmur forløber på
sydsiden, mod den tidligere skolehave, der er reserveret
til en
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Fig. 2-3. Plan 1:300 og (forneden på siden) tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Opmålt af Jens Hougaard og Jørgen
Viemose 1971, tegnet af KdeFL. - Plan of the church and section through the nave, looking east.
eventuel udvidelse. Også mod vest hegnes med en
brudstensmur mod den gruslagte plads mellem
kirkegården og landsbyens hovedgade, hvor der indtil
1967 lå et skolehus og anden bebyggelse. Da ringmuren
16176 omtales første gang, bestod den af rå kamp og
meldes siden omsat og udbedret med jævne mellemrum,
gennemgribende i årene fra 1878.5
Kirkegården har tre indgange, som alle er udført med
sortmalede jerngitterfløje ophængt på granitstolper. I
vestsiden er der to køreadgange, hvoraf den nordlige
tillige rummer en fodgængerlåge, og desuden er der en
indgang for gående ved den østre ende af norddiget. Da
indgangene 16196 nævnes første gang, skulle både den
vestre og den østre låge fornyes, og samtidig indkøbtes i
Århus sten til porten, der var en †muret portal; vestre
låge omtales som

stakitfløj med »hamer« (overligger) og †rist.1681-827
blev porten repareret og risten to år senere, mens en ny
hovedindgang stod under opførelse 1717. Den blev
tilsyneladende ikke fuldført, for et par år senere hedder det,
at kirkegården har »ligget øde«, siden porten blev revet ned;
en midlertidig indgang var da etableret med bl.a. seks
ledstolper. 17218 siges forholdene at være i orden. 18019 var
kirkegårdens »lukkeiser« dels borte, dels ubrugelige; 1839
indkøbtes tømmer til port og låger; 1850 og atter 1877
nævnes en ny port.10
Et ligkapel i nyromanske former rejstes 191211 i
kirkegårdens sydvestre hjørne og skulle 19175 kalkes;
ombygget ved H. P. Holm Nielsen 1977.
Synsprotokollens beskrivelse 1862 anfører, at kirkegården
var omplantet med asketræer. I forbindelse med ringmurens
istandsættelse efter 1878 ønskedes der sat vekselvis elm og
lind. I dag er vestsiden bar, mens der langs de tre andre står
enkelte lindetræer.
En brolægning foran våbenhuset skulle 190112 sænkes, og
19165 anså man cementfortovet omkring kirken for at være
tilfredsstillende udført. Det afløstes i 1960'erne af den nuværende
pikstensbro.

BYGNING
Kirken består af kor og skib fra perioden omkring år 1200. Ved
middelalderens slutning er
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der indbygget hvælv, og skibet er blevet forøget med en
vestforlængelse og tårn (nedrevet 1777). Samtidig er der
foran norddøren tilføjet et våbenhus. Orienteringen har
nogen afvigelse mod syd.
Bygningens ældste afsnit, det kvadratiske kor og
skibet, som indvendig er proportioneret omtrent som 2
til 3, er rejst af rå og kløvet kamp under anvendelse af
kvadre ved hjørnerne og (nogle af?) åbningerne. Af
portalerne spores nedre del af den søndre på begge
murens sider, udvendig 108 cm bred, indvendig 134.
Den enkle, rektangulære norddør er bevaret i brug og
var 107 cm bred, før anslagsfremspringene blev hugget
bort 1938; indvendig er åbningen udvidet i østsiden. Af
de oprindelige vinduer er i korets nordside bevaret et,
som i facaden måler 123 × 53 cm. I lysningen fremdrog
man 1959 en ruineret ramme, som var udført af en
genanvendt * stavplanke af egetræ (fig. 4). Sammen
med stumper af blysprosser og stykker af klart, grønligt,
formentlig senmiddelalderligt glas

Fig. 4. *Ramme fra korets nordvindue 1:10 (s. 2595).
Målt og tegnet af Holger Schmidt 1962. I Nationalmuseet. - * Frame from the north window in the chancet.

166*

2595

indgår rammen nu i Nationalmuseets middelaldersamling (inv. nr. D 308-11/1959). Spor af et 58 cm
bredt vindue er markeret i pudsen på korets østvæg.
Som en niche på skibets nord-facade står et rundbuet,
smiget vindue, der ifølge Uldall13 »omgives saavel
foroven som paa Siderne af aldeles raa eller udkløvede
Granitsten af ringe Størrelse«. Et par halve, rektangulære vinduesoverliggere indgår i en nedenfor omtalt
stenbænk ved våbenhusets gavl.
Ændringer og tilføjelser. I slutningen af 1400'rne og i
første del af det efterfølgende århundrede er kirken
blevet genstand for en betydelig udvidelse.
Byggearbejdet, der med pauser må have strakt sig over
en længere årrække, har omfattet indbygning af hvælv i
kor og skib, tilføjelse af en vestforlængelse med †tårn
samt et våbenhus foran norddøren. Skibets
overhvælvning, der ved de kalkmalede årstal må dateres
til tiden omkring 1490 (s. 2599), er ældre end
vestforlængelsen. I øvrigt lader den kronologiske
rækkefølge af de nævnte arbejder sig ikke fastlægge.
Overhvælvningen er såvel i koret som i skibet
gennemført på den måde, som er den sædvanlige i
Århus stift, dvs. med hjørne- og vægpiller, hel sten
brede skjold- og gjordbuer samt ret-kantede ribber. Kun
hvad angår det fremspringende skifte, som markerer
vederlag, iagttages en forskel mellem de to
bygningsafsnit, idet båndet i koret er affaset både
foroven og forneden, mens det i skibet dannes af
almindelige sten. I toppen af en af kapperne i koret og
ligeledes i hvert af skibets tre fag sidder et cirkulært hul.
Formålet med disse åbninger, der har lidt forskellig
størrelse med diametre på 13 til 19 cm, lader sig ikke
påvise.
Den nordøstre hjørnepille i skibet er anbragt oven på
en muret blok af marksten, hvilket lader antage, at der
her stod et †sidealterbord, da hvælvingen indbyggedes.
Koråbningens udvidelse har formentlig været et led i
kirkerummets ombygning; buens vederlag er angivet
med et udkraget skifte, der navnlig i nordsiden er rundet
til lighed med en cylindrisk stav.
Vestforlængelsen er forneden bygget af marksten
med kvadersatte hjørner, højere oppe be-
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1985. - The church seen from north-east.

står murværket fortrinsvis af munkesten i munkeskifte.
Markstenssylden træder frem på gavlmurens inderside.
Forlængelsen er opført med relativt svære mure, hvorfor
man14 umiddelbart vil opfatte den som underdel for et
tårn. Imidlertid er de to skævt afsatte piller på gavlen
opmuret delvis i forbandt med forlængelsen, og
sammenholdt med taggavlens udformning må det
betyde, at der ved kirkens vestende har været disponeret
til et mindre tårn af den type med åben vestside, som er
udbredt i stiftet (jfr. f.eks. nabokirken i Tulstrup, s.
2365). Få år før tårnets nedrivning (jfr. nedenfor)
meddeler Danske Atlas (IV, 245), at »Kirken har et lille
smukt Taarn«, og man ledes heraf til at antage, at et tårn
af den nævnte type virkelig er blevet fuldført.
Angående vestforlængelsen, der i sin eksisterende
skikkelse fremtræder som skibets vestligste fag, synes
man15 at måtte forestille sig, at den ved byggeriets
påbegyndelse var tænkt som et tårn jævnbredt med
skibet, men at denne plan blev forladt til fordel for det
mindre, og dermed mere overkommelige styltetårn
(jfr.

Torrild, s. 2623). Et bænklignende, ca. 40 cm højt og en
halv sten bredt fremspring forløber langs nord- og
sydvæggen og kan måske opfattes som et vidnesbyrd
om det opgivne tårnbyggeri.
De nedre kamtakker på vestforlængelsens gavl er
udstyret med bryn, hvilket formentlig er et oprindeligt
træk, idet der i begyndelsen antagelig har været
kamtakker på hver side af tårnet. I øvrigt domineres
gavlen af skalmuring og reparationer. 19155 ønskede
synet ommuring af kamtakkerne over skibets sydvestre
hjørne.
Hvordan det end har forholdt sig med kirke-ejerens
og bygmesterens tårnprojekter, konstaterer man, at
vestforlængelsens overhvælvning er udført på
usædvanlig måde. Måske for at understrege
samhørighed med skibet er rummet udstyret med
skjoldbuer, som tilsyneladende er anlagt på forlæg i
væggene. Herpå er opmuret det enkle krydshvælv, hvis
retkantede ribber forneden kun er en halv sten brede.
Murværket østligst på nordvæggen tyder på, at
skibets vestgavl, eller en del af den, først er
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fjernet på et fremrykket tidspunkt under byggeriet (jfr.
Saksild, s. 2415). Siden af et vindue, der på sydfacaden
iagttages 30 cm vest for det nuværende, angiver, at
rummet fra begyndelsen har været forsynet med en
relativ stor lysåbning.
Det prunkløse våbenhus foran norddøren er nærmest
kvadratisk og placeret således, at dets vestfacade flugter
med skibets oprindelige gavl. Dette forhold, som træffes
adskillige steder (jfr. f.eks. Elev kirke, s. 1752) kunne
give anledning til en formodning om, at forhallen var
tilføjet tidligere end vestforlængelsen. Bygningen, der
nævnes første gang 1612-15,6 da døren skulle fornyes,
er opført af rå kamp. I taggavlen, der rummer en
lysglug, er anvendt munkesten. Vinduet i østmuren, der
vist er e-tableret som følge af synets ønske 1858,12 er
rundbuet i facaden og i lysningen forsynet med en
cirkulær jernramme. En muret bænk med gråmalet
træsæde strækker sig langs østvæggen og hen til den
fladrundbuede, 1938 udvidede og ændrede døråbning.
På et eller andet tidspunkt er langmurene forhøjet med
nogle fa skifter, muligvis i ønsket om at øge loftshøjden
i rummet.
Større eftermiddelalderlige arbejder og vedligeholdelse nævnes første gang 1682-83,7 da tårnets
nordside, »som var ganske formuldet«, blev repareret
fra øverst til nederst. Herefter siges bygningen at være i
god stand, men 17168 var det atter galt fat med tårnet,
hvori der optrådte

Fig. 6. Dekoreret granitblok, nu ved våbenhusets gavl (s.
2597) KdeFL fot. 1985. - Ashlar with decoration, now
placed at the gable of the porch.
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en stor revne. Tilsyneladende gennemførtes en
reparation året efter. Bortset fra særlige forhold 1719, da
låsen var i stykker, hvorfor svinene gik inde i kirken,
synes bygningen gennemgående at have været vel
vedligeholdt.
Kirkens ejer i 1770'erne, den senere stiftsamtmand og
geheimekonferensråd Ditlev Pentz, fik 177416
kancelliets tilladelse til at nedrive det angiveligt
brøstfældige tårn mod at lade indrette »en udbygning på
kirken, så høj, at klokken kan lyde til alle sider«. Før
Pentz 17778 solgte kirken, lod han foretage en
almindelig istandsættelse, og det er sikkert ved denne
lejlighed, at tårnets top sløjfedes, mens dets flankemure
blev bevaret som støttepiller på vest-gavlen. Måske har
de indgået i den krævede »udbygning«. Også kirkens
ejer 1777-96, Christen Lanng til Hessel, gennemførte en
ikke nærmere beskrevet hovedreparation.3
I forbindelse med en istandsættelse 18945 nævnes
kirkens fire piller, hvoraf de to vestre, som Uldall fandt
smagløse, som nævnt er levn af tårnet, mens korets to17
på et ukendt tidspunkt må være opmuret som afstivning
af gavlen; denne ønskedes omsat 189812, og 19205 skulle
kammen, der vist fjernedes 195018, repareres.
Langs våbenhusets nordside strækker sig en muret
bænk, som nævnes af Uldall 1871, og som synet 19065
ønskede omsat. Bænken er opbygget af de ovenfor
nævnte, halve vinduesoverliggere, der flankerer døren,
og længst i vest indgår en almindelig bygningsblok, i øst
ligger en kvader, hvis største længde er 125 cm. Denne
granitsten (fig. 6) er smykket med en hjørnevulst, der for
enderne og langs den ene side indrammes med en
tovstav. Dekorationen, der er 108 cm lang, synes at
udpege blokken som overligger, eventuelt trinsten i en
af portalerne. 19
Gulvet nævnes første gang 1819,20 da en begravelse21
i koret skulle opfyldes og belægningen reguleres; 1966
konstateredes inden for alterskranken partier af
munkesten på fladen. 184412 lå der under stolene
kampesten og ler, som ønskedes afløst med mursten, og
i den forbindelse foreslog synet, at gulvet, »der høj-
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1983. - Interior, looking west.
ner mod vest«, blev nivelleret og samtidig hævet 6-8
tommer i koret. Tilsyneladende gennemførtes forslagene
først 1862, da der lagdes fliser i koret, hvortil fonten
blev flyttet. I beskrivelsen fra nævnte år omtales tillige
mursten i våbenhuset. Hvide sten i stolene blev 1907
afløst af brædder, som 191022 i nordsiden, foranlediget
af
svampeangreb,
udskiftedes
med
en
cementudstøbning. 1913 foreslog synet det samme gjort
under de østligste stole i sydsiden. I våbenhuset ønskede
synet 1934 nye fliser og udflytning af de to ligsten,
hvilket
måske
først
iværksattes
ved
en
hovedistandsættelse 1938, da alle gulve fornyedes. Jfr.
gulvflise, s. 2616.
Vinduerne nævnes første gang 1845, da tre ønskedes
og tilsyneladende også blev fornyet og »gjort så store
som muligt, da kirken er meget mørk«. Et par år senere
anskaffedes end-

nu et trævindue,12 og i beskrivelsen 1862 angives
vinduernes antal til 4½ fag, af træ; samme år indsattes
den første spidsbuede jernramme i koret.5 1870 fulgte
fire, der vistnok er identiske med de stadig eksisterende i
skibets sydside, mens det i nord måske er indsat som
følge af synets forslag 1892.12
Taget nævnes første gang 1617 og året efter, da der
indkøbtes bly og tagsten i Århus;6 1684-857 oplagdes
sten på kirke og våbenhus for et større beløb. Bly
omtales endnu 184710 i anledning af, at et mindre parti
var blevet solgt. 18625 ønskedes taget på korets nordside
og på våbenhusets østside omlagt og forsynet med
sugfjæl.
Opvarmning kom på tale 1893,5 da synet foreslog
anbragt en kakkelovn øst for indgangsdøren. En
kalorifer fra først i 1930'rne blev 1960
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior, looking east.
erstattet af et varmluftsanlæg installeret på
våbenhusloftet, og dette afløstes 1984 af elektriske
varmelegemer.
Efter restaureringer 1965-66 ved H. P. Nielsen og
l978f. ved H. P. Holm Nielsen står kirken i dag
teglhængt med hvidmalede sugfjæl og hvidkalket ude og
inde. Gulvene er overalt udført med gule sten på fladen,
og i stolestaderne ligger høvlede brædder. Loftet i
våbenhuset er rødmalet med grå bjælker. De
fladrundbuede vinduer er udvendig falsede med tendens
til spidsbue, indvendig smigede. Bortset fra enkelte
ældre egespær er tagværkerne af fyr med ét lag hanebånd
og krydsafstivning. Indvendige træankre, som Uldall
fandt misprydende, og hvoraf de oversavede ender ses i
skibets tre fag, ønskedes fjernet 1887;12 de sidste
forsvandt ved restaureringen 1938 (jfr. fig. 25).

Klokken er ophængt under et teglhængt tag i et par
skråbåndsafstivede bjælker ud for lem i kirkens
vestgavl. Nyt »klokkestillads« nævnes 1863,10 og en
reparation har antagelig fundet sted efter 1929,18 da
klokken faldt ned.

KALKMALERIER
I alle kirkens hvælv er 190123 fundet kalkmalede
dekorationer af egnens sædvanlige, spinkle art, men kun
skibets og vestforlængelsens, dateret 1497-98, har
kunnet
afdækkes
ved
restaureringen
1983.
24
22
Dekorationerne på korets ribber og over alteret var
allerede ved E. Rothes undersøgelse 190225 i så dårlig
stand, at de ikke fandtes bevaringsværdige. Heller ikke
de øvrige kalkmalerier forekom imidlertid da egnede til
afdækning, men overkalkedes. - I forbindelse
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Fig. 9. Kalkmalet dekoration flankeret af årstallet 1497
og malerens bomærke. På østkappen i skibets østligste
hvælv (s. 2600). NE fot. 1983. - Wall-pain-ted
decoration made between the year 1491 and the painter's
cipher. In east severy of vault furthest to the east in the
nave.

Skibets to østligste hvælv har ensartede dekorationer i
de vanlige farver rødbrunt og gråsort. De består af
spinkle sparrer med vinkelspids-prik, på alle ribbesider,
ledsaget på kapperne af stængler med fembladsblomster,
samt over skjold- og gjordbuer af den oftest anvendte
bort af krydsende halvbuer med tre prikker over
buespidserne. Hvælvtoppen i østfaget er smykket med en
lille, rød og grå rose,26 og i østkappen (fig. 9) er malet en
lilje med blomstrende grene og trekantblade flankeret af
årstallet »1497« og malerens formodede bomærke. I den
tilsvarende kappe i det næstøstligste fag ses en lignende,
men enklere dekoration. Gjordbuen mellem de to fag har
på undersiden en kontureret firkløverbort. - I skibets 3.
fag fra øst er ribberne afstribet på langs i de to farver
rødbrunt og gråsort; i hvælvtoppen er striberne afbrudt
og afløst af smal midtstribe med spids. I nordkappen
over kvindedøren (fig. 10) er med grå minuskier malet:
»ave maria gratia plena« (hild dig Maria, fuld af nåde),
og i vest-kappen, med rødt, årstallet »1498«.
Vestforlængelsens hvælv dekoration er af en lidt
anden karakter og med lidt andre nuancer i farverne
rødbrunt og gråsort end de øvrige (jfr. ovenfor).
Ribbernes sparrespidser er her forlænget med en streg
endende i knop, og sparrerne veksler mellem de to
farver.
†O. 1600 er med hastige penselstrøg i rød farve malet
en primitiv mandsfigur (fig. 11) på våbenhusets sydvæg,
vest for døren til skibet og 147 cm over nuværende gulv.
Han er 73 cm høj, har bredskygget, rundpuldet hat på sit
runde hoved og er iført knappet trøje og pludderbukser.
I de forenklede, bøjede arme holder han foran sig en
lang pind (nøgle?, jfr. s. 2617,19 pilekvist?). Overkalket
1985.

Fig. 10. Kalkmalet indskrift: "ave maria gratia plena",
fra 1498, over kvindedøren (s. 2600). NE fot. 1983. Wall-painted inscription "ave maria gratia plena", from
1498, above the women's entrance door.
med 1983-restaureringen er i våbenhuset fundet en
kalkmalet mandsfigur fra o. 1600.
De bevarede hvælvdekorationer (jfr. fig. 7-10), der
formentlig er udført i to tempi, 1497-98 og nogle år kort
herefter (jfr. s. 2596), er antagelig malet af den mand,
der har dekoreret kirken i Adslev (Hjelmslev hrd.).

INVENTAR
Kirken har bevaret meget af sit ældre inventar. Foruden
en romansk døbefont og et lille, gotisk krucifiks
hovedparten af det øvrige udstyr: fra o. 1600 alterkalk,
alterstager og den enkle prædikestol, og fra 1600'rnes
første årtier de større, træskårne inventargenstande, i alt
væsentligt anskaffet af to successive ejere til gården
Kanne, tillige værger for kirken.
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Det gælder altertavlen, stolestader, gavle fra
†herskabsstole samt epitaf nr. 1, alt sandsynligvis udført
i Oluf Olufsens værksted. Det andet epitaf, fra 1641,
over den yngste af de to førnævnte kirkeværger, skyldes
rimeligvis billedskæreren Peder Jensen Kolding.
Alterbord, 1978, af fyr. †Alterbord, formodentlig
middelalderligt, muret af sten, 2½ alen langt, l¼ alen
bredt og l½ alen højt, med bordplade af brædder.5 1862
erstattet af en †trækonstruktion, der rykkedes frem i
koret, så der skaffedes plads til præstens lænestol.12
†Sidealterbord, se s. 2595.
†Alterbordspanel ønskedes opsat 1612-15.6
Alterklæde, 1963, vævet, gyldent stof med applikeret,
gyldent Jesumonogram midtpå. †Alterklæder. 1734
havde alteret et gammelt, stribet fløjlsforhæng garneret
med sølvknipling.8 1862 var det beklædt med
bomuldsfløjl påhæftet to sølvplader;30 samme år
ønskedes anskaffet et nyt af fløjl.12 1882 skulle det
erstattes af et af silkefløjl med guldkors.
Altertavlen (fig. 12), fra o. 1610-20, er et snitværksarbejde i eg, sandsynligvis fra Oluf Olufsens
værksted i Hedemølle, Fruering sogn (jfr. stolestader og
epitaf nr. 1). De samtidige malerier skyldes antagelig
Lauritz Andersen Riber.
Det er en firesøjletavle, der i opbygning stort set
svarer til Bjeragers (s. 2501), udført af Oluf Olufsen.
Midtfeltet flankeres af smallere sidefelter, og det relativt
lave topfelt er af samme bredde som midtfeltet.
Fodstykket
med
den
fladsnitsornamenterede
postamentbjælke harmonerer ikke ganske med tavlens
søjleopdeling, idet fremspringene på både fodstykke og
bjælke er placeret skævt i forhold til de indre søjler.
Endvidere er storstykkets ydersider accentueret ved
kraftigere ydersøjler (med beslagværksprydbælter)
hvorover forkrøpninger på kronlisten, med tandsnit. De
indre og spinklere søjler er foranstillet smalfelter med
beslag-værk og diamantbosser og har prydbælter med
stavudfyldte kannelurer. Det forsænkede midtfelt
indrammes af lister med diamantbosser. Sidefelternes
slanke arkader har varierende slyngbånd på bueslag og
pilastre, i sviklerne treblade. Topstykkets rektangelfelt er
indrammet af
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tandsnitliste og flankeret af undersætsige, kannelerede
pilastre med stort, udbugende kapitælled prydet af roset.
Både topfelt og alle tre sæt kartoucheformede vinger har
beslagværk samt frugter eller spinkelt løvværk. Storvingernes englehoveder er nyskårne 1938, mens de
tilsvarende på fodstykkets fremspring (fig. 14) er
oprindelige. Ifølge et ældre fotografi havde tavlen
topspir yderst på begge gesimser og på vingerne; 1938
fik de sidstnævnte pyramidespir i stedet for løgkupler
som krongesimsens.
Tavlens staffering stammer fra en istandsættelse
1938,27 der også omfattede de oprindelige oliemalerier,
på træ, rimeligvis udført af Lauritz Andersen Riber. I
midtfeltet (92 × 72 cm) er en fremstilling af
Korsfæstelsen, hvor den gråblege Kristus ser ned på den
knælende Maria Magdalena, der tager sig til brystet og
med den anden hånd griber om korset; ved dettes fod ses
en knogle og et kranium. De høje sidefigurer, den
bedende Maria og den kvinde-

Fig. 11. Kalkmalet †mandsfigur på våbenhusets syd-væg
(s. 2600). JJF fot. 1985. - Wall-painted figure of man on
south wall of the porch.
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Fig. 12. Altertavle fra o. 1610-20, sandsynligvis udført af Oluf Olufsen, malerierne antagelig af Lauritz Andersen
Riber (s. 2601). LL fot. 1981. - Altarpiece c. 1610-20, probably made by Oluf Olufsen, the paintings by Lauritz
Andersen Riber.
ligt udseende Johannes, der holder de foldede hænder
ned foran sig, svarer i type til personerne på
altertavlemaleriet i Hundslund af Lauritz Andersen
Riber. I baggrunden anes Jerusalem under en blegrød
himmel strejfet af blåsorte skyer. Farverne synes i øvrigt
at være overens-

stemmende med Lauritz Andersens vanlige: rødlilla på
kvindernes kjoler, Maria Magdalena desuden med gul
kappe og hvidt hovedklæde, Maria med grå kappe og
Johannes i grøn kjortel under rød kappe. I det
sortmalede fodfelt står med gylden fraktur: »At Jeg
vilde lide den-
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Fig. 13. Opstandelsesmaleri, antagelig af Lauritz Andersen Riber, fra altertavlens topfelt (s. 2603). Povl Jensen fot. 1938. Painting of the Resurrection, probably by Lauritz Andersen Riber, from top panel of altarpiece.

ne hanlige(!) død, oc friste baade pine oc nød, der til
dreff mig den kierlighed som til de fortabe(!) vaar hos
mig«.28 I topfeltet er malet en dramatisk
Opstandelsesscene (fig. 13), hvis centrale del synes
udført efter forlæg af nederlænderen Hendrich
Goltzius.29 Med begge arme strakt skråt frem foran sig
støder Kristus sejrsfanen ned i dragen, der med åbent
gab hvæser mod ham og med det ene ben griber om en
slange. Foran gravens åbentstående låg omgiver røde
flammer en skeletagtig dødning, som ser op mod
Kristus, der i sin rødlilla kappe træder stærkt frem mod
den gule himmel. I billedets mørke hjørner de
omtumlede soldater.
Altertavlens renæssancestaffering fra 193830 er en
delvis rekonstruktion på grundlag af enkelte oprindelige
farvespor efterladt på den næsten helt afrensede
kridtgrund. De dominerende farver er gråbrunt på søjler,
lister, spir og det guldkantede beslagværk, på blå bund.
Til detaljer er anvendt blå og grøn lasur på sølv. Der er
sort baggrund for delvis nye, gyldne indskrifter.
I
sidefelterne nadverordene, med
Fig. 14. Detalje fra altertavlen, o. 1610-20 (jfr. fig. 12)
(s. 2601). LL fot. 1981. - Detail from altar-piece, c.
1610-20 (cf. fig. 12).
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Fig. 15. Alterkalk fra o. 1600 (s. 2604). LL fot. 1981. Chalice c. 1600.

Fig. 16. Sygesæt fra 1871, udført af C. F. Lyster, Århus
(s. 2604). NE fot. 1981. - Chalice, with winecup, for the
Sick, made 1871 by C. F. Lyster, Århus.

fraktur, en genopmaling fra istandsættelsen l868f.,22
udført af malermester Løgstrup, Odder (jfr.
prædikestol). Ved denne lejlighed fik tavlen en
overmaling i tre grå nuancer samt blåt og guld. - Ved en
prøveafdækning 1935 og 1937 fandt man i frisen en
gulmalet indskrift: »Anno 1803«, samt rester af en »sen
18. århundredes staffering«: rødbrun bund, med grønt og
mønjerødt på snitværket samt en del blåt og sort. På
englehovedernes tidligere plads var med gult malet
»IHS«.
Altersølv. Alterkalk (fig. 15), o. 1600, tidligst omtalt
o. 1615.6 Den er 19,5 cm høj over seks-tunget fodplade
og tilsvarende standkant, der har vandrette profilstave.
Fodtungerne er markeret ved graverede konturlinier, og
på en af dem er pånittet en støbt krucifiksgruppe, stående
på en bjælke hvorunder hængestykke med bladværk.
Sekskantede skaftled med profilstave ved overgangen til
de forskellige led. Knoppen har på over- og undersiden
spidse blade samt herimellem flade rudebosser med
graverede konturlinier og versaler: »Jhesvs«. Det glatte
bæger med svagt udadbøjet mundings-rand er
formodentlig anskaffet før 1716, da kalken ifølge
inventariet8 rummede mere end én pægl (dvs. ca. ¼
liter). Den tilhørende †disk,31 ligeledes nævnt o. 1615,6
blev omstøbt 1844.10
Disk, oblatæske og vinkande, skænket 196632 og
stemplet »Cohr«.
†Oblatæske, 1862, antagelig ligesom †alter-kanden
fra 185710 af sort porcelæn med guldkors og -kanter. En
†tinflaske, tidligst nævnt o. 1615,6 rummede (1685)7 tre
potter.
Sygesæt (fig. 16), anskaffet 1871,10 udført af Carl
Frederik Lyster, Århus. Den 10 cm høje kalk har
profileret fod, trinde skaftled og glat knop. Det
halvkugleformede bæger, med kraftig mundingsrand, har
på siden graveret latinsk kors. Under den oplukkelige
fodplade, der åbner for et lille, forgyldt oblatgemme, ses
tre stempler: guldsmedens (Bøje II, 1982, nr. 6085-88),
bystemplet »Aarhuus« (versaler i rektangel, Bøje s. 230)
og lødighedsmærket »l31/3 L« (Bøje s. 15). Den
tilhørende, glatte disk, 5,8 cm i tvm., har på randen et
graveret cirkelkors.
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Alterstager (fig. 18), o. 1600, tidligst nævnt o. 1615,6
af lyst messing, 30,5 cm høje. Over en flad fodplade har
foden tre vulstled og skaft bestående af baluster- og
ægled på hver side af fladtrykt kugle mellem indknebne
led. Lyse-skålen har to karnisformede led. Den forholdsvis høje (11 cm) messinglysetorn er fæstnet til en skive
over cylinderled.33
Syvarmet »Titusstage«, nyere, på ottekantet,
guirlandesmykket fod.
Alterskranke, 1961, af lyst egetræ, tresidet, udført
efter tegning af arkitekt H. P. Nielsen. Den tidligere
skranke, fra 1862,12 med drejede, egetræsmalede
balustre, var opstillet i bue foran alteret. Nu på loftet.
1814 karakteriseredes knæfaldet som alt for kort, smalt
og løst.20
Døbefont (fig. 19), romansk, af rødlig granit, foden
lidt lysere end kummen, der måler 73 cm i tvm. og i
bunden har en 2 cm. s fordybning, 18 cm i tvm. I de
væsentlige træk svarer fonten

Fig. 17. Krucifiks fra o. 1450-75 (s. 2606). LL fot.
1981. - Crucifix c. 1450-75.
Vinbeholderen, beregnet til anbringelse i bægeret, er
pæreformet, med hvælvet låg hvorpå kors, i alt 8 cm
høj. Under bunden mester-stempel og lødighedsmærke
som sygekalkens. †Sygesæt. 1683/84 nævnes en »liden
brøstfældig kalk og disk at besøge de syge med«. Det
følgende år reparerede en guldsmed det brækkede og
ubrugelige sæt.7
†Alterbøger. O. 16156 ejede kirken en bibel, en
gammel salmebog og en gradual.
†Messehagler. O. 16156 omtales en hagel af grønt
fløjl, muligvis den, der 1663 blev solgt til Tulstrup kirke
for 3 mk. (s. 2371). 1681-837 blev hagelen i inventariet
beskrevet som værende af rødt fløjl med guldgaloner,
1716 af rødt, blommet fløjl og 1734 som gammel, af
fløjl, garneret med guldknipling.8 1844 blev anskaffet en
ny »med snore«. 1873 betaltes syløn for en hagel,
antagelig af rødt fløjl med guldgaloner.10
Fig. 18. Alterstage fra o. 1600 (s. 2605). LL fot. 1981. Altar-candlestick c. 1600.
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til den i Tiset (s. 2244), kummen er dog halvkugleformet, men har næsten samme bånddekoration
ved mundingen og midtpå. En lille rundstav danner
overgang til det korte skaft, der, ret usædvanligt, er
forsænket i foden. Denne har form som et omvendt
terningkapitæl, med øvre rundstave og indristede linier,
der dels markerer hjørnerne, dels ledsager sidernes
skjoldbuefelter. Under hvert af disse et indristet
Georgskors (det ene dog stærkt forvitret). Et skår nær
mundingsranden samt et afslået stykke på foden er
istandsat 1983 af billedhugger Tycho Clemmensen. Endnu 1871 var fonten ifølge Uldall overmalet,
antagelig med den sorte farve, der endnu ses spor af,
men som ønskedes afrenset 1882.5 186212 skulle den
flyttes »op« i koret, 19145 til korbuen. Siden 1961 i
skibets nordøstre hjørne.
Dåbsfad, 1865, af messing, 60,5 cm i tvm., glat,
med ombukket rand. Samme år10 solgtes det gamle
† messingfad, tidligst nævnt 1681/82.7

Fig. 20. Prædikestol fra o. 1600 (s. 2607). LL fot.
1981. -Pulpit c.1600.

Fig. 19. Romansk døbefont (s. 2605). LL fot. 1981. Romanesque baptismal font.

Dåbskande, købt 1865, året efter at man havde ønsket
anskaffet en kande fra København, »såsnart den
fjendtlige occupation ophører«.5 Af tin, 22,5 cm høj, den
almindelige, slanke type med højt optrukket bøjlehank,
bred tud og hvælvet låg med lille, støbt kors (jfr. bl.a.
Bjerager s. 2506).
Krucifiks (fig. 17), o. 1450-75, efter størrelsen, 36,5
cm
højt,
formodentlig
oprindelig
et
processionskrucifiks. Figuren, der af type svarer til
Skejbys (s. 1376), hænger i næsten vandret strakte arme,
med helt åbne håndflader og med hovedet dybt mellem
skuldrene. Øjnene er lukkede, og håret falder i lokker,
dels ned foran højre skulder, dels ned bag venstre. Turbanagtig tornekrone. Lille sidevunde mellem de
markerede ribben. Det smalle lændeklæde har kort midtog sidesnip. Benene er bøjede og de store fødder
overlagte. Det glatte korstræ, af eg, 73 cm højt, har
kvadratiske korsarmsender, den nedre endende i
forholdsvis stor tap.
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Fig. 21-22. Gavle fra †herskabsstole fra 1625 (s. 2608).
NE fot. 1983. - Bench-ends from †pews reserved for the
gentry, from 1625.
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fra Hebr. 10,23, på sort bund. En tidligere hvid
overmaling, med marmorering i arkadefelterne og lidt
forgyldning, var udført af malermester Løgstrup,10 hvis
signatur, »J. C. L. 1869« ses på et fremspring. En
underliggende empiremaling var samtidig med
altertavlens, fra 1803.36
Stolestader, fra 1625, af eg, sandsynligvis udført af
Oluf Olufsen (jfr. altertavle og epitaf nr. 1); nyere
væggavle og ryglæn af fyr.
De plane gavle37 har foroven en fladsnitsfrise med
varierende beslagværk med firblade og hvirvelrosetter
mellem tandsnitlister. De tresidede topstykker, med
tandsnit, flankeres og krones af retkantede topspir, der
dels er prydet med bladstave, dels med slyngbånd.
Indgangs-panelerne har rektangulære fyldinger i profileret rammeværk og med beslagværksfrise med
prismestave og rosetter.
De fire rigere dekorerede, østligste gavle tilhører
†herskabsstole for gården Kannes ejere. På de to
kvindestole i nord har gavlene lodrette

Stafferingen, der antagelig stammer fra en
restaurering 1938,34 omfatter en grålig karnation på
figuren, der har mørkebrunt hår og skæg, grøn
tornekrone, røde blodspor ved naglegab og sidevunde
samt gyldent lændeklæde. Korstræet er brunt med
gyldne kanter; foroven hvidmalede versaler »INRI«.
Ophængt over korbuen.
Prædikestol (fig. 20), o. 1600, bestående af tre fag
adskilt af riflede pilastre på hjørnerne, der har fremspring
foran frise og postament. Frisens forsænkede,
listeindrammede smalfelter er nu dækket af glatte plader,
i
postamentfelterne
spor
efter
reliefskårne
versalindskrifter. I de ret brede storfelter er arkader båret
af riflede pilastre med profilkapitæler, bueslaget ledsaget
af tandsnit. I sviklerne er anbragt kraftige halvkugler.
Under stolens hjørner ses drejede, fladtrykte
hængekugler
(to
fornyet),
hvorimellem
beslagværkshængestykker med rosetter. - En ny opgang
fra 1966 har afløst en trappe fra o. 1865,12 dog er bevaret
de gamle trappevanger prydet med tandsnit.35 1938 blev
prædikestolen istandsat sammen med altertavlen.27 1966
fik stolen en ny staffering overvejende med brune og
okker farver samt gyldne versalindskrifter,

Fig. 23. Pengeblok 1764 (s. 2608). NE fot. 1983. -Alms
box 1764.
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Fig. 24. Epitaf nr. 1 over ridefoged på Åkær Mickel
Pedersen til Kanne, †1616(?), og hustru Karen
Lavritsdatter (s. 2609). NE fot. 1983. - Sepulchral tablet
no. 1 for the bailiff of Åkær Mickel Pedersen of Kanne,
†1616(?) and his wife Karen Lavritsdatter.
bånd med beslagværk samt forsænket felt hvori tavle
med rulleværk foroven og frugter forneden. I tavlen
reliefskårne versaler, henholdsvis (østligst): »Karen
Niels Dater Ano 1625« (fig. 21) og »Karen Lavris Dater
Aarhvs«. De respektive ægtefællers gavle i syd har
slyngbånd langs de tre sider samt foroven et rektangulært felt over skårne bladstave og halvroset og med
indskrift for: »Iakop Ienssen Wedel Anno 1625« (jfr.
epitaf nr. 2 og gravsten nr. 2) og »Mekel Pedersen
Skrifver« (fig. 22) (jfr. epitaf nr. 1 og gravsten nr. 1). Herskabsstolene var oprindelig lukkede, dvs. med døre,
og paneler svarende til stoleværket og hævet ½ alen over
gulvet.22 Dele af dem blev i 1860'erne anvendt til
†degnestol38 (jfr. nedenfor).
Stoleværkets ryglæn, med rektangulære fyldinger, og
væggavle, med indskåret kvartroset foroven, stammer
fra 1865, da alle stolegavle

tillige afkortedes med ¾ alen i højden.22 Det tidligere †
stoleværk, der 18625 omfattede 18 mandsstole og 16
fruentimmerstole, havde ingen døre, bortset fra de
ovenfor nævnte †herskabsstole. Kun mandsstolene
havde en »træ-stang«22 til ryglæn, skønt man allerede
181420 havde ønsket rygstød til fruentimmerstolene. 1907 fik alle ryglæn en behageligere hældning, og en
egetræsmaling opfriskedes.22 Stoleværket er nu
grønmalet i to nuancer, med lysbrun bund for gråhvide
ornamenter; indskrifterne gyldne på grøn bund.
†Skriftestol blev udført 1612-15.6 1850 ønskedes den
omlavet.12 1862 fjernedes den fra sin plads ved korets
nordside, tæt ved alteret (jfr. †alterbord), og en lænestol
til præsten foresloges anskaffet.5 †Degnestol, krævedes
fornyet 1860;12 dele af †herskabsstolene anvendtes
hertil.
Pengeblok (fig. 23) 1764, af træ, 61 cm høj, retkantet,
men med små affasninger på de forreste hjørner.
Foroven jernbundet med vandret anbragte, pånaglede
jernbånd, prydet med siksaklinier, hvoraf de to med
hængsler til en lille, jernbunden låge. Det ligeledes
jernbundne låg har ophøjet, sekskantet felt hvori
pengeslidse. På blokkens forside er i fladsnit udskåret et
blad og herover »Anno 1764«. I feltet ovenover er skåret
et vanskeligt tydbart spejlmonogram, hvori synes at
indgå et O, R og S. Grønmalet med gyldent årstal. 1910
flyttet fra korets sydside til en stolegavl i nord over for
skibets syd-indgang.22
Orgel, af standardtype, bygget 1966 af Brdr. Bruhn,
Årslev. Pedal tilbygget 1970. Seks stemmer, ét manual
og pedal. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4',
Rørfløjte 4', Blokfløjte 2', Mixtur II-III. Pedal: Subbas
16'. I kirkens vestende. †Orgel, med fem stemmer,
bygget 1923 af A. C. Zachariasen, Århus. Pneumatisk
aktion, keglevindlade.39
Salmenummertavler, fra 1960'erne, med ophængningstal af metal. På loftet ligger en ældre tavle,
beregnet til indskudstalbrikker, muligvis en af de to
tavler, der ønskedes anskaffet 1891.5
Lysekroner, tre nyere, ens, niarmede, med flakt ørn
som topfigur. Ophængt i skibet ved

2609

HVILSTED KIRKE

Fig. 25. Indre, set mod øst. Ældre fotografi fra Boserups samling i Nationalmuseet. - Interior, looking east.

restaureringen i 1960'erne, stammende fra en anden
kirke.40 Tidligere fandtes tre mindre, seksarmede
kroner, leveret 1933 af G. Erstad-Pedersen, Århus (egen
model nr. 10).41
Oldermands stok, med skåret årstal 1834, af træ, 127
cm lang, i kvadratisk tværsnit 2,5 cm og med affaset
håndtag. Alle fire sider har indskårne forbogstaver
(versaler eller store skrive-skriftsbogstaver) mellem
tværstreger, for medlemmer af bylavet.42 Bogstaverne på
to af de modstående sider er desuden vandret afgrænset
ved konturlinier. De noget grovere initialer fjernest fra
håndtaget antagelig yngst. Stokken ferniseret. - Bylavets
sidste oldermand, L. M. Pedersen (LMP), der havde
opbevaret »oldkjæppen«, fik stokken ophængt i kirken,43
på skibets nordvæg, vest for våbenhusdøren.
Klokke, »støbt aar 1929 af M. & O. Ohlsson i Ystad«.
Indskrift med reliefversaler på korpus; om halsen en
versificeret indskrift mellem spinkle palmetborter. 65
cm i tvm. Ophængt

Danmarks kirker, Århus Amt

på skibets vestgavl under lille halvtag. †Klokker. Ved
klokkeskatten 1529 afleveredes en klokke, der med al
jernfang (ophæng) vejede 1 skippund og 1 lispund.44
16156 anskaffedes en lænke til klokken. Også i
inventarierne fra og med 1681/827 omtales kun én
klokke. 1741 havde den afvigte vinter på grund af hård
frost faet en lille »rift«, som patronen, løjtnant Rantzau,
havde lovet »at skaffe i stand«. 1790 klagede man over,
at kirkeejeren, Christen Lanng til Rantzausgave, ikke
ville lade klokken omstøbe.8 18575 betaltes 92 rdl. 5 mk.
12 sk. for omstøbning af klokken, der bar indskriften:
»Omstøbt 1858 af Frich i Aarhuus«.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 24, 26-28), o. 1610-16.
Snitværksarbejde med portrætmaleri af ridefoged på
Åkær Mickel Pedersen til Kanne, død 1616(?), og
hustru Karen Lavritsdatter (jfr.
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Fig. 26. Maleri fra epitaf nr. 1 (jfr. fig. 24), antagelig udført af Lauritz Andersen Riber, med ægteparret knælende
under allegoriske scener fra det gamle og ny testamente (s. 2611). NE fot. 1983. - Painting from sepulchral tablet no. 1
(cf.fig. 24), probably made by Lauritz Andersen Riber, with the deceased couple kneeling under allegorical scenes from
the Old and New Testaments.
gravsten nr. 1 og (†)herskabsstole). Skæringen er
sandsynligvis ligesom altertavlen udført af Oluf Olufsen og
malerierne af Lauritz Andersen Riber, der jævnligt
samarbejdede, bl.a. på et beslægtet epitaf i Århus Vor Frue
(nr. 1, s. 119lff.).
Det lille, velskårne epitaf, af eg, har næsten kvadratisk
storfelt45 (80×70 cm), på de tre sider indrammet af
kvartrundstav med bladornamenter. De flankerende
rammestykker er smykket med skellagte skiver trukket på
snor. Her foran står korintiske søjler, hvis prydbælter har
beslagværk med akantusblade. Også de kvartrunde gesimsog postamentbjælker er smykket med beslagværk,
nærbeslægtet med

ovennævnte epitafs. Af andre fællestræk kan nævnes de
kartoucheformede storvinger samt top- og hængestykke,
det sidstnævnte afsluttet af diademhoved og flankeret af
brede englehoveder (fig. 28). Storvingernes cirkulære
midtfelt, indrammet af slyngbånd, har mistet deres
påsatte englehoved. Løvemaskerne på knægtene er af
værkstedets sædvanlige, fantasifulde art (jfr. bl.a.
Bjerager s. 2506).
Epitafiet har 1967 gennemgået en restaurering46 ved
Georg N. Kristiansen, hvorunder der fjernedes en
overmaling fra slutningen af forrige århundrede udført af
malermester Bruun, Odder. Snitværkets ret velbevarede,
oprindelige staffering, på olieret kridtgrund, består
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af en svag, gulbrun baggrund for vinger og topstykkets
beslagværk, der er gråbrunt og kontureret med hvidt
samt forgyldning på den yderste, skårne kant. En del
guld findes på profiler, løvehoveder etc, desuden rød og
grøn lasur, på sølv, på frugter og blade; søjleskafterne er
hvidgrå med gulbrun marmorering. Hængestykkets
forgyldte frakturindskrift på sort bund er delvis opmalet:
»Vnder denne Sten(!) huiller sig Mickel pedersen oc
hans kiere Hustru Karen Laurizdatter som bode oc døde
i kanne. Gud giffue dennem med alle tro christne en
ærefuld opstandelse«.
De to malerier, i olie på tynd kridtgrund på træ, er
rimeligvis udført af Lauritz Andersen Riber, en i hele
Jylland efterspurgt maler.47 Til storfeltet (fig. 26) er
valgt ganske samme motiv som på det ovenfor nævnte
portrætmaleri i Århus Vor Frue. Foran en tresidet, grå,
kvadersat mur og på et rødtavlet gulv nederst i feltet
knæler ægteparret bedende under den Korsfæstede og
bevidner herved deres tro på Frelseren. Begge har
pibede kraver over sorte klædninger, hans
gennemknappet foran og under en kort kappe, hun i kort
liv og hvidt forklæde under stor kappe. Konehue og lin
er hvide. Det religiøse motiv ovenover er rimeligvis
udført efter et tysk forlæg med udgangspunkt i Lucas
Cranachs Luther-påvirkede malerier. I et bakket
landskab med Jerusalem i baggrunden er omkring den
Korsfæstede grupperet personer og scener, der skal
demonstrere de protestantiske hovedtanker om Loven og
Nåden. Rundtom er anbragt i alt otte sorte tavler, i rød
ramme, med gulmalede frakturindskrifter, der forklarer
de enkelte scener.
Ved korsets fod har en brun farvereparation erstattet
den oprindelige fremstilling af en høne med sine
kyllinger. På tavlen nedenunder står et citat refererende
til Jerusalem: »Hvor ofte vilde ieg forsamlet dine børn,
ligervis som en Høne sine Kyllinger. Math. 23,37«. I
billedets højre side ses personer fra det gamle testamente. Forrest knæler kong David, med harpen ved sin fod,
holdende en tavle med: »Herre oplad mine Læber, saa
skal min Mund kundgiøre din pris. Psal. 51,17«. Bagved
står Moses, repræ-
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Fig. 27. Maleri af Opstandelsen, antagelig af Lauritz
Andersen Riber, fra epitaf nr. 1, jfr. fig. 24 (s. 2612).
NE fot. 1983. - Painting of the Resurrection, presumably by Lauritz Andersen Riber, from sepulchral tablet no.
1.
senterende Loven, med tavlerne liggende foran sig. Med
sin stav peger han mod Kristus og sceneriet i
baggrunden med kobberslangen i ørkenen.48 På tavlen
under hans fødder: »Moses giorde en kaaber - slange oc
satte den paa en stage. 4. Mos. 21,9«. I billedets venstre
side repræsentanter fra det ny testamente; forrest den
knælende Paulus med sværd49 og tavle, hvorpå: »Jeg
agtede mig icke at vide noget iblandt Eder uden Jesus
Christus oc ham korsfæstet. 1. Cor.

Fig. 28. Detalje fra epitaf nr. 1, jfr. fig. 24 (s. 2610). NE
fot. 1983. - Detail from sepulchral tablet no. 1.
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Fig. 29. Dydefiguren "Troen" fra epitaf nr. 2, jfr. fig.3l
(s. 2614). NE fot. 1983. - The Virtue "Faith" from
sepulchral tablet no. 2 (cf. fig. 31).

Fig. 30. Løvehoved på konsol på epitaf nr. 2, jfr. fig.3l
(s. 2614). NE fot. 1983. - Lion's head on the console of
sepulchral tablet no. 2 (cf. fig. 31).

2,2«. Bagved står Johannes Døberen, som formidleren
mellem det gamle og det ny testamente, med
slangeomvundet korsstav og pegende på Kristus. På
tavlen herunder: »See det Guds Lam som bar Verdens
Synder. Iohan. 1,29«. Over den hvidblege Kristus breder
en brunmalet ørn sine vinger ud bagved en langstrakt
tavle, der ligesom de to sløjfeophængte tavler under
korsarmene bærer ulæselige indskrifter. Disse kan
formodentlig rekonstrueres efter det tilsvarende maleri i
Århus Vor Frue. Under ørnen: [Ligesom ørnen fører sine
vinger ud og svæver over dem, så måtte han udbrede
sine vinger. Deuteron 32 (5. mosebog 32,11)]. På de
grønne bakketoppe på hver side af Kristus ses en fugl,
begge symboler for opstandelsen. Til venstre pelikanen,
der nærer ungerne med sit hjerteblod, på tavlen udfor
kommenteret: [»Jeg er bleven som en pelikan udi
ørkenen. Sal. 102,7]. Til højre fugl Fønix, der flyver op,
genfødt af asken; på tavlen her udfor: [Hun døder sig, at
hun leve kan, opkommer igen, jeg siger sand].
Topstykkets cirkulære maleri af Opstandelsen (fig.
27) er udført efter et forlæg, der jævnligt er anvendt af
Lauritz Andersen.50 Kristus, med rødlilla kappe, ses som
den sejrende over død og djævel, i røde flammer, på en
baggrund af et stærkt, gult lys og med en gul stråleglorie
om hovedet.
Ved restaureringen 1967 gennemgik malerierne en
omfattende retouchering på grund af den dårlige
bevaringstilstand, som allerede var søgt udbedret ved
forrige istandsættelse. De oprindelige indskrifter blev
afdækket og suppleret, bortset fra dem på de tre øvre
tavler, hvor der nu blot ses enkelte bogstaver. Epitafiets
oprindelige plads var formodentlig på korets nordvæg,22
nu ophængt på tårnets nordvæg.
2) (Fig. 29-31), billedskærerarbejde, med skåret årstal
1641, fra Peder Jensen Koldings værksted,51 over Jacob
Jensøn, ridefoged over »skanderborig løn(!), som bode
og døde i Canne«, 16. nov. 1661, og hans hustruer
Karen Nielsdatter og Gertrud Nielsdatter. Med den
første salige hustru levede han 21 år og fik med
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Fig. 31. Epitaf nr. 2, fra 1641, tilskrevet Peder Jensen Kolding, over ridefoged Jacob Jensen og hustruer (s. 2612). NE
fot. 1983. - Sepulchral tablet no.2, 1641, ascribed to Peder Jensen Kolding, for the bailiff Jakob Jensen and his wives.
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hende fem sønner og to døtre, med den anden 22 år, »...
og ere alle hensofuede i Herren ...«. Det store, velskårne
epitaf,52 af eg, er nært beslægtet med samme mesters
altertavle fra 1640 i Odder (s. 2536). Ligesom denne har
epitafiet en arkitektonisk opbygning med korintiske
søjler flankerende storfeltet, lille topstykke med buet
gavl, men begge sæt vinger opløst i bruskbarokke
komponenter.
Storstykkets
æggestavindrammede
ovalfelt har som epitaf nr. 1 i Skanderup (Hjelmslev
hrd.) rummet et nu forsvundet maleri. Der indgår et stort
antal figurer i udsmykningen, alle velkendte fra det

Fig. 32. Gravsten nr. 1 over ridefoged på Åkær Mickel
Pedersen til Kanne, †1616(?), og hustru Karen
Lavritsdatter (s. 2615). NE fot. 1983. - Tombstone no. 1
for the bailiff Mickel Pedersen of Kanne, †1616(?), and
his wife Karen Lavritsdatter.

produktive værksteds øvrige arbejder. Som vanligt er
evangelisterne hovedfigurer; Lukas, med oksen ved
fødderne, og Johannes, med ørnen, står som frifigurer
foran søjlerne, Mattæus og Markus med deres tegn
sidder på krongesimsen. I storvingernes barokkartoucher
står to dyder, henholdsvis Troen (fig. 29) og Håbet, med
anker. I storfeltets nedre svikler sidder Retfærd, med
sværd og vægt, og Kærlighed, med et barn. I de øvre
svikler de næsten nøgne syndefaldsfigurer, Adam og
Eva, der rækker æblet frem. Storvingerne løber ud i
kvindefigurer med havfruehaler. Topfiguren, den opstandne Kristus, med korsstav, flankeres af let draperede
putti med henholdsvis stage med eddikesvamp og spyd;
tre andre putti, de to med basuner, støtter hængestykkets
tre barokke skjolde. Disse bærer de afdødes reliefskårne
initialer og mærker, i midten »I I S W« (Jacob Jensen
Wedel, jfr. (†)herskabsstole) omkring en hånd, der
holder kvist med agern og egeblad; til siderne
hustruernes, »K N D« (Karen Nielsdatter) over korslagte
knogler med kranium, hvorfra vokser blomster, og »G N
D« (Gertrud Nielsdatter) over hestesko bærende vinget
timeglas hvorpå flammende lampe. I den nedre
barokkartouche er i relief skåret årstallet »1641«. Under
den fladsnitprydede postamentbjælke er hængekonsoller
med fantasimasker og løvehoved (fig. 30).
Efter restaurering 1973 ved Georg N. Kristiansen står
epitafiet nu i hovedsagen med sin oprindelige staffering
på snitværket. Af malerier er kun topfeltets bevaret. Det
er en fremstilling af Korsfæstelsen, 93 × 70 cm, på træ,
hvis brunlige Kristusskikkelse som forlæg har et
kobberstik af R. Sadeler efter Joos van Winghe, mens
sidefigurerne, i brunlige og rødlilla klædninger, er efter
Zacharias Dolendos stik efter Karel van Mander.53
Midtfeltets store oval har oprindelig indrammet et
maleri, på træ, af de i gravskriften omtalte personer. På
grund af maleriets »stærkt ramponerede tilstand« blev
det imidlertid ikke »genfremkaldt«,22 men derimod (af)
»vasket«54 ved den restaurering, der 1874 blev foretaget
på sogneboernes bekostning.55 I stedet maledes en
gentagelse af ind-
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Fig. 33. Gravsten nr. 2, o. 1625, over tre børn sandsynligvis af ridefoged Jacob Jensen til Kanne og hans første hustru
Karen Nielsdatter (s. 2616). NE fot. 1983. - Tombstone no.2, c. 1625, for three children supposedly of the bailiff Jakob
Jensen of Kanne and his first wife Karen Nielsdatter.

skriften fra fodfeltet. Ved restaureringen 1973 fik
ovalfeltet en gråsort marmorering.
Fodfeltets indskrift, resumeret i indledningen, er
skrevet med lysgul fraktur på sort bund på et
fyrretræsbræt anbragt oven på det egentlige fodfelt.
Denne indskrift er ifølge restauratoren tilsyneladende en
(delvis) gentagelse af en underliggende, oprindelig
indskrift.56
Epitafiets oprindelige, udbedrede staffering,57 på en
rødbrun understrygning, består af en mørkebrun
baggrund for en del forgyldning på fladsnit, lister og
ornamentdetaljer. Figurerne, der har legemsfarve, bærer
gyldne kapper eller draperier og brogede dragter, især
mørkegrønne og rødlilla. Hængestykkets skjolde har rød
eller gråblå bund for gyldne bogstaver og grønne
ornamenter. - Ophængt på nordvæggen i skibets østligste
fag.
Gravsten. 1) (Fig. 32), o. 1616,58 figursten over
Mickel Pedersen, [ridefoged på] Aakier, †10(?) okt.
[1616], og hustru Karen La[v]ri[ts-d]ater,57 død? (jfr.
epitaf nr. 1).

Stærkt nedslidt sten af gråblå kalksten, 209 × 119 ×
11 cm, med rester af reliefversaler fra gravskriften i
fodfeltet og på rammen, der har citat fra Jobs bog 19,2526.
I
hjørnerne
perlestavsindrammede
evangelistmedaljoner, hvoraf nu kun Johannesørnen er
skelnelig. Ægteparret står på et skråt gulv under en
trekløver-formet tvillingbue båret af småkonsoller ved
siderne og midtpå af et helt udslidt englehoved. Manden
har spidst fuldskæg over rund krave, knappet trøje med
smalt bælte, knæbukser samt lidt over knælang kappe.
Hænderne holdes foldet foran brystet. Samme stilling
indtager hustruen, der bærer konehue, rund krave, spidst
liv og »plisseret« kappe. Stenen, der formentlig er udført
i et Århus-værksted,59 er lappet med cement, dels ved en
revne tværs over figurernes ben, dels i venstre hjørne.
Opstillet i våbenhuset, ved vestvæggen, tidligere i
skibets midtgang,22 men formodentlig oprindelig under
familiens epitaf ved korets nordvæg.
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Ved restaureringen 1966 fandtes i koret en
†begravelse, hvis kister var fjernet. Stykker af den
tømrede ramme var på plads, men kammeret
undersøgtes ikke nærmere.60 Det så ud til, at den
tilmurede ventilationsåbning, som iagttages på
bygningens sydside, har haft forbindelse med rummet.
Brudstykke af * gulvflise (fig. 35) fra o. 1600 og nøje
svarende til eksemplarer fra f.eks. Åby (s. 1449) og
Mårslet (s. 2278), er 198261 fundet ved begravelsen i
koret. Flisen, hvis sidelængde har været ca. 17 cm, er
2,5 cm tyk og med grøn glasur dekoreret med
dobbeltlilje i kantstillet kvadrat og bladmotiver i
hjørnerne.
Brudstykke af *gravflise (fig. 34), fra o. 1600, af
rødbrændt ler, med grøn blyglasur på oversiden, 10,1
cm lang, 6,7 cm bred og 2,3 cm tyk. På oversiden rester
af to rækker bogstaver afgrænset af glatte bånd,
reliefversaler: H ? / F (eller E), formentlig fra en
indskrift på en grav-ramme. Fundet 195962 ved
udgravning til varmekanal tæt ved skibets norddør.
Fig. 34. Fragment af *gravflise, fra o. 1600, med del af
indskrift (s. 2616). Nu i Nationalmuseet. Fot. i NM. Fragment of sepulchral slab, from c. 1600, with part of
inscription; now in the National Museum.

2) (Fig. 33), o. 1625, over tre børn, sandsynligvis af
ridefoged Jacob Jensen til Kanne og hans første hustru
(jfr. epitaf nr. 2). Af den nedslidte indskrift kan kun
læses enkelte navne og til dels alderen: Ebbe Jacobse[n],
død i december år ?, pigen ... [Ja]cobsdater, død to år gl.,
og en dreng, død i maj, halvfjerde år gl.
Lysgrå kalksten, 93 × 130 cm, med ret bred ramme
prydet af velhugget slyngbånd, i hjørnerne og midtpå
afbrudt af roset; mod indersiden er den profileret og
ledsaget af tungebort. På stenens øvre halvdel ses en
relieffremstilling af de tre børn, drengene let vendt mod
pigen i midten, alle bedende med sammenlagte hænder.
Pigen har tilsyneladende tunget pandebånd og håret lagt
i en fletning om hovedet. Kraven er rund, det spidse liv
har opstående kant ved ærmegabene. Drengene har
pandelok, rund, pibekrave og kort, knappet trøje med
smalt bælte samt bredbræmmet kappe. I skriftfeltet
nedenunder rester af reliefversaler. I våbenhuset,
oprindelig i skibets midtgang.22

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Kirkergsk. 1838-77 (C KRB 219).
- Synsprot. 1862-1925 (C 378. 10). - Ved embedet: Liber
daticus ca. 1872-1911. - Synsprot. 1926 ff. - Se i øvrigt
fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s.
1650-51.
NM. 2. afd.: Håndskrift: F. Uldall: Om de danske
Landsbykirker I, 1871 og 1894, s. 318. - Indberetninger
ved C. M. Smidt 1914 (†sidealter), Povl Jensen 1935
(forundersøgelse af inventar), Georg N.Kristiansen
1945, 1947, 1963, 1968 (epitafier), Mogens Vedsø og
Hans Stiesdal 1978 (iagttagelser under restaurering),
Jens-Jørgen Frimand og Vibeke Michelsen 1981 og
1982 (inventar og gravminder), Olaf Hellvik 1984
(kalkmalerier) og Kirsten Trampedach 1985 (†kalkmalet
mandsfigur). - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier
findes i NM 2. afd. Beskrivelser af kirkegård og bygning
ved Kjeld de Fine Licht, kalkmalerier, inventar og
gravminder ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole
Olesen. Redaktionen afsluttet 1985.
Notebøger. NM 2. afd.: C. M. Smidt L, 1914, s. 27-29
(bygning) og CXXIII, u. år (bygning og inventar) .
Tegninger og opmålinger: NM 2. afd.: Kalke af indskrift på epitaf [1935]. - Plan og snit af kirken samt
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forslag til døre ved H. P. Nielsen 1937. - Skitse af korgulv ved
H. P. Nielsen 1966. - Plan og snit af kirken ved Jens Hougaard
og Jørgen Viemose 1971. Litteratur: MeddÅSt. 1967, s. 53-55
(hovedistandsættelse); 1970, s. 88 (orgel); 1973, s. 65 (epitaf);
1974, s. 50 (H. P. Nielsens tegninger overgået til Kgl.
Bygningsinsp. Århus); 1978, s. 68 (ligkapel); 1979, s. 50
(udvendig istandsættelse); 1981, s. 116 (indvendig
istandsættelse af kor); 1983, s. 119 (kalkmalerier og
varmeanlæg).
1

Kronens Skøder II,577.
Dette skøde (af 11. juli 1687) og de senere nævnte
ligger i LA Vib. Rantzausgave godsarkiv. Forskelli
ge papirer 1661-1873 (G 331.2).
3
Jfr. LA Vib. Århus bispearkiv. Ning hrd. provsti. AstrupTulstrup-Hvilsted. Korrespondance 1639-1845 (C 3.635).
4
NM. Den kgl. Mønt- og medaillesaml. F.P. 3194.
5
LA Vib. Kirkens synsprotokol 1862-1925.
6
RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. 1620 (B 184 e).
7
RA. Rtk. Rev.rgsk. Århus stifts kirkergsk. 168094.
8
LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn l700ff. (C
3.1166ff).
9
Note 8; jfr. ØJyHjemst. XIII, 132.
10
LA Vib. Rgsk. 1838-77.
11
Årstallets jerncifre bevaret ved husets ombygning.
12
LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synspro
tokol 1842 ff (C 31.1-4).
13
ÅrbOldkHist. 1894, s. 305.
14
Således Frits Uldall 1871 og siden i Traps beskri
velser.
15
Jfr. Per Aagaard i Solbjerg Nu, nr. 110, marts
1979.
16
Note 3 og RA. DaKanc. F 17. Jyske registre 1774
8/6n, nr. 152.
2

Fig. 35. *Brudstykke af gulvflise (s. 2616). I Nationalmuseet.
NE fot. 1985. - * Fragment of floor tile.
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1657 var den søndre side af kirkens østgavl »brøstholden«. ØJyHjemst. XIV, 41.
18
Synsprotokol 1926 ff.
19
Fra og med fjerde udgave anfører Trap, at stenen
siges at stamme fra den nedbrudte Rindelev kirke i
nabosognet Fruering. C. M. Smidt bemærker 1922 i
sin rapport til NM 2 om kirketomtens udgravning,
at mange ting på egnen knyttes til den forsvundne
Rindelev kirke. Således skal i sin tid denne kirkes
nøgle have været banket ind i en af loftsbjælkerne i
Hvilsted våbenhus. Jfr. Torrild, s. 2622.
20
LA Vib. Århus amts nordre provsti. Synsprotokol
1812-26 (C 291.2).
21
En tilmuret ventilationsåbning, der aflæses på
sydfacaden, skal sikkert sættes i forbindelse med en
svær rammebjælke og andre levn af gravrum, som
fandtes 1966 ved omlægning af gulvet.
22
Liber daticus.
23
Korresp. 1901-02, i NM 2. afd.
24
Ifølge mureren var ved korets reparation o. 1980
kun fundet kalkmalerier på ribberne.
25
Den i brev af 8. jan. 1902 omtalte indberetning af
E. Rothe mangler.
26
Af type svarende til roserne i bl.a. domkirkens
hvælv, jfr. fig. 240, s. 443.
27
Versalindskrift bag på tavlen: »Altertavle og Præ
dikestol istandsat under Nationalmuseet 1938. Ge
org N. Kristiansen og Povl Jensen«.
28
Indskriften, der omfatter fejl som »hanlige«, for
hånlige, og »fortabe« for fortabte, er med fa variati
oner identisk med en fra o. 1868, malet med gul far
ve på sort, (indb.).
29
W. L. Strauss ed.: Hendrich Goltzius 1558-1617.
The Complete Engravings and Woodcuts 1-2, New
York 1977, nr. 28.
30
En beretning om istandsættelsen synes ikke at fo
religge, kun prøveundersøgelsens resultater.
31
Muligvis solgt 1862, da regnskabet opfører en
indtægt på 8 rdl. for gammelt sølv (note 10).
Æsken af forhenværende og nuværende menighedsrådsmedlemmer, kanden af Bella og Anders Aagaard,
Vejle.
33
Muligvis fra en reparation ved Erstad, Århus,
1956. En mindre istandsættelse var 1876 foretaget af
gørtler Hald, Århus (note 10).
34
Ved forundersøgelsen 1935 konstateredes kridt
grund samt enkelte rester af ældre farver under den
sidste overmaling.
35
I gulvet spor efter ottekantet bærestolpe.
36
Jfr. Povl Jensens forundersøgelse 1935.
37
Enkelte gavle ligger nu på loftet sammen med en
lille skammel, med tunget sarg.
38
Jfr. fotos 1935 og 1938, i NM 2. afd.
39
Zachariasen: Orgelfortegn. Walther Borner: Er
klæring 1. marts 1966, i korrespondancearkivet i
NM 2. afd.
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MeddÅSt. 1967, s. 55.
Venligst oplyst af gørtlerfirmaet.
42
Vedr. oldermanden og hans funktion, se Aug.
F. Schmidt: Oldermand og Bystævne, 1945, og Hol
ger Rasmussen: Dansk bondekultur før 1900. Vejle
der til Nationalmuseets bondesamling, 1979, s. 5154, og samme: Landsbyliv, 1963, s. 10f. - En »taljestok« fra Oldrup i Hundslund sogn findes nu i Od
der museum.
43
Jfr. R. B. T. Baden, i ØJyHjemst. 1959, s. 100.
44
RA. Rgsk. indtil 1559. Reg. 108 A. Liste over
indkrævede klokker 1528/29.
45
Savet ud af én, 3 cm tyk plade, skrubhøvlet på
bagsiden, forsiden glathøvlet. Epitafiets restaurator
har i skæringen sporet træk, der synes at vise påvirk
ning fra Mikkel van Groningen.
46
Det oprindelige topspir, der var forsvundet, er er
stattet af ét andetsteds fra.
47
Se bl.a. Otto Norn: Ripensiske Patricieres Epitafieportrætter fra Renæssancetiden, i Festskrift til Astrid Friis, 1963.
48
Jfr. tilsvarende motiv på (†)altertavlen i Ribe dom
kirke af samme maler (DK. Ribe, s. 410 og fig. 258).
49
Sværdheftet er blevet forvansket ved opmalingen.
50 Antagelig efter Wierix (2263-A290). Se i øvrigt
Århus domkirke, epitaf nr. 6, s. 678ff, Århus Vor
Frue epitaf nr. 1, s. 1194, og Torrild altertavle.
51
Jfr. Helge Jacobsen: Østjysk Barok, Odder 1974.
52
Det måler 332 cm til overkant af topstykkets kon
sol, uden Kristusfiguren.
53
Christie: Ikonografi II, 127, fig. 258 og s. 130,
fig. 264.
54
1873 fik P. Fisker betaling for at vaske et skilderi
(note 10).
55
Ifølge indskrift i fodfeltet (indb. 1935 og 1945).
Indskriften har formodentlig efter udførelsen kræ
vet en rettelse, måske efter ridefogedens død 1661? Vedr. Gertrud Nielsdatter, se ÅrbÅrhSt. 1937,
s. 100, nr.46l.
57
Den oprindelige forgyldning synes at have været
halvægte bladguld, farverne i lasurer på sølv, enkelte
steder på guld (indb. 1973).
58
M. P. nævnt i KancBrevb. 14. aug. 1608 og
22. feb. 1609. - 1616 (note 6) omtales hans hustru
Karen Lavritsdatter, »sal[ig] Mickel Skrivers i
Caane« (Kanne), som kirkeværge, et embede som
synes at følge gården, idet Jacob Jensen, den senere
ejer, overtog hvervet 1617.
59
Jfr. bl.a. Århus domkirke nr. 46, s. 790.
60
Skitse af H. P. Nielsen, 1966. Aarhuus Stifts
tidende 6. marts 1966. Jfr. mønter, s. 2593.
61
NM J. nr. 436/82. Jfr. K. Uldall, i NMArb. 1934,
særligt s. 51, og H.Søgaard, i FortNut. XV, 194344, s. 209-28.
62
NM. Inv. nr. D314/1959; jfr. note 61 ovfr. samt
Mårslet, s. 2278.
41

SUMMARY
The small church of Hvilsted is without any outstanding
features and was probably built around the year 1200 of
field stones with ashlar at the corners and the openings.
In the last decades of the l5th century vaulting was
constructed in the chancel and in the nave. In the same
period a porch was added in front of the north door.
Later the nave was lengthened towards the west
including a small tower at the gable. The tower which
was demolished in 1777 presumably belonged to a
characteristic group where two walls are connected at
the top by two arches supporting the belfry.
The wall-painted decorations dating from 1497 and
1498 covering the vaults in the nave and the extension
to the west are of the simple type usual in the district.
Much of the earlier furniture has been preserved. As
well as a Romanesque baptismal font and a small Gothic
crucifix most of the remainder are the chalice from c.
1600, the altar candlesticks and the simple pulpit. From
the early part of the l7th century are the larger items of
furniture carved in wood, mainly donated by two
successive owners of the Kanne estate, who were also
patrons of the church. These items include the altarpiece,
pews, bench-ends of pews reserved for the gentry and
sepulchral tablet no. 1, all probably made in the
workshop of Oluf Olufsen. The other sepulchral tablet,
from 1641, for the younger of the two patrons, is thought
to be the work of the woodcarver Peder Jensen Kolding.
Two tombstones may also be linked with the two abovementioned patrons.

Fig. 36. Hvilsted 1:10000. Opmålt 1787 af Jens
Grouleff. - Map of the village.

Fig. 1. Torrild set fra nordøst. KdeFL fot. 1971. - The village seen from north-east.
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Herredsbogen 16611 oplyser, at kongen ejede kirken.
16742 mageskiftede han den og andre besiddelser i Hads
herred med landkommissær Laurids Brorson til Dybvad
for gods på Bornholm. Præsten i Hundslund, Oluf
Christensen Friis, der var gift med en af Brorsons døtre,
kom 16923 i besiddelse af en del af kirken, som han 29.
april 16964 skødede til admiral Jens Rodsteen til
Rodsteenseje. Laurids Brorsons søn Jochum, der var
præst i Randlev, ejede resten af kirken, som han 11.
marts 16965 afstod til Gregorius Rathlous enke
Margrethe Gersdorff. Ved skøde af 7. december 17076
til Bendix Lassen på Å-kær afhændede Rodsteens
svigersøn Henrik Bielke den part af kirken, som han
havde arvet fra svigerfaderen. Fra de følgende år er det
ikke lykkedes at finde adkomstbreve vedrørende kirken
før 1721, da Frederik Christian Rantzau til Rodsteenseje
og Kanne 30. maj7 solgte den til Jørgen Grabow til
Urup. 1768,8 en halv snes år efter sin tiltrædelse som
sognets præst, erhvervede Johannes Hildebrandt kirken,
som han straks satte i stand (s. 2624) og 17949 overlod
sognets gårdmænd på favorable vilkår.

Torrild kirke, der overgik til selveje 1.januar 1911,
havde indtil 1965 Vedslet i Voer herred som anneks;
siden 1971 har den selv været anneks til Hundslund.
Fra gammel tid har mange veje løbet sammen i Torrild,
hvor husene og gårdene i landsbyens kerne kranser
kirken, der rejser sig på en bakkeknold. Herved
understreges dens centrale placering. Bakken har
toppunkt lige vest for tårnet, og til alle sider, mest
markant mod øst, falder terrænet, således at den relativt
beskedne bygning i medfør af beliggenheden bliver synlig viden om. Landsbyens mange træer og bebyggelsen,
der i de senere år er vokset kendeligt, slører dog denne
situation.
Den rektangulære kirkegård, der næppe er udvidet,
hegnes på alle sider af græskronede markstensdiger, der
i tidens løb ofte meldes
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Fig. 2. Grundplan 1:300. Opmålt af Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971, tegnet af KdeFL 1985 med angivelse af
de borthuggede anslagsfremspring i sydportalen (s. 2621). - Plan with indication of the cutaway rabbetted projections
in the south portal.
omsat og udbedret, første gang 1618.10 En låge og
køreport af sortmalede jerngitterfløje, ophængt på
jernrør, udgør hovedindgangen, placeret i den vestre del
af norddiget, over for præstegården.11 Desuden er der
midtvejs i sydsiden, ud for våbenhuset, en stakitlåge
mellem træstolper med overligger.
161510 skulle tømreren lægge en ny †trist i en af
lågerne. 1723 berettes, at der fast ingen mur er om
kirkegården, ej heller låger, så bæsterne har sin gang
der, og gravene ser ilde ud. 172512

blev muren sat i stand, og porten og de to låger, der vist
havde været taget i forvaring, kom på plads. Det
fremgår 1736,12 at der sad en låge i østsiden og en i vest,
mens hovedadgangen 183613 omtales som stakitport.
Langs digerne, navnlig mod syd og vest, står der
store asketræer, og en allé af unge linde strækker sig fra
porten forbi tårnet til kirkens sydvestre hjørne. En
urneplæne er anlagt 1977 i kirkegårdens sydvestre
afsnit.
Et teglhængt, nyromansk ligkapel, hvis udvendige
kalkning første gang nævnes 1919, er 190814 opført i
kirkegårdens nordvestre hjørne, og placeret således, at
bygningens nordre langmur hviler på den sikkert
samtidige, støbte mur, der hegner mellem
indkørselsporten og vestdiget. Over døren i kapellets
østgavl står byggeåret med jerncifre, i husets modsatte
ende er indrettet toilet og redskabsrum.
Pikstensbro omkring kirken er anlagt 1909.14

BYGNING

Fig. 3. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Opmålt af
Jens Hougaard og Jørgen Viemose 1971, tegnet af
KdeFL 1985. - Section through the nave.

Kirken består af kor og skib, fra tiden omkring år 1200,
som i sidste del af 1400'rne er blevet forsynet med
indbyggede hvælv. Det er utvivlsomt også i årtierne før
reformationen, at der til bygningen er føjet et våbenhus
foran sydportalen samt en vestforlængelse indbefattende
et lille, såkaldt styltetårn. Orienteringen har betydelig
afvigelse i sydlig retning.

TORRILD KIRKE

2621

Fig. 4. Kirken set fra sydøst. Ældre foto i Boserups samling. Nationalmuseet. - The church seen from south-east.

Kirkens oprindelige afsnit er det kvadratiske kor og et
skib, der indvendig synes proportioneret over korets
kvadrat i forholdet 2 til 3 og har portalerne anbragt i
langmurenes vestre trediedelspunkt. Byggematerialet er
overvejende kløvede eller banede marksten, der er
henlagt i regelmæssige horisonter. Adskillige steder,
navnlig i skibet og f.eks. ved hjørnerne, er stenene dog
tildannede som kvadre. Overalt bærer murværket præg
af reparationer og omsætning, hvilket også må være
forklaringen på, at korgavlen er væsentlig tyndere end
de andre mure. De to bevarede taggavle og bagmurene
er af marksten med udjævnet mørtel.
Af dørene er kun bevaret den søndre, som fortsat
bruges i den skikkelse, den fik 1890,15 da lysningen i
facadesiden udvidedes fra 100 til 130 cm, og den indtil
da vandrette overside blev muret med et fladbuet stik.
Allerede 1884, da Uldall besøgte kirken, fandtes der
hverken spor efter nordportalen eller af de oprindelige
vinduer.
Hvad angår kirkens indre, tyder omstændighederne
på, at Uldall har ret i sin formodning

om, at korbuen står i sin oprindelige bredde, der udgør
lidt over en trediedel af triumfvæggens længde, og at de
upræcise, af hvidtekalken rundede former på vangernes
hjørner og kragbåndene kan skyldes brand.
Ændringer og tilføjelser. Ligesom de fleste andre
kirker i Århus stift har Torrild kirke i senmiddelalderen
været genstand for ud- og ombygninger, der afgørende
har ændret bygningens udseende, og hvorved stort set er
frembragt den skikkelse, vi kender i dag. Rækkefølgen
af de enkelte afsnit inden for byggevirksomheden lader
sig oftest ikke, eller i bedste fald kun delvis fastslå. I
Torrild kirke har man indbygget hvælv i kor og skib,
rejst et våbenhus foran den søndre indgangsdør samt
forlænget kirken mod vest, og hertil synes fra begyndelsen at have været knyttet et lille tårn. Hvad angår den
kronologiske orden forekommer den ovennævnte at
have sandsynligheden for sig. Det spiller her en rolle, at
der i skibets hvælv er placeret en lem, som har sikret
forholdsvis nem adgang til kirkens loft. Dette forhold
kan dog ikke tages som noget sikkert indicium for, at
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Fig. 5. Kirken set fra vest. Chr. Axel Jensen fot.
1907. - The church seen from west.

Fig. 6. Vestre glamhullepar (s. 2624). Hans Stiesdal fot.
1971. - Belfry lights in west side of tower.

våbenhuset (fra hvis loft adgangen foregår i dag) er
yngre end overhvælvningen. De byggetekniske
enkeltheder ved overgangen mellem det oprindelige skib
og vestforlængelsen godtgør kun, at skibets
overhvælvning, der i almindelighed følger efter korets,
var færdiggjort, før arbejdet med forlængelsen gik i
gang. Korets krydshvælv adskiller sig fra den type, der
dominerer i Århus stift, idet skjoldbuerne og ribberne
udspringer af hjørnepillerne uden den gængse markering
af vederlag. Det iagttages desuden, at ribberne, hvis
nederste del udgøres af kantstillede sten, er suppleret
med hel-sten brede overribber, hvilket heller ikke er
normalt for området. Skibets overhvælvning er derimod
gennemført på den måde, som er den mest udbredte i
stiftet, dvs. med retkantede halvstensribber, der ligesom
gjordbuerne og de svagt spidse skjoldbuer udgår af de
falsede piller over et fremspringende, foroven og forneden affaset normalskifte. Den nævnte lem, der nu er
tilmuret med to rækker munkesten, sidder i vestfagets
vestre kappe og er utvivlsomt samtidig med hvælvingen.

1907 konstaterede Chr. Axel Jensen rester af et
†sidealter i skibets nordøstre hjørne.
Våbenhuset foran syddøren, der formentlig er tilføjet
i den sene middelalder, er bygget af granitkvadre med
bagmure af marksten. De veltildannede blokke, der
navnlig præger vestfacaden, og den skråkantsokkel,16
hvorpå murene er rejst, kan give anledning til en
formodning om, at den enkle bygning, ligesom
vestforlængelsen og tårnet, er opført under anvendelse af
ældre materiale. Gennemgående optræder der i stiftets
kirkeudvidelser ikke flere granitkvadre end dem, der
fremkom ved den til ombygningen direkte knyttede
nedbrydning af ældre murværk. For Torrilds
vedkommende er antallet af granitblokke væsentligt
større, og hertil knytter sig det forhold, at i hvert fald
vestudvidelsen ifølge en lokal tradition er opført med
sten fra den på et ukendt tidspunkt nedbrudte Rindelev
kirke i nabosognet Fruering.17
Våbenhuset nævnes første gang 1615,10 da loftet vist
skulle repareres. 185418 ønskede synet, at døren blev
øget i højden og kalkbænken19 bortskaffet. Formentlig
er herefter ind-
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. - The church seen from north-east.

gangen ændret, hvorved muredes det fladbue-de stik af små sten, som
eksisterer i dag. 185818 foreslog synet anskaffelse af et jernvindue.
Vestforlængelsen, hvormed skibets gulvareal er øget med knap
halvdelen, er på en syld af marksten opført overvejende af granit, der har
en udtalt kvaderkarakter, navnlig på sydsiden (om materialets herkomst,
jfr. ovenfor). Til bagmurene er anvendt rå kamp. Foroven i nord- og
vestfacaderne er muret med munkesten, som desuden indvendig udgør
byggematerialet i de partier af langvæggene, der støder op til skibet.
Ubenyttede forlæg på alle sider angiver, at forlængelsen, der i ældre
tid benævntes kirkens »nederste del«,20 var planlagt med hvælv, men alt
tyder på, at overhvælvningen aldrig blev virkeliggjort. I stedet er lagt et
træloft, der tidligst omtales 171512 og pudsedes efter en omfattende
reparation omkring 1860.18 De to trekantede åbninger mellem loftet og
skibets hvælv er lukket med en pudset bræddevæg.
I dag belyses vestforlængelsen af to vinduer, hvoraf det ene, formentlig
det søndre (jfr. f.eks. Saksild, s. 2415), kan være oprindeligt,

men begge præges af omdannelser og udvidelse.
Omstændighederne lader formode, at det lille tårn, der med en stor,
rundbuet arkade står åbent i vestsiden, er samhørende med forlængelsen.
Kirkens udbygning synes således typologisk at høre sammen med
udvidelser blandt nabokirker og vist i stiftet overhovedet (jfr. Saksild, s.
2415 og Hvilsted, s. 2596). Vistnok i forbandt med forlængelsen består
tårnets murværk forneden af kvadre, men over et niveau svarende til
skibets tagfodshøjde skifter byggeemnet til tegl. Hele sydsiden præges af
reparationer, men på nordsiden, som er mindre ændret, ses enkelte kvadre
fordelt i munkestens-murværket (jfr. Århus domkirke, s. 280). Tårnets
østmur, der på forlængelsens loft springer frem for taggavlen, er her, hvor
den ikke skulle være synlig, udført med marksten.
På kirkens vestgavl, til hver side for tårnet, har der antagelig fra
begyndelsen været kamtakker, som 172112 truede med at »falde fra«, og
dengang eller siden er blevet fjernet.
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Det lille klokkekammer øverst i tårnet har to
glamhuller mod hvert verdenshjørne. På østsiden er hullerne skubbet fra hinanden af skibets
tagryg og hvert formet som en spidsbuet åbning i en nærmest rundbuet fals. På de tre andre
sider er åbningerne samlet i en tvillingkomposition med en cylindrisk midtpille (fig. 6) af den
type, som ses mange steder i stiftet (jfr. f.eks.
Odder, s. 2529), og som utvivlsomt er inspireret af det store tårn ved hovedkirken i Århus
(s. 237). På indersiden er alle åbninger fladbuede.
Nogle skifter under lydhullerne er der mod
nord og i de tilstødende partier af øst- og vestmurene bevaret et lag stjernestillede, gennemgående bomhuller, nu tilmuret i facaden.
Begge tårnets gavle afsluttes med kamtakker, hvis fjernelse Danske Kancelli 184321 satte
sig imod. Sydgavlen, der nymuredes 187222 og
atter 1907,14 er uden dekoration, mens den nordre indeholder tre høj blændinger, der flankeres

Fig. 8. †Kalkmalet blomstervase, fra 1400'rnes sidste
årti, på østkappen i skibets næstøstligste hvælv
(s. 2626). Otzen fot. 1972. - †Wall-painting of flower
vase from the last decade of the 1400's on the east severy in
the nave's last vault but one.

af små trappestiksblændinger, hver placeret under en stump savskifte. Kamtakkerne og toppen af høj blændingerne er forvanskede, muligvis ved den ommuring, der fandt sted 1920-2114
eller i forbindelse med tagværkets næsten fuldstændige fornyelse i tilslutning til den ovennævnte nyudførelse af sydgavlen (jfr. fig. 7).
Omtalen af vedligeholdelse efter reformationen
foreligger først fra begyndelsen af 1700'rne,
dvs. fra årene under Store nordiske Krig, som
for mange kirker har været vanskelige. På Torrild kirke afholdtes i denne periode adskillige
syn, og man konstaterede, at bygningen overalt behøvede reparation.12 En ekstraordinær
synsforretning 170723 beskrev kirken som meget brøstfældig og fremhævede, at tårnet var
revnet i det sydvestre hjørne. 1716 udtalte man,
at tårnet ikke kunne blive stående ret længe,
hvorefter der gennemførtes en istandsættelse.
Også fra 1720'rne foreligger efterretninger om
revnedannelser, der truede skibets gavle og tårnet.12 Næste dokumenterede reparation fremgår af den meddelse, der på skibets loft er malet
med versaler og skriveskrift tværs over hele
tårnets østmur: »Ano 1768 er dene kjrke restaureret af eijeren Hr. Johan Hildebrandt
Sogne Prest/ [for] Torrild og Wedslet Meenigheeder«. Reparationer omtales desuden 180624
og 1818.13 191914 ønskedes bomhullerne tilmuret.
Da gulvet 170723 nævnes første gang, var det
for en stor del »kun lagt med piksten, som lå
løse«, og synet 172912 konstaterede, at under
stolene lå der »nogle få kampesten her og der«,
ellers var det mest »løst muld«. I første halvdel
af forrige århundrede anføres25 gentagne gange,
at der var behov for reparation, navnlig i kirkens vestre ende, hvor »dækket over begravelsen« var sunket. 1854 ønskedes nye, hvide sten
lagt i midtgangen og i mandsstolene, og nogle
år senere blev det foreslået at lægge fliser i koret
med træ inden for alterskranken.18 Bræddegulvene i stolestaderne skulle 192314 erstattes af
udstøbning og kokosmåtter.
Materialernes nuværende fordeling, der stort
set svarer til tilstanden 1907,26 er således, at der
i koret ligger gule og røde, sekskantede teglfli-
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Fig. 9. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior looking west.

ser, stemplet Bygholm; inden for skranken gule mursten, mønsterlagt på fladen. I midtgangen gule sten på fladen og træ i stolestaderne,
mens våbenhusets gulv, der ønskedes omlagt
1891,18 består af gule, kvadratiske teglfliser.
Den første omtale af vinduer er fra 1619,10 da
en glarmester fra Skanderborg udførte et stort,
nyt vindue og reparerede de andre. Da pulpituret fjernedes 1841,27 anbragtes med kancelliets
tilladelse et nyt vindue, der skulle have »en
med kirkens øvrige dele harmonerende form«.
185418 ønskedes et vindue i sydsiden, antagelig
i skibet, fornyet og gjort »lige så stort som det i

Danmarks kirker, Århus Amt

nord«. Omstændighederne lader formode, at
de eksisterende jernvinduer er sat successivt ind
i løbet af 1870'erne efter henstillinger og forslag
fra synet.14
Da tagene i begyndelsen af 1700'rne28 nævnes
første gang, var alle hængt med tegl; dengang
og siden omtales reparationer og omlægninger.
Materialet er fortsat tagsten, der ved den seneste fornyelse 1973 blev lagt på bræddeunderlag.
Tagværkerne er af eg, hvori indgår enkelte genanvendte tømmerstykker.
Opvarmning ved en kakkelovn i skibets nordøstre hjørne (jfr. fig. 10) etableredes 1903-04.14
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Fig. 10. Indre, set mod øst. Fot. mellem 1903 og 1912 i Boserups samling, NM. - Interior looking east, as it was
between 1903 and 1912.

En kalorifer fra 1930'rne blev 1963 afløst af et
luft varmeanlæg.
Vindfløjen på tårnet bærer årstallet 1877 og er
anbragt på en stang, der afsluttes med en pæreformet knop.
Kirken står i dag teglhængt og hvidkalket
ude og inde med sorte sugfjæl på kor, skib og
våbenhus. Alle vinduerne har indvendig smig,
men de er lidt forskellige, hvad angår åbningens figur og udformningen i facaden; på sydsiden og i vest er de således falsede. Våbenhusets loft er sandbrunt med grå bjælker.

†KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens restaurering 1972
fandt man på skibets to østre hvælv medtagne
rester af en kalkmalet dekoration29 af egnens
vanlige, enkle type fra 1400'rnes sidste årti (jfr.
Hvilsted s. 2599). På østligste hvælvs ribber sås
spor af spinkle sparrer, over skjoldbuerne i

begge fag ranker med fembladsblomster samt
over gjordbuerne den sædvanlige buefrise med
prikker. På det midterste hvælvs østkappe iagttoges en tohanket vase med blomster (fig. 8), i
vestkappen en strittende hale, der formodentlig
har tilhørt en ræv forfølgende en fugl, ganske
som i Spørring (s. 1677) og Lyngå (s. 1772). Alt
nu overkalket.

INVENTAR
Oversigt. Det eneste levn fra middelalderkirken er
den romanske døbefont, der tilhører en meget ensartet værkstedsgruppe fra egnen omkring Horsens.
Fra regnskaberne har man viden om, at den formentlig første prædikestol var muret - ligesom flere
andre i de nærmeste kirker. Den efterfølgende stol af
træ, fra 1616, er udført af den især i Hads herred
kendte billedskærer Oluf Olufsen fra Hedemølle,
der har signeret sit andet arbejde i kirken, altertavlen
fra 1610. Tavlens malerier skyldes den kendte Ribemaler Lauritz Andersen, hvorimod en maler Gevard
fra Odense, ligesom i Bjerager har stafferet prædike-
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Fig. 11. Indre, set mod øst. NE fot. 1981. - Interior looking east.

stolen. De barokke stolegavle er skåret 1654, kirkeskibet 1672. Klokken er støbt af en kendt Viborgmester, Caspar Kønig. - Et epitafiemaleri fra o. 1691
over en præstefamilie vidner om datidens børnerigdom. Flere gravsten fra 1600'rne, antagelig hugget i
Århus, har tidligere ligget i kirkens gulv, men er nu
opstillet ved væggene.
Alterbordet er muret og muligvis omsat i ny tid.

Den eneste synlige side er den groft pudsede og
hvidtede bagside med et nyere indrettet, stort
rum forsynet med hylder. Bordet, der står 7175 cm fra østvæggen, måler 96-99 cm i højden,
164 cm i bredden og er ca. 84 cm dybt. Alterbordspladen, af fyr, har lige under altertavlens
fodstykke en indskåret versalindskrift, »R.
Tander 1858«, muligvis fra en reparation.
†Sidealterbord, se ovenfor.
Et alterbordspanel, af fyr, fra 1600'rne, der
dækker bordets tre sider, er nu skjult af et påsømmet alterklæde. Ved altertavlens restaurering 1950 fandt man panelet ret defekt. Forsi-

dens fire fyldingsfelter er ifølge et fotografi adskilt af tætsiddende, profilerede rammestykker;
de vandrette planker har affasninger ind mod
fyldingerne. Fodpanelet, der er afhugget forneden, har fire småfyldinger med delvis ødelagte,
profilerede rammer. Alterbordets endepaneler,
hver med to rektangulære fyldinger, er yngre
og muligvis taget andetsteds fra. Umalet.
Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med sølvgaloneret, latinsk kors. †Alterklæder. 161510 bestod alterklædet af lærred, 1715 af »uldent, syet
tøj«, formentlig det, der 1738 erklæredes for
»utjenligt«.12 179430 havde alteret et rødt »klædeshæng«. 1844 ønskede synet alterforhænget
farvet carmoisinrødt, men besluttede 1859,18 at
der skulle anskaffes et nyt, rødt, hvilket dog
først skete 1862;14 fornyet 1894.18
Altertavlen (fig. 12-15), fra 1610, af eg, er forarbejdet af Oluf Olufsen fra Hedemølle, der
sammen med maleren ved en indskrift har signeret arbejdet bag på altertavlens fodstykke
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Fig. 12. Altertavle 1610, udført af Oluf Olufsen, med malerier af Lauritz Andersen Riber (s. 2627). NE fot.
1981. - Altarpiece 1610, made by Oluf Olufsen, with paintings by Lauritz Andersen Riber.
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Fig. 13. Altertavlemaleri af Opstandelsen, 1610
(s. 2630). Jens Johansen fot. 1976. - Painting of the
Resurrection on the altarpiece, 1610 (cf. fig. 12).

(fig. 15): »A(nn)o 1610. forarbede Oluff Olufsen oc Lauritz Andressen(!) Riber dene ta[vo(?)]le«.
Altertavlen, der bl.a. er beslægtet med Bjeragers (s. 2501) og Fruerings (Hjelmslev hrd.),31
har et ret højt, tredelt storstykke, hvis midtfelt
er flankeret af to usædvanlig smalle sidefelter
med lisénbårne arkader. De glatte storsøjler har
kapitæler formet af blade over æggestav samt
prydbælter med små diamantbosser. Efter
værkstedets sædvane er der beslagværk i fladsnit på den kvartrunde postamentbjælke, samt
på topgesimsens tilsvarende led, ligesom store
Jesumonogrammer pryder fodstykkets kraftige
fremspring. Alle sidevinger og topfeltet er kartoucheformede, kronet eller flankeret af tårnagtige spir og med spinkelt bladværk eller

Fig. 14. Englehoved på altertavlens postament (jfr.
fig. 12) (s. 2629). NE fot. 1981. - Angel's head on the
pedestal of the altarpiece (cf. fig. 12) .

frugtophæng i relief omkring hel- eller halvrosetter; på storvingerne indrammer slyngbånd
med rosetter nyskårne englehoveder,32 kopieret
efter hovederne (fig. 14) på postamentfremspringene. Det næsten kvadratiske topfelt er
flankeret af toskanske søjler, hvis prydbælter
har store bosser.
1950 gennemgik tavlen en istandsættelse ved
Georg N. Kristiansen.33 Den oprindelige, brogede renæssancestaffering på træværket blev
nymalet på grundlag af de sparsomt bevarede
farverester, der lå på en uholdbar kridtgrund.
Stafferingen omfatter smalte på ornamentbund
og søjlernes prydbælter, der har grønne og røde bosser; søjleskafterne er hvidgrå. Konturbåndene har grøn og rødgrå marmorering,
med guld på skårne konturer samt på Jesumo-

Fig. 15. Altertavle 1610. Bræt med billedskæreren Oluf Olufsens og maleren Lauritz Andersens signaturer
(s. 2629). - Altarpiece 1610. Board with the signatures of the carver Oluf Olufsen and the painter Lauritz Andersen.
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Fig. 16. Alterkalk 1702, udført af Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens (s. 2630 f.). NE fot. 1981.
- Chalice, made 1702 by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens.

nogrammer og englehovedernes hår; guld og
sølv er i øvrigt anvendt på flere detaljer. På den
smalle frise under topgesimsen er afdækket en
indskrift, med lysgule versaler på sort: »H.
Niels Rasmvssøn. Peder Michelsøn 1610«,
navnene på den daværende sognepræst og kirkeværge.
Af Lauritz Andersens malerier i top- og storfelt, udført på en fast kridtgrund i modsætning
til rammens staffering, er kun topfeltets Opstandelsesmaleri velbevaret (fig. 13). Det er udført efter et forlæg, der ofte er benyttet af maleren (jfr. Hvilsted, epitaf nr. 1, s. 2612). I et gult,
hvidbræmmet lysskær, mellem brune skyer,
ses Kristus trædende Døden og ondskabens
slange under fode; nedenunder anes helvedsuhyrets små, stikkende øjne. De skræmte soldater, der danner kreds om Kristus, har brogede
dragter og brynjer. Storfeltes maleri34 af Kors-

fæstelsen er i partier ødelagt ved en reparation
og overmaling udført af malermester Bruun,
Odder, der har sat sin signatur i billedets nedre,
højre hjørne: »Bruun 1887«. I fodfeltet en oprindelig indskrift med sort fraktur på gul bund:
»Hue amor et pietas, hue me pia cura salutis /
Impulit humanæ, summum tollerare laborem«
(Kærlighed og fromhed driver mig med from
omsorg for menneskelig frelses skyld til at bære den allertungeste byrde). Malerierne genistandsat 1976.
Tavlens øvrige indskrifter er også de oprindelige, men gengivet med forgyldt fraktur på
sort bund. I sidefelterne nadverordene, i gesimsens frisefelter: 1) »Sandelig hand baar Vor
siugdom oc tog Vor pine paa sig«. 2) »Hand er
Saargiort for vore Misgierningers skyld oc
knusit for vore Synders skyld. Esaiæ L III«. 3)
»Straffen ligger paa han(n)em paa det vi skulde
haffue fred«. Yderst i hver side ses et Jesumonogram. I fodfeltet: »Saa elskte Gud Verden ...
Iohan III«.
Tavlen har over den oprindelige staffering faet tre overmalinger. Den ældste stammer antagelig fra 1780'erne at dømme efter årstallet
»178?«, hvis cifre ved restaureringen blev fundet på frisefremspringene; nogle tilhørende
indskrifter på frisen kunne ikke tydes. De øvrige, oprindelige indskrifter stod uovermalede,
hvorimod rammeværket havde faet en ny, broget staffering: rødbrun ornamentbund, i øvrigt
flere forskellige marmoreringer og farver samt
uægte guld og sølv.
Ifølge et rødmalet årstal »1845« bag på fodfeltet blev tavlen malet omkring dette år sammen med det andet inventar.18 Rammeværket
fik brogede farver, hvid- og blågrå marmorering samt uægte guld. - Malermester Bruuns
tidligere omtalte istandsættelse 1887 omfattede
foruden reparationen af Korsfæstelsesmaleriet
en mørkebrun egetræsmaling på træværket,
stafferet med uægte guld og grågrøn farve.
Indskrifterne var i hovedsagen en fri opmaling
af den oprindelige skrift, med »latinske bogstaver« i gul farve.
Altersølv. Alterkalk og disk, 1702, udført af
Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens.
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Fig. 17. Alterstage o. 1625-50 (s. 2631). NE fot.
1981. - Altar candlestick c. 1625-50.

Kalken (fig. 16), 20 cm høj, har ottetunget fod,
hvis standkant er smykket med et almindeligt
renæssanceornament, rude mellem lodrette stave, der muligvis i dette tilfælde efterligner ornamentet på kirkens tidligere kalk, fra 1675, nu
i Hundslund (s. 2663). På en af fodtungerne er
pånittet en støbt Kristusfigur, over en lille kartouche med et kranium. Korstræet, med trekløverformede korsarmsender, er ligesom
skriftbåndet med »INIR« (!) graveret på fodtungen. Langs fodens yderkant en graveret
kursivindskrift: »Denne Kalche og disk35 Hører
Tel Tarreld KirchKe Anno 1702«. Sekskantede
skaftled og knop, der på over- og undersiden
har fremspringende rudebosser. Stort glat bæger med let udragende mundingsrand. På fodpladen ud for årstallet guldsmedens stempel
(Bøje 1982, II, nr. 6126). Den tilhørende disk er
flad og glat, 13,5 cm i tvm. og med et lidt
skævt cirkelkors på randen.
* Alterkalk 1675, se Hundslund s. 2663.

Oblatæske, stemplet »Cohr«, med indskriften: »I taknemlig erindring om d. 10.4.1944.
Syd Cooper«. Skænket af en australsk kaptajn,
som sogneboerne hjalp efter nedskydningen af
hans flyvemaskine36 (jfr. mindetavle). Oblatæske, 1862, af porcelæn.14
Vinskummeskeer. 1) 1973, stemplet »Exner«.
2) 1903,18 udført af A. Fieron, København.37
Sygesæt (fig. 18), 1862,14 udført af Carl Frederik Lyster, Århus. Den 10,8 cm høje kalk er
på bægeret dekoreret med et plumpt krucifiks i
relief. Under foden guldsmedens navn, i rektangel (Bøje 1982, II, nr. 6085-87) og bystemplet »Aarhuus«, med versaler (Bøje 1982, II,
230). Den tilhørende disk, 5,8 cm i tvm., er
glat, med smal kant hvorpå graveret cirkelkors. Den lille, ægformede vinbeholder, beregnet til anbringelse i bægeret, har på korpus et
graveret, latinsk kors; på kugleproppen et kors.
Sygesættet opbevares i et samtidigt træfutteral
overtrukket med sort, mønsterstemplet skind.
Nu ude af brug.
Alterstager (fig. 17), o. 1625-50, tidligst omtalt 1687,38 af messing, 42,7 cm høje. Den sto-

Fig. 18. Sygesæt 1862, udført af C. F. Lyster, Århus,
med tilhørende futteral (s. 2631). NE fot. 1981. Communion set for the Sick, 1862, made by C. F. Lyster,
Århus, with its case.
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Fig. 19. *Fontehimmel med bibelcitat og skåret årstal 1743, nu i Købstadmuseet Den gamle By.
(s. 2633). NE fot. 1983. - Font canopy 1743, now in
the museum "Den gamle By".

Fig. 20. Romansk døbefont (s. 2632). NE fot. 1981.
- Romanesque font.
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re, vulstprofilerede fod og skaftet, med balustre på hver side af fladtrykt knop, svarer ganske til stagerne i Sjelle (s. 1913). Lyseskålen er
derimod ret dyb og udbugende under den brede krave. Slank, balusterformet lysetorn39 af
messing, 13,5 cm høj. Nyere, syvarmet lysestage, såkaldt Titusstage.
Et par nyere * lysestager, drejet i bøgetræ, har
muligvis været anvendt i forbindelse med ligbegængelser. De er 41 cm høje og har over en
rigtprofileret fod et slankt, konisk skaft med
lysepibe og løs, fladt skålformet lysekrave, ligeledes drejet. Bronzerede. I Købstadmuseet
Den gamle By (inv. nr. 591:53).
En »gammel tjernlysestage« er omtalt i inventariet 1687.38
tAlterbøger. 161510 ejede kirken en bibel, en
alterbog og en gradual.
t Messehagler. 161510 omtales messehaglen
som »møget gammel«. 1715 var den af rødt
fløjl med guldkniplinger.12 1844 og atter 1857
ønskedes anskaffet en hagel af rødt fløjl med
guldgaloner og rygkors.18
Alterskranken, 1885,14 består af drejede, gråmalede balustre med ringled samt profileret
håndstang malet i to grønne nuancer. Opstillet
i bue med udtungning foran alteret. Den foregående tskranke, fra 1862,14 havde nogenlunde
samme udformning. Den tidligere skranke karakteriseredes 1847 som et »rækværk«.18
Døbefont (fig. 20), romansk, af let rødlig granit, foden lidt lysere end kummen. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 258ff.)40 tilhørende de
østjyske løvefontes såkaldte Horsenstype og
formodentlig hugget af samme mester som
fontene bl.a. i Odder (s. 2554) og Gosmer. Den
måler ca. 96 cm i højden, kummen 82 cm i
tvm. Dekorationen på den halvkugleformede
kumme og den lave, keglestubformede fod er i
usædvanlig grad ensartet for hele gruppen.
Spinkle tovstave indrammer kummens forskellige afsnit: de kransstillede bægerblade forneden og de lodrette, rankesmykkede bånd, der
adskiller de parvis modstillede løver. Som de
øvrige eksempler i gruppen er foden smykket
med palmet-volutblade samlet ved ringe, hvorfra en lilje skyder op. Foroven har foden en
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skarpkantet vulst under tovstav, som på fonten
i Hundslund (s. 2664). Et brud i stenen ses ved
fodens nedre, lodrette kant. 184718 skulle fonten males sammen med det øvrige inventar,
men ønskedes renset 1863 og atter 1882.14
186218 var dens plads i korbuen, hvorfra man
ville flytte den til korets nordvesthjørne, hvilket først synes sket 1882.14 Nu opstillet midt
for alteret i koret.
Dåbsfade. 1) 1935, af messing, udført af
»Knud Eibye, Kunstsmed, Odense«, ifølge
indskrift på plade anbragt under bunden. 71 cm
i tvm., glat, med ombukket tovstavsrand. I
bundfeltet en opdrevet bladroset. *2) O.
1859,18 af messing, 46,5 cm i tvm., glat, med
bred fane og ombukket rand. Opbevares, ude
af brug, hos sognepræsten i Hundslund.
Dåbskande (fig. 21), 1862,14 af tin, svarende til
bl.a. Ormslevs (s. 2167) og udført af Odensegørtleren Niels Frederik Ebbesen Sørensen.41
Den er 27 cm høj, medregnet lågknoppen, og
har urneformet korpus med hulet halsparti
samt svunget hank. Under foden gørtlerens
stempel, en dobbeltlilje.
* Fontehimmel (fig. 19), med skåret årstal
174[3], af eg. Den nu stærkt defekte himmel
består af en tolvkantet ramme, ca. 77 cm i
tvm., med nedre profilliste og på siderne en
omløbende indskrift med versaler i forsænkede
felter: »Hvo som tro ver og bliver døbt skal blive salig men hvo som ickæ trover skal blive
fordømt. St. Marc. 16 [vers 16] Ano 174[3]«.42
Det flade låg har været kronet af seks svungne
bøjler samlet omkring en forsvundet knop.
Mellem bøjlerne har været anbragt små, drejede knopper, hvoraf nu kun én er bevaret. Oprindelig blåmalet, i 1800'rne dækket af en gulbrun farve, senest af en grå. I Købstadmuseet
Den gamle By (inv. nr. 595:53). En }fontehimmel betegnedes 173112 som meget slet. - Fra en
af de ovennævnte fontehimle stammer en *helligåndsdue, nu i Den gamle By (inv. nr. 594:53).
Den primitivt formede, reliefskårne due, i eg,
har plan overside beregnet til opsættelse på
himlens plane underside. Den er 24 cm lang og
har udbredte vinger.43 Oprindelig uægte forgyldt, dernæst egetræsmalet, senest hvidmalet.
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Prædikestol og opgang (fig. 22-25), med skåret

og malet årstal 1616, udført af altertavlens billedskærer, Oluf Olufsen, Hedemølle, og stafferet af Gevard maler fra Odense. - Ifølge kirkeregnskaberne10 fik Oluf Olufsen 43% dl. og 15
sk.44 for på egen kost at gøre prædikestolen, der
hentedes i »Hiemølle«. Svenden fik ½ dl. i
drikkepenge.
Prædikestolen består af fire fag, der i storfelterne har arkader, hvorunder der foroven er
indlagt en seksoddet stjerne i lyst og mørkt
træ.45 På hjørnerne er fritstående, korintiske
søjler, hvis prydbælter er smykket med et lille
diademhoved med frugter46 (fig. 24). Med hensyn til ornamentale detaljer har stolen flere træk
fælles med Bjeragers prædikestol og himmel:
arkadernes dukatmønster, løvemaskerne på
konsollerne under søjlerne og især de for værkstedet så karakteristiske firkantede barneenglehoveder med frugter i håret47 (fig. 22). Rammestykkerne bag søjlerne har en S-volutdekoration i fladsnit, der, lidt varieret, gentages på det

Fig. 21. Dåbskande af tin, 1862 (s. 2633). NE fot.
1981. - Baptismal ewer of pewter, 1862.
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Fig. 22. Udsnit af prædikestol 1616 (jfr. fig. 23) (s. 2633). NE fot. 1981. - Section ofpulpit 1616 (cf.fig.23).

kvartrunde postamentled. Hængestykkerne er
kartoucheformede og gennembrudte. Den polygonale underbaldakin har foran ribberne volutbøjler dekoreret med ringe. Under gesimsens tandsnit- og æggestavlister bærer frisen en
indskrift med reliefversaler: »Bøyer eders ørn
hid oc kommer hid til mig. Hører saa skvlle i
lefve. Esa. 55 ann. 1616«.
Det samtidige opgangspanel, afsluttet af en
kanneleret mægler med topspir som altertavlens, har to skrå fyldinger, hvis rammestykker
har dukatornament. Frisen under gesimsens
tandsnit har en reliefindskrift: »Alt det i giøre,
det giører i Iesv chri. naen.48 Col. 3«. Stolens
egetræsgulv og -trappe er bevaret, men i nyere
tid anbragt på en 40 cm høj repos. I regnskabet
for 161610 noteres, at trappen lavedes af kampesten og beklædtes med egefjæl og fyrredeller«.49 Efter at opgangen til prædikestolen
181713 var »rent forfalden« og »haandgelinder«

manglede, har man antagelig opsat det balusterbårne †gelænder parallelt med korbuen, der
ses på et ældre interiørfotografi (fig. 10).
1950 er prædikestolen restaureret af Georg
N. Kristiansen.50 Den ret velbevarede staffering, der ligger på en tynd kridtgrund, stammer fra 1616,10 da »Gieffuerdt (Gevard, Givert)
maler af Aatense« (Odense) fik 40 dl., samt i
kostpenge 13 dl og 1 mk., selvtredie i fire uger
og tre dage for at »formale« stolen.51 Maleren
og hans svende kørtes i vogn fra Bjerager til
Torrild.52 Efter arbejdets fuldførelse agedes han
til Århus. - På plinten af den fjerde søjle fra
opgangen er malet initialerne »H.N.R.« for
sognepræsten hr. Niels Rasmussen, og på den
tilstødende profilliste i sidste fag fortsættes
»Ano 1616«.
I arkadefelterne er - trods dekorationen med
de indlagte stjerner - malerier af de fire evangelister, der som i Bjerager (s. 2508) er udført ef-
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Fig. 23. Prædikestol 1616, udført af Oluf Olufsen (s. 2633). NE fot. 1981. - Pulpit 1616, made by Oluf Olufsen.

ter forlæg hentet fra en af Wierix's apostelserier.53 Samtidig med at forlæggets figurtegninger nøje er fulgt, har maleren dygtigt erstattet
apostlenes attributter med evangelisternes bog
eller pen,54 ligesom dyresymbolerne er tilmalet;
farvevalget er malerens eget. I et felt forneden
står navnene med rødgule versaler på brun
bund, fra øst: »S. Matthevs,55 S. Marcvs (fig.
25), S. Lvcas, S. Iohannes«. Sidstnævnte evangelistfigur var den eneste, der ved restaureringen fandtes overmalet med egetræsfarve, antagelig efter beskadigelse på grund af sollyset, og
som derfor blev delvis nymalet 1950.
Rammeværkets oprindelige renæssancestaffering omfatter en del guld på skårne konturer
samt på søjledetaljer, løvemasker, englehår, og
indskrifter. I øvrigt rødt og grønt, på sølv, på
dukatmønster, hvide ornamenter på brun bund
på rammeværket bag søjlerne samt forskellige
farver på listerne. Opgangspaneltes fyldinger

har et rødbrunt rankemønster kontureret med
lysrødt og sort, på mørkebrun bund.
Ældre maleristandsættelser er foretaget 1849
og o. 1867,18 da stolen ønskedes forsiret med
maling og forgyldning. O. 1887 har stolen ligesom altertavlen faet en overmaling med egetræsfarve.
†Muret prædikestol. Før den nye prædikestols
opsætning 1616 fik en pligtskarl betaling, 10
sk., for at »udføre« (dvs. fjerne materialerne
fra) »den gamle, murede prædikestol«10 (jfr.
Saksild s. 2427, Randlev s. 2482 og Bjerager
s. 2509).
Stoleværk, med gavlplanker fra 1654, af eg,
omlavet og suppleret i flere omgange i nyere
tid. I nordsiden findes 18 gavle, i sydsiden 17,
alle glatte, med udskårne, barokke topstykker
over profilliste. Rigest dekoreret er de to øverste gavle både i nord og syd, muligvis oprindelig tilhørende †herskabsstole. Endnu 184918
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Fig. 24. Detalje fra prædikestolen 1616 (jfr. fig. 23)
(s. 2633). NE fot. 1981. - Detail from pulpit 1616 (cf
fig. 23).

Fig. 25. Prædikestolsmaleri af evangelisten Markus,
udført 1616 af Gevard maler, Odense (s. 2635). NE
fot. 1981. - Painting of Mark the Evangelist by the
painter Gevard, Odense, 1616, as found on the pulpit.
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omtales de øverste stole som malede og lukkede, dvs. med døre, i modsætning til de øvrige.
De østligste gavltopstykker (fig. 27) er højest,
trekløverformede og med volutter og blade i
fladsnit omkring midtskive med påsat, skåret
englehoved. Under profillisten et rektangulært, udsparet felt, uden indskrift. De næstøstligste topstykker i hver side har lidt forskelligt
udskåret fladsnit, med henholdsvis fantasimasker og (fantasi-) dyrehoveder. Under deres respektive profillister er indskårne versaler:
»S.N.D.«, i nord (fig. 26) og »16. M.S.D. 54«,
i syd. En enkelt gavl vestligt i nordsiden, over
for indgangsdøren, har en næsten tilsvarende
skæring, samt indskriften: »16. M.A.D. 54«
(fig. 28). De øvrige gavle har ens, enkle, glatte
topstykker med lille bladranke i halvcirkulært
felt foroven samt skårne bladvolutter til siderne. - Indgangspanelerne har høje, rektangulære
fyldinger mellem profilerede smalfelter, på den
indvendige side er fyldingskanterne kraftigt
hulede.
Fire fag af et * panel (fig. 29), af fyr, fra
1600'ernes begyndelse, jfr. alterbordspanel i
Hjerk, Viborg amt, findes nu i Den gamle By
(inv. nr. 586:53). Det er afbrudt for enderne,
ligesom fodlisten er afskåret, og måler nu 66
cm i højden og 207 cm i længden. Storfelterne
har profileret rammeværk, med smalfelter, og
hver af fyldingerne er dekoreret med en diagonalstillet rombe, dannet af profillister. Det øvre
rammebræt smykkes af et skråriflet bånd, gesimsbrættet hviler på små, profilerede knægte.
Under en egetræsmaling findes en blågrøn farve og underst en rødbrun; bagsiden har samme
bemaling.
1865-6614 blev stolene56 forsynet med rygstød, der var 16 tommer højere end sædet, samt
skråpulte, hvorefter alt egetræsmaledes. 18889218 omdannedes alle stole. Bænkenes bredde
blev øget med to tommer, og rygstødet fik en
hældning på 2½ tomme. Atter egetræsmalet.
†Skamler blev 1618 forfærdiget af snedkeren.10
En ny †præstestol blev 1858 anbragt i koret
bag et gardin.18 En del af en nyere degnestol,
hvis låge er smykket med et hoved i stuk, om-
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Fig. 26-28. Topstykker fra stolegavle 1654 (s. 2636). NE fot. 1981. - Top panels from pew ends 1654.

givet af forkrøppet ramme, ligger nu på våbenhusloftet. 188218 ønskedes stolen i korets (nordvestre) hjørne flyttet for at give plads til døbefonten. Degnen fik herefter sæde i skibets
nordøstre hjørne.
†Skab. 168738 omtales et gammelt egeskab,
der 171512 stod i »altergulvet«, dvs. koret, og
som var beregnet til »messeklæderne«.
Pengeblok, fra sidste halvdel af 1800'rne,
enkel, retkantet træblok beslået med to tværjernbånd samt to bånd, der danner hængselbeslag til forsidens lille, øvre låge. To gamle og to
nyere nøglehulsbeslag. Jernlåg med pengeslidse. Blokken egetræsmalet som stoleværket.
Opstillet øst for indgangsdøren.
En †tavlepung er nævnt 1715.12 1858 ønskedes
anbragt en †offerbrikke ved degnestolens hjørne18 (jfr. Ormslev s. 2168). To †pengebøsser, af
metal, fra o. 1900, var opsat på hver sin stolegavl i syd og nord (jfr. fig. 10).
Orgelpulpitur i vest, o. 1914. Skranke, med
udsavede, stiliserede balustre, med fremspring
foran orgelhuset. Lyst egetræsmalet som
orglet.
†Vestpulpitur,13 tidligst omtalt 180312 som
brøstfældigt på loft og gulv. Fjernet 1841, fordi
det ifølge ansøgningen til kancelliet næsten aldrig benyttedes og desuden formørkede den
nederste del af kirken. I stedet anbragtes et vindue i gavlen27 (jfr. ovenfor).
Orgel, bygget 1972 af Bruno Christensen &

Sønner, Terkelsbøl. Seks stemmer, ét manual
og pedal. Manual: Gedakt 8', Principal 4',
Kobbelfløjte 4' Oktav 2', Mixtur II. Pedal:
Subbas 16'. Facade fra 1914 med nye prospektpiber i ændret opstilling. På pulpitur i kirkens
vestende. †Orgel, bygget 1914 af A. C. Zachariasen, Århus.57 Ét manual med tre stemmer:
Bordone 16', Principale 8', Salicionale 8'; oktavkoppel, svelle.58 Pneumatisk aktion, keglevindlade. På vestpulpituret. Facaden genanvendt i det nye orgel fra 1972.

Fig. 29. *Stolepanel fra 1600'rnes begyndelse, nu i
Købstadmuseet Den gamle By (s. 2636). NE fot.
1981. - Panel of pew from the beginning of the 1600's.
Now in the museum "Den Gamle By".
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Salmenummertavler. 1-2) O. 1886,18 rektangu-

Fig. 30. Kirkeskib 1672 (s. 2638). NE fot. 1981. Votive ship 1672.

Fig. 31. Agterkastel på kirkeskib 1672 (jfr. fig. 30)
(s. 2638) NE fot. 1981. - Stern castle of votive ship
1672 (cf. fig. 30).

lære, med tunget udsavet topstykke og kraftigt
profilerede, nedre hjørneknægte; ved rundstave
delt i flere rum til indskudsplader med påmalede tal. Lyst egetræsmalede. Den ene, muligvis
afkortet, ophængt på vestforlængelsens nordvæg, den anden og højere, med flere rum (jfr.
fig. 10), henlagt på våbenhusloftet, tidligere på
triumfvæggens søndre del. 3) O. 1950, til ophængningstal; på triumfvæggen i nord.
Mindetavle, opsat o. 1945, af eg, med profileret ramme; fordybet indskrift med antikva under ørn, i flammer. »Til minde om hin foraarsmorgen den 10. april 1944, da den store
krigs flammeskær luede over Torrild sogn, og
til minde om de 6 australske flyvere, som den
morgen satte livet til i kampen for Europas befrielse. Flyvernes navne: W. Burke, A. Henry,
J. Hosier, L. Brooks, S. Fleming, E. Stedman«.
Nederst Royal Air Force-mærket. På skibets
sydvæg.
Mindekrans af sølvegeblade og med sløjfe,
hvorpå graveret: »N. N. Glarbo 26.1.94. Fra
Torrild Skoledistrikt«. Kransen omslutter et
fotografi af afdøde, indfattet i sort ramme. Ophængt under buen mod vestforlængelsen.
To lysekroner, leveret henholdsvis 1912 og
1939 af gørtlerfirmaet G. Erstad-Pedersen, Århus; egen model (nr. 2).59 Begge har 2x8 lysearme, den ældste oprindelig indrettet til levende lys. Ophængt i skibet. To *petroleumslampetter, fra o. 1910 (jfr. fig. 10), med kuppel og
glas, anbragt i bronzeret støbejernskurv på bevægelig arm fæstnet til plade på den øverste
stolestadestolpe i hver side. Nu i Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 597:53). Her findes
også fem *lampetter af jernblik, vinkelbøjede,
med lysepibe (inv. nr. 592-3:53).
Kirkeskib60 (fig. 30), med malet årstal »Ano
1672«, ifølge traditionen bygget og skænket af
en søkaptajn i Krogstrup. Orlogsskib med to
kanondæk, udsavet forstavn og højt agterkastel. Dette har balusterbalustrade og øvre kahyt
med tredelt, guirlandeprydet vindue, hvorover
tre stjerner, samt gavlstykke med to liggende,
rygvendte løver (fig. 31). Senere rig med røjl
på alle toppe; flagspil over hækken. Efter re-
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Fig. 32. Epitafiemaleri, o. 1691, af sognepræst til Torrild og Vedslet Ole Jensen Holmboe og hustru, Karen
Gregersdatter Krag og deres 14 børn (s. 2640). NE fot. 1981. - Painting on sepulchral tablet, c. 1691, of the parish
priest of Torrild and Vedslet Ole Holmboe and his wife, Karen Gregersdatter Krag, and their 14 children.

staurering 1972 er skroget brunmalet i to nuancer, kanonportene dannebrogsmalet, mens forgyldning ses på stævnen, balustrene i den rødbrunt malede balustrade, samt på agterspejlets
detaljer. På hver side af kahytsvinduet er malet
en knægt i stribede, gule og rødbrune bukser

og samme farve trøje og hat, med hvid fjer. I
hænderne holder de henholdsvis økse og morgenstjerne. Restaureret 1938-39 og 1972.61 Ophængt i snoet jernstang, med ti forgyldte trækugler, i skibets midtgang ud for døren, tidligere i skibets østligste fag.62
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hvori er fæstnet en læderrem. I Købstadmuseet
Den gamle By (inv. nr. 600:53).
Gammel klokkestol, af eg, suppleret med nye
stivere, dels af eg, dels af fyr.

GRAVMINDER
Epitafiemaleri (fig. 32), o. 1691, af sognepræst til

Fig. 33. Gravsten nr. 1, mellem 1621 og 1649, over
sognepræsterne Niels Rasmussen og Melchior Jensen samt deres hustru Kirstine Rasmusdatter
(s. 2641). NE fot. 1981. - Tombstone no.l, between
1621 and 1649, to the parish priests Niels Rasmussen and
Melchior Jensen, and their wife Kirstine Rasmusdatter.

Klokke, 1756, støbt af Caspar Kønig i Viborg; 86 cm i tvm. Om halsen tre fme rundstave over skriftbåndet, med reliefversaler, indledt og afsluttet af et lille Georgskors: »L: H: G:
1756 C: Konig me fecit Wibvrgi« (... C. K.
gjorde mig i Viborg). På klokkelegemet relief
af et søuhyre (delfin?), der slår krølle på halen,
samt en vindrueklase, motiver som ses på flere
klokker af samme klokkestøber i Randers
amt.63 Over slagringen rundstav og lille, karnisformet liste. 179430 omtales klokken i tårnet
som god og vellydende, †Klokker. 1529 afgav
kirken i klokkeskat en klokke, der med al jernfang (ophæng) vejede 2 skippund og 1 lispund.64 Siden har kirken formentlig kun haft én
klokke, således som omtalt 168738 og senere.
En *klokkeknebel, af smedejern, 57 cm lang,
kølleformet, med en ret bred øsken foroven,

Torrild og Vedslet (1663-1714) Ole Jensen
Holmboe (1637-1714) og hustru Karen Gregersdatter Krag (ca. 1644-1716).
Oval trætavle, ca. 180 cm høj, i pærestavsdekoreret, gylden ramme, der foroven har faet
tilføjet et skåret bladornament. Maleriet, i olie
på træ, viser den børnerige præstefamilie anbragt under en fremstilling af Kristus på korset
set i et lysskær, der splitter baggrundens mørke
skyer. Præsteparret, der er skildret som midaldrende, står vendt mod hinanden med hænderne sammenlagt i bøn. Han er i ornat med
stor pibekrave og med lille kalot på det mørkebrune hår, der ligesom hageskægget breder sig
ud over kraven. Hans hustru, hvis ansigtslød er
lidt blegere, har hvid, gennemsigtig krave over
det sorte liv, med hvide underærmer, samt gråhvidt forklæde. Om halsen bærer hun en gylden kæde og som kravelukke et lille, sløjfeformet spænde. Et sort hovedtøj med hvidt kniplingslin dækker næsten hendes lysbrune hår.
De 14 børn er opstillet på rækker i V-form,
på vanlig vis efter køn, foran forældrene, og
som disse ser de gruppevis ud til hver side.
Som den eneste undtagelse ser den forreste lille,
hvidklædte pige ind mod midten. Hun er betegnet som død ved blomsterkransen om håret,
palmegren i den ene hånd og grøn krans i den
anden. En større pige og tre små drenge er ved
deres bladkrans om håret ligeledes karakteriseret som døde. De brunøjede børn er stort set
ensklædte. Pigerne er i sorte kjoler med hvide
blondekraver, underærmer og forklæde, og
smykkes ved perlekæde om halsen, den største
dog med guldkæde. De to mindre piger har
røde blomster eller bånd i håret ved ørerne.
Drengene har sorte dragter med hvide halsbind, de to yderste i næstnederste række tillige
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Fig. 34. Gravsten nr. 2, over to unge piger (s. 2642).
NE fot. 1981. - Tombstone no.2, to two young girls.

med store, røde sløjfer, nederste rækkes med
små, røde båndsløjfer.
Maleriet må være udført o. 1691 ifølge ministerialbogens65 optegnelser om børnenes data.
Den næstældste pige, Mette, noteres da som
født 7. aug. 1675 og død 24. maj 1690, dvs.
knap 15 år gammel. Den mindste pige, Else
Kirstine, der kun levede en halv time i året
1686, er på maleriet vist som lidt ældre, og på
tilsvarende måde synes de døde drenges udseende ikke at være overensstemmende med
deres respektive alder.66 Maleren synes således
at have fremstillet børnene noget skematisk og
i hvert fald de yngste af den store flok lidt tilfældigt.
Maleriet, der er uden oprindelig indskrift,
men forneden forsynet med en nyere, oplysende etiket, har hængt hos familien i Norge indtil
1975, da det skænkedes til kirken. Ophængt på
vestforlængelsens sydvæg.

Danmarks kirker, Århus Amt

Fig. 35. Gravsten nr. 3, o. 1625-50, over anonymt
ægtepar (s. 2642). NE fot. 1981. - Tombstone no. 3, to
anonymous married couple.

Gravsten. 1) (Fig. 33), mellem 1621 og 1649,
med stærkt nedslidt indskrift over sognepræsten Niels Rasmussen, efterfølgeren Melchior Jensen og deres hustru Kirstine Rasmusdatter. Af den første præsts data kan læses navnet »Niels [Rasmus]sen, fordum [sog]nepræst
[til Torjrild oc Ve[dslet] sogner«, †29. ? 1621,
54 år gi. Af efterfølgerens indskrift kan kun ses,
at de sekundært indføjede dødsdata er (»xbris«
(dvs. december) [1]667, hans alder 71(?)) år.
Nederst står: »Hos begge ... hviler ... Kirstin[e] Rasmvsdaater, †(? okt. 1649, 85) år gi.
Grå kalksten, 166 X 114 cm, med brud gennem stenen både på tværs og langs. Skriftfeltet
er indrammet af et bredt ornamentbånd med
beslagværk og rosetter, ledsaget på begge sider
af et attisk slyngbånd. Som på de tilsvarende
sten i Århus domkirke (s. 785, nr. 36) og Alrø
(Hads hrd.) har stenen hjørnemedailloner,
hvori evangelisterne ses siddende med bog og
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med deres respektive dyretegn. Navnene står
med fordybede versaler på cirkelrammen, foroven [S. Mattæ]vs og »S. Marcvs«, forneden
»S. Lvcas« og [S. Iohannes]. Midtfeltets indskrift står med let skråtstillede reliefversaler, på
den øvre del i to spalter, én til hver af præsterne, mens hustruens indskrift udfylder hele stenens bredde forneden, afsluttet af bibelcitat.
Nederst tre ens skjolde, i midten kvindens,
med Jesumonogram under initialerne »K RD«,
flankeret af ægtefællernes, 1) med svane og
»NR«, og 2) med et hjerte kronet af kors og
initialerne »MI«. Tidligere i langhusets gulv,22
nu i koret, opstillet mod sydvestre hvælvpille.
2) (Fig. 34), o. 1625, figursten over to unge
piger. Rødlig kalksten, 175 X 96 X 8 cm, meget slidt og med brud ved øvre, højre hjørne.
Inden for langsidernes smalle kanter, smykket
med attisk slyngbånd, ses på stenens øvre del to
piger stående under et tvillingbueslag, støttet af
volutkonsoller i siderne og af englehoved midtpå. Bueslaget har rester af en religiøs indskrift
med fordybede versaler og er mod indersiden
ledsaget af en tungebort. I midtsviklen et timeglas og i stenens hjørner de fire evangelistsymboler. Foroven træder Mattæus med det ene
ben ud over buekonsollen, i det andet hjørne er
Markusløven fremstillet liggende med ryggen
til, ganske som Lukasoksen og Johannesørnen
forneden. Mellem de sidste ses et kranium over
korslagte knogler. Pigerne, der er let vendt
mod hinanden, holder hænderne sammenlagt
foran brystet. De bærer rund pibekrave over
det korte, midtknappede liv, med markerede
ærmegab og spids underkant mod det »plisserede« skørt. Den største pige er kendetegnet
som ugift ved sit fletningsopsatte hår. Af
skriftfeltets næsten forsvundne indskrift kan
kun læses: »Hervnder [hviler Niels Christ]ensøns67 2 døt[re]« samt nederst måske årstallet
[l]6-24. På stenens nedre ramme skelnes
enkelte bogstaver »Ie ... Hen ...«, måske en
stenhuggersignatur? Tidligere i skibets gulv,22
nu i våbenhuset, op ad østvæggen.
3) (Fig. 35), o. 1625-50, figursten, med sekundær indskrift fra o. 1700. Rødlig kalksten,
176 X 122 X 8 cm, stærkt nedslidt især på ste-

nens nedre del med skriftfeltet. Under et tvillingbueslag båret af volutkonsoller i siderne og
midtfor af englehoved, ses et ægtepar, i knæstykke, med hænderne sammenlagt i bøn foran
brystet. Manden har ørekort hår, tvedelt fuldskæg og pibekrave over bredbræmmet kappe.
Kvinden bærer konehue, rund krave og lang,
foldet kappe. Stenen har hjørnecirkler med de
siddende evangelister og deres tegn, mellem de
nedre ses to symmetriske skjolde, mandens
med et træ(?), kvindens med det almindeligt
anvendte Jesumonogram. I buesviklen foroven
et vinget timeglas. I skriftfeltet er den oprindelige indskrift udslebet for at give plads til en nu
næsten nedslidt, sekundær indskrift, med fordybet kursiv, hvoraf kan læses »... Aar 1700 ...
og Gud Elske[nde kone] ... 1699 ...«. Stenen er
antagelig udført i et Århusværksted (jfr. bl.a.
en beslægtet sten i Mårslet, s. 2277, nr. 3). Tidligere i langskibets gulv22, nu opstillet i våbenhuset mod østvæggen.
4) O. 1791, over Peder Simonsen, f. i Rude
1736, †(? i Torrild), og hustru Magrethe(!)
Eskesdatter, .f. i Søvind 1731, †l791, 60 år gl. I
ægteskabet avlede de to sønner og to døtre.
Rødlig, svagt trapezformet granit, ca. 167 X
111-103 cm og ca. 30 cm tyk, indrammet af
spinkel rundstav. Øverst på stenen et rudimentært spejlmonogram i relief, der synes at være
Frederik 5.s monogram, flankeret af afdødes
initialer, med store skønskriftsbogstaver:
»PSST« for Peder Simonsen Torrild og

Fig. 36. Gravtræ af granit, over Maren Pedersdatter,
† l825 (s. 2643). NE fot. 1981. - Sepulchral monument
of granite to Maren Pedersdatter † 1825.
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»MEDS« for Margrethe Eskesdatter Søvind.
Herunder indskriften med fordybede, ret grove
versaler. I stenens nedre hjørner udhugget en
cirkel. På kirkegården, vest for våbenhuset.
5) O. 1825, over Peder Berthelsen, forhen
provst og sognepræst for Torrild og Vedsleth
menigheder, *25. feb. 1764, †20. dec. 1825; levede i 30 år et lykkeligt ægteskab med Henriette Sophie Brøndlund, der sammen med to
efterladte børn »velsigne hans minde«. Rødlig
granit, 117,5 x 68 x 12 cm, med hulet kant og
riffelhuggede sider. Indskriften, med fordybede, nu sortmalede versaler, optager hovedparten af stenens flade. Opstillet mod våbenhusets
sydvæg, vest for døren.
Gravtræ af granit (fig. 36), o. 1825, over »salig kone Maren Peders datte«(!), f. i Balleboe
1768, gift 1799 8. nov. med Ole Nielsen i Torrild og †21. juli 1825. Granitten, der er 154 cm
lang, 33 cm bred ved hovedendens nedre flade
og ca. 34 cm tyk, er formet som en træstamme;
en indhugget linie forneden ved langsiderne
markerer ståfladen. På den øvre endeflade er
med prikker og streger indhugget et primitivt
ansigt. Versalindskriften er indhugget som
tværskrift på stenens hvælvede overside. På
kirkegården, i hjørnet mellem skibet og våbenhusets vestmur.
†Gravsten, o. 1678?, over salig dannemand
Ie[ns?] ..., død i Torrild [16]78?, i sit 55. år.
Hviler her ... nu hos Gud salige danne kone
Marren Masdater. O. 1914 i brudstykker i våbenhusgulvet.68
Støbejernskors (fig. 37), o. 1849, over præst i
Torrild og Vedslet menigheder Niels Sadolin,
*19. okt. 1778, † 7. apr. 1849. Citat fra l.Kor
2,2. Indskrift, i relief, med versaler og antikva.
Korsarmene ender i hjerteformede blade med
palmet. Nu 104 cm højt. I ligkapellet.

NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker III, 1884, s. 93-95. - Indberetninger
ved M. Mackeprang 1904 (indskrift bag på altertavle), Chr. Axel Jensen 1907 (bygning, inventar og
gravminder), Georg N. Kristiansen 1945 og 1950
(alterbordspanel, altertavle og prædikestol), Mogens
Larsen 1975 (altertavlemaleri), Jens Johansen 1976
(altertavlemalerier), Vibeke Michelsen og Henrik
Larsen 1981 (inventar og gravminder). - Udskrifter
af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Kjeld de
Fine Licht, †kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1985.
Notebøger. NM 2. afd.: C. M. Smidt CXXIII, u. år,
s. 60-61 (bygning og inventar).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Tegning af døbefont, efter Vinstrup, u. år. - Tegning af døbefontens fodstykke ved Eigil Rothe 1902. - Plan og snit
af kirken ved Jens Hougaard og Jørgen Viemose
1971.
Litteratur: MeddÅSt. 1974, s. 50; 1976, s. 59; 1977,
s. 52; 1981, s. 123.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Torrild-Vedslet div. dok. 17601928 (C 379-23). - Torrild-Vedslet kirkebog 17911813 (C 379-2). - Ved embedet: Synsprotokol 1862ff.
- Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
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Fig. 37. Støbejernskors over sognepræst Niels Sadolin, †l849 (s. 2643). - Gast iron cross to the parish priest
Niels Sadolin, †1849.
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1 LA Vib. Århus bispearkiv (C 3. 1082).
2 Kronens Skøder II, 424.
3 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 169293, fol. 208 (B 24. 656).
4 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 169697, fol. 56 (B 24.662).
5 Note 4, fol. 64.
6 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 170611, fol. 247 (B 24. 670).
7 LA Vib. Århus stiftamts, Havreballegård og
Stjernholm amters arkiv. Indkomne breve 1739 II (B
5A. 217). Torrild kirke var blandt dem, hvorom der
i slutningen af 1730'rne opstod trætte med kongen,
jfr. Randlev, note 7 (s. 2488) og HofmFund. III, 199.
8 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 176368, fol. 730 (B 24. 699), skøde af 20. juni 1768. Ifølge
Torrild-Vedslet præstearkiv. Diverse dokumenter
1760-1928, købte præsten kirken af fru Christine
Grabow.
9 LA Vib. Hads-Ning herreders skøde- og panteprot. 1793-1801, fol. 91 (B 58B. SP 3), jfr. E. Bønnelycke: Hads Herred før og nu. Århus 1873-76,
s. 166-67.
10 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk ... 1620 (B 184e).
11 Præstegårdens lange stuehus er opført af Rasmus
Zimmermann, sognepræst 1798-1813. E. Bønnelycke (note 9), der også meddeler, at laden fra
1600'rne stod til 1829; jfr. F.Jerk: Gamle danske
præstegårde, 1978, s. 230-31.
12 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
13 LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprot.
1817-54 (C 30. 1-2).
14 Synsprot. 1862 ff.
15 Note 14. En skitse af den ældre tilstand ledsager
kladden til det kgl. bygningsinspektorats brev til
kirkeministeriet (LA Vib. Bygn.insp. Århus. Forsk,
kirker 1850-1905 (B 239. 125)), men giver ikke klar
besked om portalens konstruktion.
16 Nogle skråkantkvadre indgår i den murede opbygning under tårnstigen.
17 DaAtl. IV, 244. Rindelev kirke figurerer hverken i
forbindelse med landehjælpen 1524 eller klokkeskatten 1528-29. Jfr. Hvilsted, s. 2617 (note 19) og
S. Elkjær: Nedbrudte Kirker i Aarhus Amt. ÅrbÅrhSt. IX, 1918, 119-26.
18 LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842 ff (C 31. 1 ff.).
19 Det fem cm hævede gulv langs vestvæggen kan
reflektere en†muret bænk.
20 Note 12. DaAtl. IV, 244q kalder det et kapel.
21 Note 18 og LA Vib. Århus bispearkiv. Forsk,
indb. 1838-46 (C 3. 1515).
22 Uldall 1884.
23 LA Vib. Rodsteenseje. Forsk, sager 1646-1862 (G
333.14).
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24 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m.m. 1804-23 (C 3. 1151).
25 Noterne 12 og 13.
26 Indb. Chr. Axel Jensen.
27 Note 13 samt LA Vib. Århus bispearkiv. Stiftsøvrighedens journal 1831-40 (C 3. 729) og Hads herred. Torrild-Vedslet 1715-1845 (C 3. 583).
28 Noterne 12 og 23.
29 Jfr. fotos fra 1972, ved fotograf Otzen, Odder; i
NM.
30 Torrild-Vedslet præstearkiv: Div. dok. 1760-1928.
31 Jfr. også Hvilsted epitaf nr. 1, s. 2609.
32 På englehovedernes plads var ved istandsættelsen
1887 anbragt en roset.
33 Bag på altertavlen står: »Altertavle og prædikestol
er AA 1950 istandsat under Nationalmuseet af Georg
N. Kristiansen«. Nyskåret blev foruden englehovederne også tårnspirene, der flankerer topfeltet.
34 Udført på en egetræsplade, tildannet i én bredde,
og som måler 123 X 67,5 cm.
35 K'et forvansket.
36 Oplyst af kirketjeneren.
37 Laurits Grim: Danske Guld- og Sølvsmedes
Stempler, 1943, s. 66.
38 LA Vib. Hads herredsbog 1687 (C 3.1104).
39 Den ene stages torn afbrækket.
40 Se desuden Ejler Haugsted: Lidt om romanske
Stenmestres Arbeider i Aarhus Stift, i Fortid og Nutid XVI, 1945-46, s. 70.
41 Poul Halkjær Kristensen: Danske tinmærker, ved
Holger Rasmussen, 1983, s. 80.
42 En hjørneklods med sidste ciffer mangler nu; årstallet nævnt i Chr. Axel Jensens indb. samt i rgsk.
(note 9).
43 Den ene vinge afbrudt.
44 Ifølge det opstillede regnskab (note 10) betalte den
ene kirkeværge, der 1616 var sognepræsten Niels
Rasmussen, 20 dl., den anden, Peder Michelsen,
23V2 dl og 15. sk.
45 Jfr. bl.a. Hundslund (s. 2667), Mesing (Hjelmslev
hrd.) og Hørning, Skanderborg amt, alle uden malerier, samt Saksild (s. 2426) hvis staffering er senere.
For Torrilds vedkommende taler omstændighederne
for, at stjernerne i storfelterne hurtigt er blevet dækket af evangelistmalerier, jfr. ndf.
46 Svarende til bl.a. Århus Vor Frue, epitaf nr. 1,
s. 1191 ff.
47 Jfr. Bjerager s. 2507, Hvilsted epitaf s. 2609 og
Hundslund prædikestol s. 2667.
48 Skal læses: nafen (dvs. navn), idet bogstaverne F
og E er sammenskrevet.
49 Desuden oplyses, at en bjælke »kom under« prædikestolen (bærestolpe?), at en karl fik 1 sk. for at
sætte stentrappen, og at to snedkere fik kost i to dage
for 2 mk. for at opsætte selve stolen.
50 Der tilføjedes et nyskåret englehoved (nr. 2 fra
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væggen), alle tandsnit under kronlisten samt en drejet knop under underbaldakinen.
51 Svenden fik 1 dl. i drikkepenge.
52 Ifølge Bjeragers regnskaber, jfr. s. 2114, note 15.
53 Marie Mauquoy-Hendrickx: Les estampes des
Wierix, Bruxelles 1978-82, nr. 871, 875, 877 og 880.
54 Apostelen Jakob den Ældres vandringsstav jernet, så evangelisten Mattæus' oprakte hånd nu er
skjult bag arkaden. Apostelen Filips korsstav erstattet af evangelisten Markus' pen og apostelen Mattæus' vinkeljern af Lukas' bog. Apostelen Mattias' økse
har måttet vige for evangelisten Johannes' pen, og
kappen, der lå over apostelens hoved, er fjernet.
55 En ældre reparation af de indlagte stjerner har beskadiget ansigterne, især Mattæus' der er delvis
opmålet.
56 En *stolegavl, af fyr, antagelig fra 1800'rne, findes
nu i Den gamle By (inv. nr. 587:53). Topstykket er
en forenklet udgave af de barokke stoles, med tilsvarende, indfældet stykke til støtte for et skråtstillet
rygpanel. Gavlen er egetræsmalet som omtalt 1850
(note 18), herunder en brun farve; i topfeltet en gulmalet halvroset. - To nyere fyrretræsbænke findes
nu på våbenhusloftet.

57 Zachariasen: Orgelfortegn.
58 Dispositionen meddelt af organist Bent Laursen.
59 Venligst oplyst af gørtlerfirmaet.
60 Henning Henningsen: Kirkeskibe i Århus og
Skanderborg amter, i ÅrbÅrhSt. 1952, s. 109f.
61 1972 ved toldinspektør A. C. S. Nissen, Varde.
62 Ifølge fot. 1907, i NM.
63 Eksempelvis i Sem 1755, Hem 1756 (Onsild hrd.),
Lime 1756 (Sønderhald). Jfr. Uldalls tilføjelser til
Nyrop: Kirkeklokker, s. 129.
64 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528/29. 108 A. nr.21.
65 LA Vib. Torrild-Vedslet ministerialbog 1683ff.
66 Vedrørende de døde, bekransede drenge meddeler
optegnelserne: Den tredieældste dreng, Gregers,
*7. marts 1674 som »den første af det navn«, må
være død før den anden Gregers' fødsel 2. marts
1678, altså højst 4 år gl. Hans, »den første af det
navn«, *4. aug. 1683, † mellem 26. og 27. aug., altså
knap en måned gammel. Det i optegnelserne sidstnævnte »navnløse barn, som var en dreng«, blev
født 25. marts 1691 og var antagelig dødfødt.
67 Suppleret efter Chr. Axel Jensens indb. 1907.
68 Chr. Heilskov, i JySaml. 4. rk. II, 286.

Fig. 38. Torrild 1:10000. Opmålt omkring 1800 af J. K. Rose. - Map of the village.
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The small church of Torrild is without any outstanding features and was probably built around the year 1200 of field stones and ashlar.
In the last decades of the 15th century vaulting
was constructed in the chancel and the nave,
and a porch was added in front of the south
door. Later in the same period the nave was
lengthened towards the west including a small
tower at the gable. The tower belongs to a
group which is characteristic of the Århus diocese: Two walls are connected at the top by two
arches supporting the belfry. The prolongation
of the nave was planned with a vault, but this
has never been executed.
The only relic from the Medieval church is
the Romanesque baptismal font, which belongs to a uniform type common to the region
around Horsens Fjord. From church accounts
it is known that what was probably the earliest

pulpit was made of masonry, as is the case in a
number of the churches in the immediate vicinity. The present pulpit of wood was made
1616 by the wood-carver Oluf Olufsen of Hedemølle. He was especially well-known in the
Hads district and his other work in the church,
the altarpiece from 1610, bears his signature.
The paintings on the altarpiece are the work of
the Ribe painter Lauritz Andersen, while Gevard from Odense, decorated the pulpit, as he
did in Bjerager. The Baroque bench-ends were
carved 1654, the votive ship 1672. The bell was
cast 1756 by Caspar Kønig, Viborg.
A painting on a sepulchral tablet from
c. 1691 for a priest's family testifies to the large
size of families of those days. A number of
tombstones from the 1600's probably carved in
Århus, were formerly embedded in the floor of
the church, but now stand along the walls.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1981. - The church seen from north-east.

HUNDSLUND KIRKE
Ifølge ærkebiskoppens bekræftelsesbrev af 26. maj
1284 havde kirkens patroner mistet deres patronatsret, fordi de havde dræbt sognepræsten, provst Ugod, der tillige var kannik i Århus. Herefter var kirken blevet inkorporeret i domkapitlets kantordømme.1 13102 overførtes den til kannikernes fællesbord,
ved hvis udstykning 14273 den sammen med andet
gods i herredet blev henlagt til Vor Frue præbende.
Et tingsvidne 14304 erklærede, at tidligere foregik
provstens regnskabslæsning inden for Hads herred i
Kysing (s. 2439) og Hundslund kirker.
Efter domkapitlets nedlæggelse i 1660'erne overgik kirken til kongen, som 15. september 16745 skødede den til landkommissær Laurids Brorson til

Dybvad (i Gosmer sogn). 1690 afstod Brorsons enke
og en af sønnerne deres anparter i kirken til svigersønnen Oluf Christensen Friis, der var sognets
præst.6 Friis og Brorsons datter Magdalene Sibylle
solgte 24. maj 1694 hovedgården Dybvad og patronatsretten til Hundslund til Otte Krabbe til Åkær i
nabosognet Falling.7 Kirken fulgte herefter Dybvad
indtil 1794, da ejeren, Friederich Otto von der Nath,
3. juli skødede den til to mænd fra sognet, som dog
allerede året efter transporterede købet videre til Peder Schandorff til Hovedgård (Voer herred). I årene
efter 1804 afhændede denne kirketienden til sogneboerne.8 Kirken overgik til selveje 1. januar 1911.
I sognet ligger voldstedet Kærsgård.
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Fig. 2. Kirken o. 1890. Foto i Det historiske arkiv for Odder og omegn. - The church seen from south-west.

Danske Atlas (IV, 249) beskriver placeringen:
»Kirken ligger midt i Sognet, omgiven af sine
12 Torper eller smaae Byer, er anseelig, med et
høit Taarn, og bygt paa et høit Sted, saa at de
Seglende har god Øiemed deraf«. Beliggenheden i bakkelandet på nordsiden af Horsens
fjord gør, at bygningen er synlig viden om.
Nord for kirken stiger terrænet fortsat og kulminerer i det store sogns nordlige del, hvor i
sin tid †annekskirken Oldrup (s. 2685) rejste sig
på et bakkedrag.
Endnu op i forrige århundrede lå Hundslund
kirke isoleret i landsbyens sydvestre udkant,
mens præstegården befandt sig i bebyggelsens
diametralt modsatte hjørne (jfr. fig. 52). I
1860'erne blev sognevejen østpå forbi Kærsgårde opklassificeret og lagt syd om kirken som
hovedforbindelsen til Søvind og videre mod
Horsens. Herved indledtes en forskydning af
bebyggelsens tyngdepunkt, og den fortsatte ef-

ter oprettelsen 1904 af jernbanelinien mellem
Horsens og Odder. Stationen i Hundslund lagdes mellem den gamle bygade og den nye landevej, hvorefter den ældre bebyggelse hurtigt
fik sammenhæng med kirken. Jernbanens nedlæggelse 1967 har ingenlunde ændret det forhold, at nybyggeri navnlig finder sted i tilknytning til Horsens-Odder vejen og i landsbyens
sydlige del.
Den ret store, nærmest rektangulære kirkegård, der ønskedes planeret i 1870'erne,9 synes
ikke udvidet. Den hegnes med græskronede
markstensdiger, som siden den første omtale
170110 er blevet omsat adskillige gange. 173011
var ringmuren i så dårlig stand, at svin og kreaturer kunne gå ind, og man frygtede, at dyrene
ved deres roden i jorden skulle grave de døde
op. En stenpakning mellem træerne på indersiden af det nordlige dige stammer måske fra
1924,12 da gangen langs hegnet blev anlagt.

HUNDSLUND KIRKE

Fig. 3. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. - The church seen from south-east.

Hovedadgangen, der ser ud til altid at have
været i kirkegårdens sydøstre hjørne, består i
dag af låge og port, begge udført med planker
og ophængt på vildtbanesten (fig. 51). Hele
indgangspartiet, der fik sit nuværende udseende ved en regulering 1967, var ændret 1931,9 da
porten efter forslag af Viggo Norn stilledes på
tværs af gangen til våbenhuset. I forbindelse
med dette arbejde nævnes de tre hegnspæle13 fra
Skanderborg vildtbane første gang. En fodgængerlåge i nordre dige, hvis eksistens tidligst
fremgår af synsprotokollens beskrivelse 1862,
er udformet mage til hovedporten. I ældre tid
fandtes desuden i vest en †låge, som var øde, da
den 171711 omtales første gang.
Bygninger m.v. på kirkegården. Et materialhus i det sydvestre hjørne ligger tilsyneladende
på samme plads som sin første forgænger, der
nævnes 1876.14 I nærheden var der en brønd,
som blev overflødig efter indlæggelsen af vand

omkring 1920. Uden for hovedindgangen stod
indtil 1967 et †ligkapel, der var bygget 189915
og oprindelig tillige husede byens brandsprøjte. En stråtækt bindingsværkslænge med
grundmurede gavle, i kirkegårdens sydøstre
hjørne, var tidligere sognets fattighus, men
indrettedes 1967 med ligkapel, fyrrum og toilet. Stendiget mellem huset og hovedindgangen flyttedes, og samtidig anlagdes der parkeringsplads på arealet mellem ringmuren og
landevejen, hvor der førhen lå beboelseshuse.
Beplantningen udgøres først og fremmest af
en række lindetræer, der vist er identiske med
dem, som synet 19249 ønskede sat langs det
nordlige dige. En allé af unge klippede linde
forbinder porten og våbenhuset, hvor pladsen
foran indgangsdøren domineres af en stor elm.
En allé af birke udgår herfra mod vest. Ved
korgavlen er plantet tre birke. Inden for indkørslen står to ældre kastanietræer, et tredie
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Fig. 4. Grundplan 1:300. Af hensyn til døren er det vestre vindue i korets sydside kun vist med punktering.
Målt og tegnet af KdeFL 1985. - Plan.

blev fældet 1967. I den ovennævnte beskrivelse
1862 siges, at der kun er fa træer på kirkegården. Ved H.J. Nielsen, Skanderborg, er 1976
anlagt en urnehave i det nordvestre afsnit.
En †gabestok skal i sin tid have stået uden for
våbenhusdøren,16 mens sognepræsten Peter

Winther i indberetning 1808 skriver: »Paa en af
Kirke-Stolene ... hænger en liden forrustet jern
Ring af Størrelse til at spændes om en Arm.
Denne Ring skal, som her siges, være hængt
der af en Tartar-Qvinde (!)«.
Fortov omkring kirken blev udstøbt i årene
efter 1912 og fra 1959 afløst dels af ral, dels af
brolægning.9

BYGNING

Fig. 5. Snit i skibet, set mod øst 1:150. På tegningen
er udeladt murgennembrydning for opgang til prædikestol. Målt og tegnet af KdeFL 1985. - Section.

Kirken består af kor og skib, der sandsynligvis
er opført i slutningen af 1100'rne, og hvortil
der sidst i 1400'rne er føjet våbenhus foran syddøren og et tårn i vest. Samtidig med disse
byggearbejder eller måske som en indledning
til dem blev der indbygget hvælv i koret. Orienteringen er praktisk taget solret.
Bygningen er anselig uden at høre til stiftets
største. De oprindelige afsnit, kor og skib, står
relativt uændrede og udmærker sig ved murerog stenhuggerarbejde af høj kvalitet. På planen
observeres, at den ydre bredde på det rektangulære kor svarer til den indre længde, og at skibet er proportioneret i forholdet 1 til 2.17 I begge afsnit er langmurene ikke aldeles parallelle,
hvilket antagelig skyldes vanskeligheder under
afsætningen, snarere end et ønske om optisk at
korrigere rumvirkningen. Skiftegangen og fu-
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getegningen østligst på begge skibets langmure
(jfr. fig. 11) lader antage, at kirken er rejst i to
omgange. Der er dog ikke grund til at forestille
sig et langvarigt ophold18 mellem de to faser.
Første afsnit har omfattet koret og triumfmuren inklusiv skibets østre hjørner, mens resten
af skibet har udgjort andet afsnit. Denne antagelse styrkes ved eksistensen af en såkaldt præstedør i koret.
Facaderne er på en skråkantsokkel opført af
veltilhugne granitkvadre, mens bagmurene
overvejende er af marksten. Såvidt det kan
konstateres i den overkalkede tilstand, synes
triumfmuren at indeholde så mange kvadre, at
kirken i denne henseende muligvis er beslægtet
med den i Odder (s. 2524). Soklen i hjørnet
mellem kor og skib er udformet med en raffineret kubus, der i højde og bredde svarer til
skråkanten og er udført i ét med korets sokkelsten (fig. 6).
Skibets østre taggavl er bevaret på indersiden, hvor den, ligesom korets, er opbygget
med nogenlunde lagvist henmurede marksten
og en groft udjævnet mørtel (fig. 14).
Kirken har tre portaler, som alle er i behold;
kun den nordre er ude af brug. Døråbningen
vestligt i korets sydside, der i facaden er 170 cm
høj (over soklens overkant) og 108 cm bred,
genåbnedes 1931 og har, mod sædvane, en udadgående fløj,19 ligesom den tilsvarende dør i
Gosmer. Dørhullet er rektangulært til begge
sider og overdækkes i facaden med et tympanon, smykket med et par kraftige, koncentriske bånd (fig. 9). Også stenens underside har en
yderst stram dekoration af fem, inden for den
jyske granitkunst usædvanlige motiver af meget enkel form (fig. 10). Intet tyder på, at stenen ikke er færdighugget.
Skibets portaler er rundbuede og i det ydre
ens, med en bredde på 121-22 cm. Begge har
huller for spærrebom. I nord føres soklen igennem som trædesten, og højden fra trinoverkant
til buens vederlag er 219 cm (fig. 7). Før gulvets hævning har udformningen i syd formentlig været mage til. Begge åbninger har indbyrdes lidt forskelligt profilerede kragbånd, hvoraf
de tre er dekoreret med arkader på frontsiden

(s. 2410, D 2 og 3, fig. 8, jfr. bl.a. Astrup,
s. 2341). Nordportalen, hvis tilmuring ændredes 1926, således at åbningen til begge sider
markeres som niche, er indvendig rundbuet,
mens sydportalen er vandret afdækket.
Vinduerne, der er af sædvanlig form (lysningen i skibet måler 105 X 24 cm) og kvadersatte
på indersiden, er bevaret i stort omfang: Tre i
koret (det østre genåbnet 1931)20 og fem i skibet, hvoraf det østligste i nordsiden genåbnedes
1926.21 Her er de to vestre i sydsiden fortsat
tilmurede. Omstændighederne tyder på, at der
i søndre langmurs østre del har siddet yderligere to, således at det samlede antal har været fire.
Herved bliver skibets oprindelige vinduesforhold usædvanlige, idet nordsiden kun har tre
lysåbninger. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt, at der i hver af korets langmure har været
to vinduer. Overliggeren ved det vestlige på
korets nordside er krum (jfr. fig. 11), de øvrige
steder er den rektangulær.22 De fleste af sålbænkene er udført ved nedhugning i et skifte.
Situationen lader formode, at den kvadersatte koråbning, som indtager halvdelen af skibets
østvæg, er bevaret i sin oprindelige skikkelse,
med kragbånd, hvis profilering er indbyrdes
afvigende (s. 2410, D 1). Tilsyneladende er
gennembrydningen af skibets østre taggavl foretaget i begyndelsen af forrige århundrede, thi

Fig. 6. Skråprojektion af princippet i soklens udformning i hjørnet mellem kor og skib, 1:20
(s. 2651). KdeFL 1985. - The plinth in the corner between chancel and nave.
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Fig. 7. Nordre portal (s. 2651) med den tilbagetrukkede tilmuring fra 1926. KdeFL fot. 1985. - North
portal.

synet 181723 fandt »skillerummet mellem skib
og kor tilmuret, så taget ikke kunne undersøges«.
Kirkens senmiddelalderlige tilføjelser omfatter
hvælv i koret, et våbenhus foran syddøren og
et tårn ved skibets vestgavl. Under tårnets opførelse forudså man indbygning af hvælv i skibet, men dette arbejde blev ikke virkeliggjort.
De nævnte udvidelser må være gennemført i
årtierne før og navnlig efter år 1500.
Overhvælvningen af det rektangulære kor er
foretaget med to fag krydshvælv, hvis falsede
piller mod væg og i hjørner har et udkraget
normalskifte som vederlagsmarkering. Ved
dette træk, såvel som ved de retkantede halvstensribber, svarer hvælvet til den type, som er
den mest udbredte i stiftet.
Våbenhuset, der er uden karakteriserende
kendemærker, er opført af rå kamp på en fremspringende, sokkellignende syld af marksten.
På taggavlens inderside er indtrykkede murstensstumper i fugemørtlen (fig. 16, jfr. nedenfor og f.eks. Odder, s. 2528). Den udvidede
fladbuede portal fik vist sin nuværende form
1939,9 og dengang var åbningen allerede ændret i forhold til det formentlig oprindelige,
ligeledes fladbuede dørhul, som Uldall 1887
iagttog i en spidsbuet blænding (jfr. fig. 2). I
østvæggen er der et vindue, som antagelig er
identisk med det, der 185824 blev foreslået af

Fig. 8. Nordportalens kragbånd (s. 2651). KdeFL 1985. - The string courses of the north portal.
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synet. Den murede bænk, hvis træsæder nævnes
i beskrivelsen 1862, mangler i det sydvestre
hjørne. Her har formodentlig været anbragt
den kalkkule, som synet 186025 ønskede fjernet
i forbindelse med, at gulvet skulle lægges med
hvide fliser.
I første halvdel af forrige århundrede brugtes
våbenhuset til at stille kister i.26
Tilføjelsen af det svære, lidt korte tårn, der er
jævnbredt med skibet, har med sit hvælvede
tårnrum betydet en mindre forøgelse af kirkens
gulvareal. Ved opførelsen er langhusets vestgavl nedrevet, og granitkvadrene herfra er anvendt forneden i tårnets facader. På vestsiden
er, som så mange andre steder, indlagt den udflyttede skråkantsokkel. Over et niveau omtrent svarende til skibets murkrone er facaderne
udført med munkesten; forneden i dette afsnit
optræder vandrette bånd af enkelte kvadre.
Bomhuller ønskedes lukket 1881.9 Undtagen
ved trappen i det nordvestre hjørne er bagmurene af marksten, og hvor murværket er synligt, dvs. over hvælvet og på østmurens østside, ses indtrykkede småsten og teglstumper
(fig. 15) ligesom i våbenhusgavlen. I højde med
tårnrumshvælvets top afløses markstensmurværket i nord og syd af munkesten i munkeforbandt, i de to andre sider sker denne overgang
midtvejs i det øvre mellemstokværk. I trapperummet og overalt i tårnet, hvor murstensvæggene kan iagttages, er der ridsede fuger.
Ovennævnte byggetekniske ejendommeligheder, der genfindes adskillige steder i stiftets
kirker, må godtgøre en inspiration fra den senmiddelalderlige byggeplads ved domkirken i
Århus, hvor f.eks. teglfacader med spredte granitter udgør et karakteristisk træk (s. 280). Tårnets datering til middelalderens slutningsfase
finder også støtte i den omstændighed, at der i
vestmuren er udsparet et såkaldt klokkerkammer. Denne usædvanlige disposition knytter
bygningen sammen med tårnene i Vejlby
(s. 1460) og Malling (s. 2316), som hver især,
på beslægtede, byggetekniske kriterier henføres til generationerne før reformationen.
Tårnrummet åbner sig mod skibet med en
bred arkade, hvis top dækkes af træloftet, og

Fig. 9. Døren i korets sydside (s. 2651) genåbnet
1931 og forsynet med dørfløj. NE fot. 1981. — Door
at the south side of the chancel.

Fig. 10. Dekoration på undersiden af kordørens
tympanon (s. 2651). KdeFL fot. 1985. - Decoration on
the underside of the tympanum of the chancel door.
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Fig. 11. Udsnit af korets og skibets nordside (jfr. s. 2651). KdeFL fot. 1985. - Section of the northem facades of the
chancel and the nave.

langs med hvilken der på østsiden forløber et
koncentrisk halvstensfremspring (jfr. fig. 32).
Dette ubenyttede hvælvforlæg røber, at det under tårnbyggeriet var forudset at overhvælve
skibet.
Tårnrummets hvælv hviler på forlæg i alle
fire sider og er derfor sandsynligvis samtidig
med tårnet. Det er formet som et kuplet krydshvælv, dog med otte retkantede ribber i stedet
for de vanlige fire. Denne disposition er utvivlsomt foranlediget af trappen, som i nordvesthjørnet skyder sig ind i rummet. I vestmuren
sidder et stort, nærmest rundbuet vindue, der
udvendig er mangefalset og indvendig smiget.
Omstændighederne taler for, at åbningen i alt
væsenligt er oprindelig, dog har den en overgang i begyndelsen af 1700'rne været delvis tilmuret.11
I tårnets brede vestmur er indrettet det ovenfor bemærkede klokkerkammer eller ringercelle,
183114 betegnet klokhuset, der er et 74 cm bredt

og 247 cm langt rum, som i sin længderetning
overdækkes med et fladbuet tøndehvælv. Dettes vederlag ligger i dag 259 cm over gulvet, og
i det løbermurede hvælv er bevaret tre træforede klokkerebshuller (fig. 13). Ligesom i de to
ovenfor nævnte kirker med lignende kamre er
der kun adgang udefra (ad en falset, fladbuet,
lidt behugget åbning, der 174611 kaldes klokkehusdøren), men i modsætning til de andre steder formidler ringercellen i Hundslund adgang
til trappen til tårnets øvre stokværk. Oprindelig har klokkerkammeret haft en nordvæg med
en døråbning ind til trappen, men denne 56 cm
brede mur er hugget bort på et ukendt tidspunkt, måske ved reparationsarbejder i
1830'rne14 eller ved de nedenfor nævnte i
1850'erne. Trappen, der som omtalt er indrettet
i murlivet i tårnets nordvestre hjørne, hvorfra
den krummer sig ind i tårnrummet, er en spindel, hvis trin ønskedes istandsat 180311 og
181723 og vistnok repareredes i 1830'rne.14 Den
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Fig. 12. Nordsiden af kor og skib med den kalkning af fugerne, som fjernedes 1925 (s. 2656). M. Mackeprang
fot. 1904. - The chancel and the nave seen from north with older treatment of the facades.

er nu overvejende af træ; et tylt brædder hertil
anskaffedes 1869.14
Med halvanden omgang leder trappen op til
oversiden af tårnrumshvælvet, hvor den vestligst i nordsiden udmunder i den nedre af tårnets to lave mellemetager. Her sidder i nord,
ved siden af den markstensoverdækkede åbning til trappen, et rundbuet vindue, hvis nuværende udformning synes at skrive sig fra
1880'erne,9 da synet foreslog to vinduer i tårnet. En tilmuret åbning aflæses i sydvæggen.
En reparation højere oppe på denne væg åbner
mulighed for antagelsen af, at der i den øvre
mellemetage har eksisteret en lille lysglug.
Sydfacaden, der ligesom vestsiden er stærkt repareret og 1949 dels omsat, dels fornyet, rummer ingen oprindelige enkeltheder.
Klokkestokværkets seks glamhuller, der har
false til begge sider, er fordelt med ét i nord og
ét i syd og to i hver af de andre, bredere sider.
Åbningerne mod øst og nord, der er rundbue-

de med tendens til spidsbue, synes oprindelige,
mens de øvrige er lidt ændrede ved istandsættelsesarbejder. Ved foden af østre taggavl og på
de nærmeste strækninger af de tilstødende mure registreres bomhuller, der i hjørnerne er diagonalstillede og på gavlfacaden aflæses som en
række kvadratiske blændinger.
Af de kamtakkede taggavle indeholder den
østre tilsyneladende så omfattende partier af
middelalderligt murværk, navnlig i nordsiden,
at dens disposition med ni højblændinger må
være den oprindelige i alt væsentligt. Ved de
mange, slanke blændinger er gavlen beslægtet
med dem i Bjerager (s. 2497) og Odder (s.
2529), men den adskiller sig fra disse ved, at
hver blænding foroven er tvedelt afsluttet. Ligesom på vestre gavl i Odder er der i hvert af
de nedre hjørner en cirkelblænding, men
herudover er der på næstnederste kamtak et
felt, dannet af tre korte savskifter over hinanden, og på den nederste kamtak en fem skifter
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Fig. 13. "Klokkerkammeret" i tårnets vestre mur,
udsnit af østvæggen og hvælvet med klokkerebshuller (s. 2654). NE fot. 1981. - The "bell-ringer's cell" in
the west wall of the tower. The vault with holes for ropes.

høj rudeblænding med aftrappede sider. Et indrykket skifte forløber et skifte under høj blændingernes bund og understreger fodlinien.
Den nuværende, vestre taggavl27 er en kopi
af den østre, udført 1949. Tidligere var gavlen
glat, og Uldall noterede 1887, at den var helt
ommuret, jfr. nedenfor og fig. 2.
Kirkens vedligeholdelse efter reformationen synes gennemgående at have været god; et par
syn i begyndelsen af 1700'rne28 konstaterede, at
bygningen var i forsvarlig stand. Efter Store
nordiske Krig og endnu ind i 1730'rne11 hedder
det imidlertid, at taget og loftet er meget dårligt og somme steder ganske borte, så man i
regnvejr ikke kan sidde tørt. En istandsættelse
må have fundet sted 1767, hvilket årstal i sin tid
stod på tårnets sydside;29 måske er ved denne
lejlighed opmuret en eller flere af gesimserne på
tårn, skib og våbenhus. 1817-1823 »erholdt kirken en ikke ubetydelig reparation«.
Ligesom mange andre steder foreslog synet
ved midten af forrige århundrede, at træloftet
gipsedes. Men da der indløb efterretninger om
uheldige erfaringer i en del nabokirker, besluttede man sig for oliemaling. 1854 fornyedes
loftet, et par år senere blev underloftet oplagt,
og 1860 gav maleren det lys perlefarve30 (jfr.
fig. 18).
Den kgl. bygningsinspektør Ferdinand Thielemann ledede 1857-5824 en konsolidering af
tårnets murværk med indlæggelse af fire tværgående jernbjælker og omfattende fornyelser af
syd- og vestfacaderne.

Det fremgår af synsprotokollens beskrivelse
1862, at koret og skibet dengang delvis stod i
blank mur med hvidtede fuger; denne tilstand
varede for nordsidens vedkommende til 1925
(fig. 12). 1882 fjernedes kalken på triumfbuen
og det følgende år på korgavlen.9 Loftet, der
var blevet malet 1904,24 foreslog synet 1924
ændret således, at bjælkerne blev synlige. Dette
ønske blev foranledning til, at en større istandsættelse iværksattes to år senere. Arbejdet, der
blev forestået af Viggo Norn, omfattede foruden det nye loft (med beklædte bjælker og
dekoration af Valdemar Andersen) den ovennævnte ændring af nordportalens tilmuring,
fjernelse af hvidtekalken på våbenhusets nordvæg og genåbning af det østligste vindue i skibets nordside. Aktiviteterne fortsatte 19319
med indsættelse af de eksisterende vinduer i
kirkens sydside samt genåbning af østvinduet
og præstedøren i koret.
Gulvene nævnes første gang 1817,23 da de var
»aldeles ujævne og behøvede omlægning og
nye sten«. Beskrivelsen 1862 angiver blot, at
der lå mursten i koret. I forbindelse med ændringer og fornyelser af inventaret i 1860'erne
ønskedes gulvet hævet i korbuen med skråning
til indgangsdøren; der lagdes i disse år fliser i
kor og gang samt trægulve i stolestaderne og
inden for alterskranken.9 Uden nærmere specifikation noteres i regnskabsbogen for 1889,14 at
der var lagt gulv i kirken. Det er muligvis identisk med det nuværende, der består af gule,
kvadratiske tegl (22 X 22 cm) i gangen og tilsvarende, sekskantede (tvm. 16 cm) i koret.31
1919 foreslog synet at lægge måtter på stoleværkets cementgulve, og 1933 fornyedes murstenene i våbenhuset.9
Bortset fra den ovenfor omtalte, delvise tilmuring af vestvinduet i begyndelsen af
1700'rne, nævnes vinduerne tidligst 1832, da der
anskaffedes to nye, et til koret og et til skibet.
Det sidstnævnte, der var anbragt ved prædikestolen, flyttedes året efter, da det ikke fandtes
passende til stedet.23 I kirkens nordside, hvor et
vindue var tilmuret, fornyedes 184124 de fire
andre, der ifølge beskrivelsen 1862 var blyindfattede. 184914 indkøbtes til skibets vestende9 et
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jernvindue, og 186024 og 186514 afløstes trævinduerne i sydsiden af henholdsvis kor og skib af
jernrammer, der som ovenfor nævnt skiftedes
ud 1931. Vestvinduet fornyet 1937.9
Da tagene i begyndelsen af 1700'rne omtales
første gang, var deres tilstand ret dårlig, som
ovenfor berørt; hvad materialefordelingen angår, ser det ud til, at skibet var tækket med
(dengang gammelt) bly (på sydsiden måske
kun delvist) og resten teglhængt.11 Da de 18171823 nævnes næste gang, lå der bly på tårnet og
tagsten på den øvrige kirke, måske bortset fra
et parti på sydsiden, idet en fornyelse af blyet
her omtales 1842.14 18629 var tagene ligesom i
dag: Bly på tårnet og i øvrigt tegl, senest fornyet 1979.9 Tagværkerne, der 1715 kaldes forrådnede,11 indeholder en del ældre stykker egetømmer, men er overalt stærkt fornyede.
Opvarmning etableredes 1890 ved hjælp af en
kakkelovn i skibets nordøstre hjørne; den afløstes 1919 af et nyt anlæg.9 En kalorifer blev
udskiftet 1967.
Kirken står i dag med størsteparten af kor og
skib i blank mur, mens de øvrige facader og det
indvendige er kalket. Korets vindskeder og
sugfjæl er gjort af mørkimprægneret træ. Vinduerne på sydsiden er rundbuede med smig til
begge sider. Tårnets tag er lagt med bly, de
øvrige hængte med vingetegl, og det bemærkes, at skibets og våbenhusets tage i forbindelse
med gesimsernes tilføjelse har fået en svag opskalkning. I våbenhuset er loftet malet rødt,
mens bjælkerne og bænkens sæder er grå; skibets loft står i gråt med den blå dekoration fra
1926.

Fig. 14. Udsnit af murværk på indersiden af skibets
taggavl (s. 2651). KdeFL fot. 1985. - Section of masonry on the inside of the gable of the nave.
Fig. 15. Udsnit af murværk på østsiden af tårnets
østre mur, set fra skibets loft (s. 2653). KdeFL fot.
1985. - Section of masonry on the east side of the tower.
Fig. 16. Udsnit af murværk på indersiden af våbenhusets taggavl (s. 2652). KdeFL fot. 1985. - Section of
masonry on the inside of the gable of the porch.
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Fig. 17. †Kalkmalerier fra 1400'rnes sidste halvdel.
Et udsnit af to af friserne samt dragningen herunder,
på skibets nordvæg tæt ved korbuen (s. 2658). Eigil
Rothe fot. 1904. - † Wall-paintings from the later half of
the 1400's. A section of two of the friezes with draperydecoration below them on the north wall of the nave close
to the chancel arch.
*Glas. Ved åbningen 1931 af østvinduet i ko-

ret blev der fundet i alt 19 brudstykker, heriblandt fem stumper med påmalet planteornamentik fra 12-1300'rne. Glasset opbevares på
Odder museum
(†)KALKMALERIER
1904 konstaterede konservator Eigil Rothe i
korhvælvet og på skibets vægge rester af kalkmalerier fra to forskellige perioder. Intet fandtes dengang muligt at bevare, men i ny tid er
afdækket en detalje fra den yngste dekoration.
1) I 1400'rnes sidste halvdel har skibets vægge
faet en omfattende dekoration, der tilsynela-

dende har forløbet på alle vægge32 og har strakt
sig fra loft til overkant af nuværende stolestader. En frise med rankeværk lige under loftet
og en højere, tilsvarende lavfrise har afgrænset
en billedrække; et tæppeophæng har afsluttet
dekorationen forneden.
Ved Rothes undersøgelse var det kun muligt
at finde sammenhæng i »billedstumper« fra et
parti på nordvæggens østre del (fig. 17). Hovedfrisen indeholdt en kvaderstensbygning
med to små, rundbuede vinduer, det ene over
en dør, i hvis åbning der stod to kvinder i lange, folderige dragter. En stentrappe syntes at
føre ned fra døråbningen. Billedbaggrunden
havde skablonerede strørosetter. - Dekorationen, der kan sammenlignes med bl.a. kalkmalerier i Tilst (s. 1573ff.) og Odder (s. 2533f.), lå
på et underlag blot bestående af »et med Hast
paastrøget Berapningslag af tynd Kalkmørtel«
og var så løstsiddende og ødelagt, at den ikke
lod sig bevare (indb.).
2) Fra tiden henimod 1500 fandtes i koret en
ornamental, geometrisk hvælvdekoration af
egnens vanlige art: Siksakstriber på ribberne og
en krydsende rundbuefrise langs gjord- og
skjoldbuer, derimod ingen figurbilleder på
kappe eller vægge. Fornylig er afdækket en
rødbrunmalet, fransk lilje på østkappen, lige
over gjordbuens toppunkt.
INVENTAR
Oversigt. I kirken findes kun fa levn fra middelalderen: En romansk døbefont af en type, der er almindelig i kirkerne omkring Horsens, og et krucifiks fra
1450-1500. Derimod er bevaret ikke mindre end fire
romanske gravsten, der nu er indsat udvendig i kirkens mure. Prædikestolen er ifølge en indskrift bestilt i året 1600 af en navngivet, men ukendt person.
En anden indskrift, bag på altertavlen, beretter, at
denne er skåret af Michel snedker i Vrold og malet af
Lauritz Andersen Riber, der har leveret malerier til
flere af de nærliggende kirker. Et panelværk, flankerende alterbordet, fra 1600'rnes slutning, danner
skillevæg til korets østlige del, der tidligere brugtes
som sakristi. På panelets og alterbordets fyldinger er
o. 1700 malet en række naive fremstillinger af Kristus og de tolv apostle. En formuende gårdmand fra
Hadrup har o. 1673 ladet ophænge sit epitaf, der
1792 har faet påmalet en liste over gårdens ejere. -
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Fig. 18. Indre, set mod øst. Magnus Petersen fot. 1890. - Interior, looking east 1890.
Klokken er støbt 1762 af M. C. Troschell, København, og i samme århundrede er prædikestolen blevet forsynet med lydhimmel. Stoleværket er fra
1867, efter tidens mode oprindelig egetræsmalet ligesom det øvrige inventar; af dette moderniseredes
altertavlen 1891 ved opsætning af et nyt maleri af
Chr. Dalsgård, 1929 udskiftet med det oprindelige.
Alterbord, middelalderligt, sat af marksten og

formodentlig med kvadre på hjørnerne, men
skjult af pudslag og hvidkalket. Det måler 119
X ca. 192 cm, er ca. 119 cm dybt og står ca. 105
cm fra østvæggen. På de tre sider er det dækket
af et alterbordspanel af fyr, fra 1600'rnes senere
del (1669?, jfr. tindskrift bag på altertavlen) og
måske noget ældre end sidepanelerne, hvormed
det dog har samtidige malerier, fra o. 1700.
Panelets forside (jfr. fig. 19) har fem høje fyldinger (80 X 27 cm), gavlene hver tre (85 X 23
cm), i profilerede rammer, fodlisten dog skråt
affaset. Den omløbende, aftrappede gesims
stammer fra restaureringen 1929. Ved samme
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lejlighed afdækkedes og restaureredes panelets
malerier. I fyldingsfelterne er på en hvidgrå-blå
baggrund og på en rødbrun jordflade med
grønne græstotter malet stående figurer af »Salvator Mundi« (verdens Frelser) flankeret af (på
forsiden) de fire evangelister med deres tegn,
fra nord: »S.Lucas, S. Iohan(n)es, S. Matheus,33 S. Marcus«. På gavlene ses 2 X 3 af apostlene, hvis række afsluttes på sidepanelerne (se
nedenfor). I nord: »S.Andreas, S. Tohmas(!),
S. Mathias«,34 i syd: »S. Bartolomeus, S. Philipus(!), S.Iudas Tadæus« (fig. 20), alle med deres attributter og ligesom evangelisterne iført
fodside kjortler, der hver har én farve, kappen
en anden. Gule, grønne og røde farver er dominerende, en del hvidt er anvendt til glanslys.
Kristus bærer hvid, brunskygget klædning under rød kappe; en lille, gul stråleglorie ses om
det brune hår, i hånden holder han verdenskuglen, med kors. De enkle og noget stive figurer
er malet med hurtige strøg,35 de naive ansigter
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Fig. 19. Alterpartiet, med altertavle udført 1613 af Michel snedker i Vrold og med Korsfæstelsesmaleri af
Lauritz Andersen Riber; topfeltsmaleriet fra 1899 af A. Chr. Andersen. - Alterbordsforsidens og altersidepanelernes malerier af Kristus og apostlene fra o. 1700 (s. 2659ff.). NE fot. 1981. - The altar with altarpiece executed
1613 by the Carpenter Michel in Vrold and with a painting of the Crucifixion by Lauritz Andersen Riber; painting in the
top panel from 1899 by A. Chr. Andersen. - Painting of Christ and the Apostles from c. 1700 on the front and the sides of
the Communion table.
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(hvoraf flere med spinkel moustache) er mest
gennemarbejdede. Navnene står med sortmalede versaler foroven. Rammeværket var oprindelig malet med grøn lasur, på tynd kridtgrund, og med en enkel staffering i gul farve;
1929 malet rødbrunt med sorte rammer, i tilpasning til altertavlens staffering.
†Alterklæder. Det tidligst omtalte 1715, var af
rødt plys, tyve år efter ubrugeligt, men 1745
repareret og »forsvarlig vedligeholdt«.11 183423
og 1862 anskaffedes nye, det sidste skulle anbringes som fast beklædning på alterbordet.9
1883 ønskedes klædet fornyet og sænket helt
ned til gulvet; korset og galonerne fra det ældre
skulle genbruges.24
Altertavlen (fig. 19) er ifølge en malet indskrift udført 1613 af Michel snedker i Vrold,36
korsfæstelsesbilledet af maleren Lauritz Andersen Riber. Fremstillingen var foranlediget af
Arhuskanniken Christen Stub37 (jfr. historik),
og de to kirkeværger, sognepræstens medtjener
Frederik Arnoldsen38 og Jens Mikkelsen, skulle
sørge for udførelsen. Tavlen blev indsat i kirken 16. september nævnte år, da Rasmus Johansen var sognepræst.39 - Et maleri ved
A. Chr. Andersen er 1899 anbragt i topfeltet.
Den store og velproportionerede snitværkstavle, af eg, der smukt føjer sig ind i korrummet under den østre hvælvkappe, er stærkt beslægtet med Oluf Olufsens altertavle fra 1610 i
Torrild (s. 2627), der antagelig har tjent som
forbillede. Ikke alene opbygningen af de to firesøjletavler er så godt som ens, men også
mange detaljer som postamentbjælkens fladsnit, stor- og topsøjlernes prydbælter, sidefelternes pilasterbårne bueslag med slyngbånd og
flere af kartouchevingernes komponenter svarer til hinanden.
1929 gennemgik tavlen en restaurering,40
hvorved storvingernes englehoveder, volutoprulninger og frugter samt alle topspir41 blev nyskåret. Samtidig fik tavlen en ny staffering, en
gråblå baggrund for de gråhvide søjler og grå
beslagværk, stedvis med blåt samt forgyldning
og sølv. En oprindelig indskrift om tavlens
fremstilling, malet med sort fraktur bagpå,
blev istandsat. På postamentfyldingens bagside
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står: »Anno 1613 Effter Hederlig oc høylerde
Mands M: Christen Stubs / Canick oc Sogenprest i Aarhus Hans Befaling lod hederlig
Mand / Her friderich Arnoldisøn Oc Jens
Mickelsøn Begi kierke Werger / giøre oc formalle denne Taffule42 [y] Hederlig oc velerdt /
Mands Her R[a]smus Johansøns tid den
16. Septem: / Indsatt«. På nordre postamentvinge: »Mickel Snidker. / Vrold«. På søndre:
»Lauritz Andersøn / Maller Riber«.
I altertavlens storfelt genindsattes 1929 det
oprindelige maleri af Korsfæstelsen (fig. 21),
udført af den fremtrædende maler Lauritz Andersen,43 der i flere tilfælde har samarbejdet
med snedkeren Oluf Olufsen.44
Maleriet, 135 X 90 cm, udført i olie på træ,
er en variant af mesterens malerier i Hvilsted
(s. 2601) og Torrild (s. 2630). Farverne er malerens vanlige, rødlilla (kvindernes kjoler) og
blågrønt oplivet af gult (Maria Magdalenas underærmer, Marias kappefoer). Kristusskikkelsen er grå med brunt hår og hvidt lændeklæde.
Baggrundens Jerusalem er gråtonet ligesom
himlen, med mørkere skystrejf; for- og mel-

Fig. 20. Apostelmalerier fra o. 1700, på alterbordets
sydgavl (s. 2659). NE fot. 1981. - Paintings of the
Apostles c. 1700 on the south end of Communion table.
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Fig. 21. Altertavlens maleri fra 1613 af Korsfæstelsen, udført af Lauritz Andersen Riber (s. 2661). NE
fot. 1981. - Painting from 1613 of Crucifixion on altarpiece, executed by Lauritz Andersen Riber.

lemgrundens jord og skrænter er gulbrune. - I
fodfeltet er 1929 malet: »Min Gud, min gud,
hui forlodst du mig. Psal. 22«.
Tavlens oprindelige indskrifter, der delvis
kunne rekonstrueres,45 blev 1929 genopmalet
med gylden fraktur på sort bund: I storstykkets
sidefelter nadverindstiftelsesordene, i nord: »i
Matt. 26. i Marc. 16. i Luc. 22. i 1. cor. 11. Vor
Herre Iesus Christus ...«. I syd: »Lige saa tog
hand oc Kalcken ...«. I topfeltets frise: »Jeg er
Opstandelsen oc Liffuit. Iohannis XI cap. 25«,
der ifølge synsprotokollen9 refererer til et †maleri af Jesu himmelfart(!). I hovedfrisen, fra
nord: »Sandelige hand bar vor Siugdom oc tog
vor pine paa sig. - Hand er Saargiordt for vore
Misgierningers skyld oc knuset for vore Synders skyld. - Straffen ligger paa Hannem, paa
det at vi skulde haffue Fred«. I postamentfeltet:
»Saa elskte Gud Verden ... Iohan. 3«. - Træ-
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værkets oprindelige †staffering fremgår til dels
af en farvelagt tegning af topfeltet ved Povl
Jensen: Brun bund for kartouchens grønne
kanter, ledsaget af hvidt inderst og forgyldning
yderst, et hvidt og gyldent slyngbånd med røde midtprikker, på grøn bund, omkring et »naturligt« farvet englehoved, med gyldent hår; i
øvrigt lidt mørkegrønt, gult og zinnober.
Ifølge restauratoren fandtes over den historiske indskrift bag på tavlen en sortmalet tindskrift, hvorfra kun var bevaret årstallet »1669«,
der muligvis har sammenhæng med opsætningen af alterbordspanelet (se ovenfor). En indridset indskrift sammesteds: »Repareret 1853«,
henviser til en maling nævnte år24 udført af maler Behrmann i Odder.46 Rimeligvis i 1890'erne
fik tavlen den staffering, der forefandtes før restaureringen 1929: En hvid og grå maling med
lidt staffering i gult, rødt og blåt og med gule
indskrifter på sort bund. I tavlens midtfelt udskiftedes 1891 det oprindelige maleri af Korsfæstelsen med et andet, af Christen Dalsgaard,
nu ophængt over skibets syddør (jfr. s. 2670).
I topfeltet opsattes 1899 et maleri, på lærred,
af Kristus i Gethsemane, en kopi efter Carl
Blochs ofte efterlignede maleri fra 1879 i Odense S. Hans kirke, udført af A. Chr. Andersen,
Thisted.14
Panelet med tralværk (fig. 19) på hver side af
alterbordet er ligesom dettes panel af fyr, men
muligvis lidt yngre, fra 1600'rnes slutning, og
med ganske tilsvarende malerier, afdækket
1929.
Panelet er 2 m højt og består af et nedre, 126
cm højt fyldingspanel og et øvre tralværk med
drejede dobbeltbalustre. Den glatte frise og
profilgesimsen, med karnistænder, er gennemløbende. På hver side af alteret danner to af
fagene en dør, hvis fyldinger måler 98,5 X 27,5
cm, mens yderfagenes er 111 cm høje. Rammeværkets profiler er lidt fladere og noget afvigende fra alterbordspanelets, men panelværket
synes trods alt i sin helhed så ensartet, at der
næppe kan være lang tid mellem opsætningen
af de enkelte dele. Dørene har bukkehornsbeslag og store låse (den nordre fornyet 1929)
med hjerteformet pladeafslutning.
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Panelets malerier (fig. 19), der fuldstændiggør
alterbordets apostelrække, er fra nord: »S. Simon, S. Iacobus Minor, S. Paulus - S. Petrus,
S. Iohanes, S. Iacobus Maior«. For at alle personer kan stå på linie, er det rødbrune jordsmon her gjort forholdsvis højt, især i yderfelterne. Rammeværket er nystafferet som alterbordets, gesims og traller gråmalet. Rummet
bag sidepanelerne benævntes 18629 »sakristiet«,
hvor præsten havde sit sæde.
Altersølv. Alterkalk (fig. 23), 1675, udført af
Århusguldsmeden Bartholomæus Jacobsen
Stur og ifølge indskrift oprindelig skænket til
Torrild kirke.47
Den 21,8 cm høje kalk har bevaret sin oprindelige fod, hvorimod de øvrige dele er tilføjet i
nyere tid. Foden, der ganske svarer til samme
guldsmeds kalk i Malling (s. 2322), er ottetunget og på standkanten dekoreret med et renæssanceornament, rude mellem dobbeltstave.
Fodtungerne er markeret med konturlinier, og
yderst langs randen er med versaler graveret
giverindskriften: »Denne Kalch Och Disch
Hafver Gvd Elschende Matrone Boeld HansDatter SI. Iohan Andersons Wdy Horsens Forærit Til Thorild Kierche Anno 1675«. Her
ovenover er med skriveskrift indprikket:

Fig. 22. Sygekalk 1845 (s. 2664). NE fot. 1981. Chalice for the Sick 1845.

Fig. 23. Alterkalk 1675, udført af Århusguldsmeden
Bartholomæus Jacobsen Stur, bægeret sandsynligvis
fra 1845 (s. 2663). NE fot. 1981. - Chalice 1615, made
by Bartholomæus Jacobsen Stur, Århus.

»Denne gamle Kalk er Repareret og Forgyldt.
Bekostedt af Samtige(!) Kierke Eyere Anno
1816«.48 På en af fodpladens tunger mesterstemplet »BI« (Bøje 1982, nr. 5844). - De nyere, cylinderformede skaftled er ledsaget af tre
ret kraftige ringe mod fod og knop, to mod det
glatte bæger, der har lille profilstav under mundingsranden. Den flade knop er midtdelt af
tværriflet bånd. Bægeret er sandsynligvis tilføjet 184514 og ifølge mesterstemplet 49 under
bunden af Peter Hjort, Horsens (Bøje 1982,
s. 233). 1969 er kalken istandsat af Helga og
Bent Exner. Disk, antagelig anskaffet sammen
med alterbægeret 1845,14 flad, 15,9 cm i tvm.;
på randen et cirkelkors, Georgskors, hvis arme
er flettet ind i hinanden.
Vinskummeske, 1903,24 med stempel for Jørgen P. Schmidt, guldsmed i Horsens.50 Dekoreret med hjort foran træ.
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Fig. 24. Alterstage fra o. 1600 (s. 2664). NE fot.
1981. - Altar-candlestick c. 1600.

Oblatæsker. 1) Moderne, stemplet »Sørresiig« for Poul Trige Sørresiig, Randers. 2) 1862,9
af porcelæn, sort, med guldkors og -kanter; nu
ude af brug.
Alterkander. 1) Skænket 1937 af Jørgen Marius Jørgensen, født og døbt i Hundslund 1864.
Pæreformet korpus med latinsk kors foran strålesol, høj hals og bred tud. 2) Moderne, stemplet »Sørresiig«, jfr. oblatæske nr. 1. Cylinderformet korpus hvorpå stavkors med midtkugle. 3-4) O. 1853,24 af porcelæn fra Den kgl. Porcelænsfabrik, sorte, med guldkors og -kanter.14
Ude af brug.
1 Tinflaske. 1687 fandtes en gammel tinflaske
på 1 pot.51
Sygesæt, »Bekostet af Hundslund Kirkes Eiere i August 1845«. Kalken (fig. 22), 12,4 cm
høj, har rund, profileret fod, indknebne skaftled med lille, glat knop og bæger med udad-

svejfet munding. På bægeret er graveret et Georgskors, og på foden er giverindskriften indprikket, med skriveskrift; her ses tillige mesterstemplet, måske for Chr. Flyger Walther (Bøje
1982, nr. 6270?). Tilhørende, glat disk, 8,4 cm i
tvm., med kors som sygekalkens graveret på
randen. Oblatæsken er en lille dåse, der på låget
har graveret: »Landsudstillingen i Aarhus
1908(!)« samt udstillingens monogram bestående af cifrene fra årstallet 1909. I cylindrisk læderetui.
Alterstager (fig. 24), o. 1600, 47 cm høje, svarende til Mallings (s. 2324), dog er kraveleddet
over den klokkeformede fod fladt, med spidsovalt tværsnit. Lysetorn af jern.
Syvarmet lysestage, »Skænket til Hundslund
Kirke 1907 af Lærer i Oldrup J. Rasmussen52 og
Hustru« og stemplet med navn og mærke for
gørtlerfirmaet G. Erstad-Pedersen, Århus. 42,5
cm høj; giverindskriften graveret med skriveskrift på den klokkeformede fod.
Messehagler. To nyere hagler, af rødt fløjl
med guldgaloneret rygkors; den ene i skab bag
alteret, den anden, ude af brug, hos sognepræsten. †Messehagler. Før 1635 havde kirken
faet stjålet en hagel af Mads Jespersen, der havde specialiseret sig i tyverier fra kirker;53 haglen
havde han solgt i Lisbjerg til en kvinde. 1715
nævner inventariet en rød pløsses (plysses) hagel med sølvsnore, der 1719 var »moxen« (næsten) udslidt, og som både 1726 og 1741 ønskedes repareret.11 1817 var haglen »aldeles borte«,
men en ny anskaffedes et par år senere.23 1836
trængte den til at fornys,23 men året efter nøjedes man med at anskaffe et nyt kors hertil.14
187314 købtes en hagel af rødt fløjl med guldgaloner.9
Alterskranke, 1862,9 bestående af drejede træbalustre samt enkel håndstang. Gråmalet, stangen ferniseret. Opstillet tværs over koret, med
stor bue foran alteret.
Døbefont (fig. 27), romansk, af rødlig granit,
97 cm høj og kummen 80 cm i tvm. Ifølge
Mackeprang (Døbefonte s. 258ff.) tilhørende
de østjyske løvefontes såkaldte Horsenstype og
nøje svarende til og formodentlig hugget af
samme mester som Torrilds (s. 2632). Afvigen-
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Fig. 25. Dåbsfad nr. 2, af messing, sydtysk arbejde
fra o. 1550-75 (s. 2666). NE fot. 1981. - Brass baptismal disk, South German work from c. 1550-75.

de er blot kummens lodrette bånd, der foruden
ranker er smykket med ringe og palmetblade
hvorover Georgskors indskrevet i cirkel; foden
er udekoreret.
1863 ønskedes fonten renset for maling, 1882
vasket,9 men trods dette er bevaret enkelte farvespor, der antyder en fordeling: rødt på tovstave og de lodrette bånds ornamentik, på grå
eller sort bund. På løverne er fundet sort i
øjenkonturer og manker; på foden grå farve.
Opstillet midt i koret, øst for korbuen.
Dåbsfade. 1) (Fig. 26), skænket 1858 til minde
om politikeren Geert Winther (1813-1905), en
galvanoplastisk kopi (forsølvet kobber) med
relieffer efter billedhuggeren E. L. E. Vieths
voksmodel, udført efter maleren Lorenz Frølichs tegninger 1857.54 I bunden en fremstilling
af Kristi dåb, på randen de fire evangelisttegn
flankeret af indskrifter, der kommenterer de fire mellemstående relieffer: Syndefaldet (1.
Mos. 3,6 og 3,15), Syndfloden (1. Mos. 6,5 og
7,21), Maria med barnet omgivet af engle
(Joh. 1,14 og Mat. 1,21) og Pinseunderet (Ap.
g. 2,4 og 8,4), hvorpå signaturen: »L. Frølich
pinx. L. Vieth sculp.« (fig. 50). (L. F. tegnede,

Fig. 26. Dåbsfad nr. 1, en galvanoplastisk kopi fra
1858 med relieffer udført efter Lorenz Frølichs tegninger 1857 (s. 2665). NE 1981. - Baptismal dish
no.l, a galvanoplastic copy from 1858 with reliefs from
the drawings by Lorenz Frølich 1857.

Fig. 27. Romansk døbefont (s. 2664). NE fot. 1981.
- Romanesque baptismal font.
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Fig. 28. Korbuekrucifiks fra o. 1450-1500, korstræet
nyere (s. 2666). NE fot. 1981. - Chancel arch crucifix
from 1450-1500; wood of cross itself of later date.

L. V. modellerede). 69 cm i tvm. På bundfeltets
kant er med versaler graveret giverindskriften:
» I aaret 1858 givet af Johanne Winther til
Hundslund sogn, hvor hendes ægtefælle Geert
Henrik Winther er fød og døbt«.55
Fadet er et tidligt eksempel på denne type
dåbsfad anskaffet til flere kirker i landet.
186914 blev fadet repareret i København.
2) (Fig. 25), o. 1550-75, sydtysk arbejde, 37,5
cm i tvm. Det ret lille og 5,5 cm dybe fad har i
bunden en drevet fremstilling af Bebudelsen,
efter et ofte anvendt forlæg,57 omgivet af en
ring af nu næsten udpudsede renæssancemajuskler: »Alzei[t] eh wart gelvk« (altid venter
jeg lykken),58 skrevet fire gange. På randen
stemplede ornamenter, rosetter og liljer, samt
senere graverede versaler, antagelig for et tidligere ejerpar: »NNSF« over »NF« (sammenskrevet) og »SMD«.59 Ude af brug.
Dåbskande, 1937, af sølv, tegnet af H.P.Jacobsen hos firmaet Carl M. Cohr, Fredericia,
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og leveret af guldsmed Christensen, Odder.9
†Dåbskande, af tin, muligvis den, der var anskaffet 1902.9
Korbuekrucifiks (fig. 28 og 49), figuren fra
o. 1450-1500, korstræet nyere. Den ca. 115 cm
høje figur, af eg, der har ret kraftigt brystparti
med sidevunde, hænger i (nyere?) tilsatte,
skråtstrakte arme med åbne hænder. Benene er
kun lidt bøjede, og der ses et naglegab i hver af
de overlagte fødder. Øjnene er let åbne, munden lukket. Det tætte, bølgede fuldskæg ender i
to spidser. Snoet tornekrone med mange torne.
Det smalle lændeklæde har midt- og sidesnip.
Af type svarer krucifikset bl.a. til det i Kolt
(s. 2188).
Det flade korstræ, af fyr, er formodentlig
nyere, muligvis fra 1600'rne. Det har affasede
kanter, dog ikke på den yderste, lige afsluttede
del uden for korsarmenes cirkelskiver; den nedre korsarm ender i ret bred tap, antagelig beregnet til anbringelse i en (korbue)bjælke. På
øvre korsarm indskårne versaler »INRI«.
1929 blev krucifikset istandsat af Povl Jensen. Figuren beholdt sin staffering fra 1859: En
bleg legemsfarve med røde blodspor; hår og
skæg brune, lændeklædet blåt. Korstræet nymaledes: Gråt med blå kanter og cirkler samt
hvide hjørneblade.
Korstræet havde spor af fire stafferinger:
Under en mørk egetræsmaling fandtes hvidt på

Fig. 29. Detalje fra prædikestolen, fra 1600 (s. 2667).
NE fot. 1981. - Detail of pulpit, from 1600.
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korset og blåt på kanterne; med sort var på
korsarmsenderne malet øverst »INRI«, på
tværarmens henholdsvis »Istand sat« og Anno
1859«. Nederst stod årstallet »1697« stammende fra en underliggende, ældre staffering, brunt
på korset, øverst var malet et sort tværbånd
med gyldne bogstaver: »INRI«. Det underste
farvelag syntes at bestå af sortbrunt på korset,
rødt og blåt på de øvre korsarmsender.60 Ophængt på triumfvæggens nordre del, tidligere
over korbuen.
Prædikestol (fig. 30), ifølge skåret indskrift fra
år 1600, da Esben Jørgensen i Tendrup lod stolen gøre, antagelig af snedker Oluf Olufsen i
Hedemølle. Lydhimlen er formentlig fra
1700'rne (1747?).
Prædikestolen er et enkelt, men velskåret arbejde, der blandt andre lignende i herredet især
svarer til Torrilds, fremstillet af Oluf Olufsen
(s. 2633). Den har fire fag med arkader, hvis
æggestavsmykkede bueslag bæres af pilastre
med profilerede smalfelter og profilkapitæler. I
fyldingsfelterne foroven er seksoddede stjerner
i intarsia. På storfelternes tre indvendige sider
ses små diamantbosser mellem halvkugler. De
knækkede hjørnefelter har beslagværk i fladsnit, ligeledes med bosser og kugler, de to
yderste felter dog rosetter mellem rhombeformede blomster. Foran hjørnerne er anbragt
fritstående, kannelerede søjler med joniske kapitæler, der bærer den forkrøppede gesims;
denne har perlestav og smalle skriftfelter under
æggestav- og fornyede tandsnitlister. Postamentet har under søjlerne fremspring med profilerede småfelter. Herunder hænger de for
værkstedet så karakteristiske barneenglehoveder (fig. 29), med høje pander hvorom frugtog blomsterkrans. Kun den inderste fjerkrans
er oprindelig, resten er nyskåret ved restaureringen 1929 ligesom de kartoucheformede
hængestykker.61 - Stolens indskrifter står med
let skråtstillede reliefversaler, i frisen: »Ego
svm via, veritas et vita / nemo venit d62 patrem
nisi p(er) me Io 14. /Beati qvi avdivnt verbvm
dei / et cvstodivnt ilvd Lv. 11«. (Jeg er vejen,
sandheden og livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig. Joh. 14,6. Salige er de, som

Fig. 30. Prædikestol udført år 1600, antagelig af Oluf
Olufsen i Hedemølle, og lydhimmel fra 1700'rne
(s. 2667). NE fot. 1981. - Pulpit made in the year 1600,
presumably by Oluf Olufsen of Hedemølle and sounding
board from the 1700}s.

2667

2668

HADS HERRED

hører Guds ord og bevarer det. Luk. 11,28). - I
postamentet skal den toliniede indskrift læses
hver linie for sig fortløbende gennem alle fire
fag: »Saa elskte Gvd ver/den at hand gaf sin /
en borne søn, paa det / at alle som troer paa
hannem63 icke skvle for tabis / men hafve lifvet.
Aar 1600 / lod Esben Iørgensøn i Tendrop giør
dene pridigstol« (de sidste tre ord sammenskrevet til ét). - Underbaldakinens volutbøjler,
med skellagte blade på forsiden og beslagværk
på siderne, har været afskåret for enderne, muligvis i forbindelse med en istandsættelse 1747,
hvilket årstal var skåret i en nu kasseret, bærende planke. Samtidige hermed var muligvis stolens glatte, udsavede hængestykker, der 1929
erstattedes af nyskårne (jfr. ovenfor), samt den
flade, drejede hængekugle.64
Det med stolen samtidige opgangspanel har
retkantet, kanneleret mægler, med drejet topspir fra 1929, og panel med tre rhombeformede
fyldinger indrammet af karnisformede tandsnit. Ved restaureringen blev opgangspanelet
drejet vinkelret på stolen;65 den tidligere anbringelse, med en spids vinkel mod stolen,

Fig. 31. Pengeblok fra 1805 (s. 2669). NE fot. 1981.
- Alms box from 1805.

stammede muligvis fra en istandsættelse 1889.24
Opgangen til stolen er gennem et råt brudt hul
i triumfvæggens søndre del.
Stol og opgangspanel står med en staffering
fra 1929, hvidt og gråt i to nuancer, blåt på
pilastre samt guld på enkelte lister, indskrifter
og englehoveders frugtkranse; opgangspanelets
frise- og postamentlister samt rammelister rødbrune. Tidligere var stolen egetræsmalet, antagelig 1867.9 Oprindelig synes den at have stået
uden farver, måske med en delvis staffering.66
Den enkle, sekssidede lydhimmel er tilføjet i
1700'rne, muligvis 1747 (jfr. årstal på †bjælke
under prædikestolen). Den har glat, gennemløbende frise med lave, gennembrudte voluthængestykker mellem drejede hængekugler. De
udsavede topstykker flankeres af høje, firkantede topspir.67 Himlens underside er ved profillister delt i seks felter omkring et forsænket,
sekskantet felt, hvorunder er ophængt en due,
med fornyede vinger. Lydhimlens staffering
svarer til stolens, i frisen en gulmalet versalindskrift på sort bund: »Dersom nogen taler, skal
han tale som Guds ord. Salige er de som hører
Guds ord og bevarer det«. Før restaureringen
stod himlen egetræsmalet ligesom stolen, men
ældre farver sporedes nedenunder.68
Stolestader, 1867,14 af eg; lave, glatte gavle
afsluttet af rundbuet felt og døre med enkle,
frisede fyldinger. I forlængelse af søndre stolerække er samtidig indrettet en degnestol, med
skråpult mod midtgangen og tilhørende bænk
med udsavede rygbalustre. Både oprindelig og
1910 egetræsmalet,9 nu gråmalet i to nuancer,
med rødbrunt rammeværk samt bladværk kontureret med hvidt i gavlfeltet. Det tidligere †stoleværk af eg,24 bestod 1862 af 59 stole, alle med
fodskamler samt åbne (dvs. uden døre), med
undtagelse af præstens; kun mandfolkestolene
havde rygstød.9 Solgt ved auktion 1866-67.14 Stolestader er tidligst omtalt 1661,69 da herredsbogen bemærker, at folkene hørende til ladegården til Åkær slot, der lå under kronen, havde deres »stolestaae« både til kvinder og karle i
kirken.70
Orgel, bygget 1890 af Frederik Nielsen, Århus, til dels med genanvendelse af ældre piber.
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Fig. 32. Indre, set mod vest. NE fot. 1981. - Interior looking west.

Skænket af aftægtsmand Poul Rasmussen og
hustru Severine Rasmusdatter i Hadrup.71 Ombygget 1948 af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. Et manual med seks stemmer. Oprindelig disposition: Bordun 16 Fod, Principal 8
Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4 Fod,
Octav 2 Fod. Nuværende disposition: Principal
8 Fod, Gedakt 8 Fod, Octav 4 Fod, Fløite 4
Fod, Octav 2 Fod, Mixtur III-IV. Mekanisk
aktion, sløjfevindlade. I forbindelse med en restaurering 1975 ved Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl, blev luftforsyningsanlægget
fornyet; samtidig ombyggedes orgelhuset, og
facaden fik nye piber af tinlegering. Facade fra
1948, tegnet af H. P. Nielsen.72 På gulvet i vest;
oprindelig på et samtidigt †vestpulpitur,14 1926
på et lavt †podium her (fjernet 1948).9

Skab til alterklæder, med malet årstal »1823«,

af fyr, 170 cm højt. Enkelt, blot med profilgesims over tandsnitliste. Døren har to spejlfyldinger, den øvre og største riflet. Rødbrunt
med grå profiler og tandsnit, over døren det
hvidmalede årstal. Opstillet bag altertavlen, op
mod korets østvæg.
Pengeblok (fig. 31), med indprikket »AD
1805« mellem ciseleringer på lågens lodrette
pyntejernbånd. Tildannet af en udhulet og
jernbundet egestamme, 60 cm høj, hvis runding ses på bagsiden, hvorimod de øvrige sider
er plane; bagkanten fortsætter 7,5 cm op over
endefladen med to kvadratiske pengetragte.
Lågen, der lukkes med et vinkeljern, har foroven spor efter to ældre låse. En lodret skillevæg deler det indre i to rum. Malet blegrød,
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Fig. 33-34. Klokke nr. 1, støbt 1762 af M. C. Troschell, København. 33. Skriftbånd og bort om halsen. 34. Klokken (s. 2671). NE fot. 1981. - Bell no. 1,
cast in 1762 by M. C. Troschell, Copenhagen.

båndene sorte. Opstillet i våbenhusets sydvestre hjørne, 1808 var den fæstnet til en af kirkestolene.73
Pengebøsser, 1946, af messing, med pånittet
græsk kors; udført af gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, på stolegavlene ud for indgangsdøren.
†» Tavlepunge« er 1715 omtalt som ubrugelige.11
†Pulpiturer. 1) Tidligst omtalt 1719. 1734 var
pulpituret, »som de unge folk går op på«, så

forfaldent, at kvindfolkene ikke kunne sidde
derunder uden livsfare.11 O. 18629 omtales, at
der stod ti stole herpå, og at dets plads var
nederst i kirken over kvindestolene, dvs. ved
nordvæggen. 2) Orgelpulpitur, 1890,14 i vest,
fjernet 1926.9
Salmenummertavler. 1-3) Ens fyrretræstavler,
fra 1800'rne, med tunget udsavet topgavl og
søm til ophængningstal. Gråbrune, med grå
kant. På skibets vægge. 4-5) 1929,9 affyr, med
skårne initialer »P. J. B.«74 på den største. Lister
med indskrifter, »Lovsynger Herren« og »Prædiken« opdeler tavlen i vandrette felter til salmenumrene. På triumfvæggens nordre del. En
enklere tavle, blot med indskriften »Prædiken«, er ophængt på skibets sydvæg. Malet
som ovennævnte. - En stor, dobbelt †nummertavle, fra 1800'rnes slutning, med søjlebårne
rundbuegavle, hvorunder trekløverbuer, og
med felter beregnet til indskudstal, ses på et
fotografi fra 1890 (fig. 18); fjernet 1923.9
Præsterækketavle,75 med indskrift: »Anno
1936« malet på rammens hjørner. Aflangt rektangulær fyrretræsramme om tre felter med
sortmalede navne på sognets præster efter reformationen. Rammen gråmarmoreret, med
brune kanter. På sydvæggen i tårnrummet.
Et maleri af Kristi dåb, signeret »Chr. Dalsgaard Sorø 1891«, var indtil 1929 indsat i altertavlens midtfelt. Det er udført i olie på lærred,
136 X 90 cm, og viser i forgrunden den hvidklædte Kristus, der med den ene hånd viser
mod floden Jordan, med den anden holder om
hovedet på den bøjede, mørktklædte Johannes,
med korsstav og muslingeskal. Gulbrune,
grøntbevoksede klipper med palmer skyder sig
ud i den gråhvide flod, i baggrunden blegere
bjerge. Ophængt, i profileret ramme, over skibets syddør.
To lysekroner, 1907, oprindelig beregnet til
petroleumsbelysning, er leveret af gørtler Erstad-Pedersen, Århus;76 2 x 8 lysearme, hver
med blikbeholder og mælket glaskuppel, der
fjernedes 1951.9 I skibet. Lampetter opsat 1976.
Kirkeskib,77 barken »Samsø af Horsens«,
bygget af en ung sømand, Andreas Carl Mortensen, †1908, og skænket af hans forældre,
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skrædder Mikkel Mortensen og hustru, Sondrup strand. Ophængt i skibet 1908 eller 1909.
Klokker. 1) (Fig. 34), 1762, støbt af M. C.
Troschell, København. 84 cm i tvm. Om halsen et skriftbånd med reliefversaler: »Anno
1762. Soli deo gloria. Me fudit M. C. Troschell
hof glockengiser in kopenhagen« (... Gud alene
æren. Mig støbte ...). Skriftbåndet ledsages af
perlestave og fint formede og veludførte borter
med rocailler og spinkelt bladværk (fig. 33). På
slagkanten et andet mindre rocaillemønster,
svarende til det på den samtidige klokke ved
Vartov kirke i København (Kbh. 4. bd., s. 59).
Knebel fra 1980. Den forrige, fra 1943, og en
endnu ældre samt to trækstænger, er anbragt på
nordvæggen i klokkerummet. Klokken ophængt i slyngebom 1943. 2) »Hundslund menighed gav mig til kirken aar 1945. Jysk jernstøberi i Brønderslev gjorde mig«. Toliniet
versalindskrift om halsen, mellem dobbeltlinier. På klokkelegemet verset: »For fred jeg
blev givet af takkende sind, Guds fred jeg vil
ringe i sjælene ind«.78 Et cirkulært støbermærke
med klokke og stemmegaffel er indskrevet af
skriftbånd med: »Jysk jærnstøberi Brønderslev«. 96,5 cm i tvm.
†Klokker. 1529 afgav kirken ved klokkeskatten en klokke, der med al jernfang (ophænget)
vejede 2 skippund og 8 lispund.79 - Kirken må
da have haft mindst to klokker (jfr. klokkerebshuller ovenfor); senere - og i hvert fald fra
1687ff.51 nævnes kun én klokke i tårnet.
Klokkestol, af eg, bestående af dele fra en ældre stol, der er omdannet flere gange og delvis
fornyet, især østfaget, senest ved ophængning
1945 af klokke nr. 2, samt 1980. Hver af stolperne støttes af to par skråstivere nedtappet i
fodbjælkerne. På den vestre stolpes yderside er
indskåret »RAS 1746«, på den underste »1901«,
antagelig reparationsår. Ifølge regnskaberne
var tømmerværket 171511 så slet, at det var farligt at ringe med klokken. 1746 trængte stolen
til reparation,11 men den foretagne udbedring
(jfr. årstal) synes ikke at have været tilstrækkelig, idet kirkesynet 181723 fandt klokkestolen så
skrøbelig, at den måtte fornys,80 et ønske, der
gentoges 1858.24

GRAVMINDER
Epitaf (fig. 35-36), muligvis fra 1673, ifølge
malet indskrift bekostet af Morten Mikkelsen
Had(e)rup, hvis malede †familieportræt antagelig har været anbragt i midtfeltet; her er 1792
skrevet en fortegnelse over ejere af gården i Had(e)rup, siden suppleret med navne og årstal til
1864. Epitafiet er først repareret 1792, siden restaureret 1889-90 af Magnus Petersen og senest
1972-73 af Georg N. Kristiansen.
Det meget store epitaf, af eg, der når fra stolesædehøjde til loftsbjælkerne, er et billedskærerarbejde, der afviger fra egnens øvrige. Til et
tungt virkende, kvadratisk storstykke, med
forsænket, rektangulært midtfelt, og med gesims- og postamentbjælker indrammet af bølgelister, er dels føjet rutineret skårne bruskede
vinger, top- og hængestykke, dels et antal ret
store, langstrakte figurer. Midtfeltet flankeres
af høje frifigurer, evangelisterne Mattæus og
Markus, hver stående på en konsol, formet
som en trægruppe, hvis tætte bladkroner danner pude for evangelisternes fødder. Ved Mattæus' side står hans symbol, englen med blækhuset oprakt, mens Markus' løve kigger frem
mellem konsolstammerne (fig. 36a). På de små,
skæggede hoveder bærer de et fantasikapitæl
(fig. 36b), der støtter gesimsbjælkens bossesmykkede fremspring. Uden for evangelistfigurerne står slanke snosøjler omvundet med
friskårne vinranker og med volutkapitæler. På
de forholdsvis smalle vinger danner en maskeprydet bøjle (fig. 36c) konsol for små
mandsfigurer, (Peter og Paulus?), ligesom
evangelisterne stående med bog i den ene hånd.
På gesimsfremspringene står større figurer af
Johannes og Lukas, hvis (nyskårne) dyresymboler, ørnen og oksen, ses ved deres fødder. Et
lavt, brusket topstykke, med midtoval, bærer
en konsol for den opstandne og velsignende
Kristus, med stærkt flagrende kappe, stående
på jordkuglen. - Postamentbjælkens kraftige
fremspring er smykket af store englehoveder,
og midtpå er anbragt et dobbelt volutskjold
med afdødes reliefskårne mærker, henholdsvis
et slynget Jesumonogram og en månesegl med
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Fig. 35. Epitaf, muligvis fra 1673, bekostet af Morten Mikkelsen Had(e)rup, med fortegnelse 1792 over ejere af
gården i Had(e)rup (s. 2671). NE fot. 1981. - Sepulchral tablet, possibly from 1673, paid for by Morten Mikkelsen
Had(e)rup, with list 1792 of owners of the farm in Had(e)rup.
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ansigt og stjerne. Det bruskede hængestykke
har hvælvet midtoval afsluttet af englehoved,
og tilsvarende, velskårne delvis fornyede hoveder ses uden for de store, fremspringende barokbøjler under postamentfremspringene.
Før Magnus Petersens restaurering 1889-90
lå epitafiet på kirkeloftet adskilt i alle sine dele.
Et omfattende snedker- og billedskærerarbejde81 blev derfor foretaget før den farvemæssige
istandsættelse. Midtfeltets †portrætmaleri omtales i Danske Atlas 1768 (IV, 249) som »smukt
malet ... med en Mand og Familie paa, som
man nu ei veed hvem er, eftersom Inscriptionen er bleven ulæselig«. Ved restaureringen
1889f. konstateredes, at alle farverester i dette
felt var afskrabet før indskriftens tilføjelse
1792. Af den øvrige, oprindelige staffering
med farve og guld på kridtgrund var kun fa
spor tilbage. Der foretoges derfor en rekonstruktion af den oprindelige staffering samt af
indskrifterne fra 1792. Denne opmaling blev efter en generel konservering - udbedret ved
istandsættelsen 1972f.
Epitafiets bundfelter står sortmalet, mens alle lister, kanter, dragtdele og flere detaljer er
forgyldte; sølv ses på de store bosser. Søjler og
dragter er grå, med nogen anvendelse af grønt
og rødt. Figurer og engleansigter har almindelig legemsfarve. Kristus bærer hvidt lændeklæde og gylden kappe med rødlilla foer. Yderst
på frise og postament er malet grønne planter
med gyldne blomster.
De mange indskrifter med hvid kursiv på
sort bund er dels gentaget (?) eller tilføjet 1792,
dels opmålet på forskellige tidspunkter. I topfeltet står: »Gud til Ære og Kirken til Prydelse
er denne Tavle(!) bekostet af Morten Mikkelsen
Haderup 1613« (antagelig fejlskrift for 1673).82
I frisen: »Kommer lader os synge med Fryd for
Herren. Lader os raabe af Glæde for vor Saligheds Klippe. Lader os fremkomme for hans
Ansigt med Taksigelse«. I midtfeltet foroven:
»Efterkommende Slægter i Morten Mikkelsens
Gaard i Haderup. Morten Christensen, Anders
Andersen og Rasmus lensen beboede den ligesom ham. Men Rasmus Iensens Enke Ane
Mikkelsen skiftede den imellem hendes 2 Søn-
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ner. Anders Andersen og Rasmus Rasmussen
Anno 1691 «. Herunder i to spalter:
Levede
1697
Anders Andersen
Bodil Rasmus Datter
1735
Anders Andersen
Elsebeth Carls Datter
1760
Carl Andersen
Bodil Niels Datter
1790
Anders Espensen
Bodil Niels Datter
1797
Anders Espensen
Margrethe Anders Datter
1812
Niels Sørensen
Margrethe Anders Datter

Døde
1741
1737
1758
1770
1785
1796
1812
1796
1812
[1853]
1818
[1853]

1819

1848
[1853]

Frederik Sørensen
Margrethe Anders Datter

185[1] Frederik Andersen
Mariane Niels Datter

[1857]

1701

1743

Rasmus Rasmussen

[Me]tte Iens Datter
1721
Søren Iakobsen
Marie Rasmus Datter
1747
Iacob Sørensen
Else Mikkels Datter
1775
Søren Iacobsen
Maren Peders Datter
1808
Iacob Sørensen
Maren Iens Datter
1815
Iacob Sørensen
(1848) Birthe Peders Datter
1822
Jens Mikkelsen
Karen Iensdatter83
På postamentet: 1) »Et Menneske født af en
Qvinde lever en stakket Tid og mættes af Uro,
gaaer op (oprindelig stod: ud) som et Blomster
og afskjæres, flyer som en Skygge og bestaaer
ikke. Joh. 14,12« (en oprindelig fejl for Job
14,1-2). - »Alt Kjød er Høe og dets Herlighed
som et Blomster paa Marken. Esaias 40« (v. 6).
2) »Thi vi vide, dersom vort jordiske Huus bliver nedbrudt, have vi en Bygning som er
gjordt uden Hænder, og evigt i Himmelen.
2. Cor. 5,1.« - »Herre lad mig kjende min Ende og mine Dages Maal, at jeg kan vide hvor

1745
1754
1746
1782
1779
1805
1815
1814
1864
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Fig. 36 a-c. Detaljer fra epitaf, muligvis fra 1673 (jfr. fig. 35) (s. 2671). JJF fot. 1982. - Details from sepulchral
tablet, possibly from 1673 (cf fig. 35).

snart jeg skal lade af at leve. Pslm. 39,5.« I
hængestykkets ovalfelt: »Salig er den og helig(!) som haver Deel i den første Opstandelse;
over saadan haver den anden Død ingen Magt;
men de skulle være Guds og Christi Præster,
og regnere(!) med Ham i ald Evighed, af Johannes Aabenbaring 20. C. 6 v. - Wor salig
Fæderne Her under Hviler har bekostet Denne
Guds Huus store Ære-minde til efter Kommerne. Liidet Repareret af os Tvende Eyere Søren
Jacobsen Huust Maren Peders D. Anders Espensen Huust Bodil Niels D. i Haderup
1792«.84 Over denne indskrift lå en nyere, med
forskellige bibelcitater,85 der imidlertid fjernedes 1889.
176886 hang epitafiet »lige for prædikestolen«, dvs. på skibets nordvæg, over for en tilhørende, tåben begravelse (nr. 2). Endnu 18629
omtales det på denne plads, men lå før restaureringen 1889 på kirkeloftet. Genophængt på
nordvæggen det følgende år.87
Gravsten. 1-4) Fire romanske gravsten er indmuret i våbenhus og tårn. Deres tovstavsind-

ramning og fladeopdeling er af beslægtet karakter, og parvis er de sandsynligvis hugget i
samme værksted, hvorfra også andre af egnens
gravsten stammer. I stenens øvre felt er (således
som set på fig. 37 og 41-43) beregnet plads til et
navn, der i de tre tilfælde (fig. 38-40) er hugget
med ubehjælpsomt formede bogstaver, der i
teknisk henseende adskiller sig fra den velhuggede ornamentik. Navnet kan enten være udført af stenhuggeren, der har været uvant med
bogstaver, og antagelig efter et (misforstået)
forlæg, eller af en lokal person, der efter en
forskrift har tilføjet navnet på den færdighuggede sten.
1) (Fig. 37), med indskrift over Magnus.88
Den rektangulære sten af mørkegrå granit, 122
X 39-37 cm, er indrammet af en dobbelt tovstav, der foroven ligeledes tværdeler stenen i et
lille, øvre felt med indskriften og et større, nedre med ornamentikken. I det lille »hovedfelt«
står med sjusket indristede majuskler navnet
»MAgNVS«89 (fig. 38). I det større felt er med
sikker hånd hugget en reliefudsmykning: et
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korset kors (uden nedre tværstav) på lang processionsstang, med midtknop, plantet i en lille
Golgathahøj, hvorfra der vokser en plante op
på hver side af stangen.90 Denne flankeres foroven af henholdsvis en femkløver og en trekløver, hvis rande er ophøjede, og herunder af
spiralsnoede dobbeltvolutter. I våbenhusets
sydmur, vest for døren og lige over sylden.
2) (Fig. 41), barnegravsten? af lysgrå granit
med sorte korn, nærmest rektangulær, 68 X
27-24 cm. Stenen, hvis reliefudsmykning har
mange lighedspunkter med nr. 1 og muligvis er
udført i samme værksted, har et tomt navnefelt
foroven. Den dobbelte tovstav indrammer et
enkelt processionskors, uden tværstave, men
på Golgathahøj og med midtring, hvorfra der
til hver side udgår et spiralblad. Herunder flankeres stangen af volutranker.91 I våbenhusets
østmur, et skifte over sylden.
3) (Fig. 42), barnegravsten? af grå granit med
røde og sorte korn, nærmest rektangulær, 73 X
41-38 cm. Som nr. 1 og 2 er stenen indrammet
og tværdelt af dobbelt tovstav, men slutter sig
med sin konturhuggede ornamentik snarere til
»mester Elui's« værkstedsgruppe (jfr. Randlev
s. 2486, nr. 2 og Odder s. 2570f.). I det øvre
navnefelt er med minuskelagtige bogstaver
indhugget et navn (fig. 39), der tilsyneladende
står på hovedet i forhold til stenens udsmykning. Kun med største usikkerhed kan foreslås
læsningen: »ppesu (omvendt) s«. I det større
felt er i kontur indhugget et Georgskors, hvis
arme mødes i en cirkel. Processionsstangen står
på en dobbeltstreget halvbue (jfr. Gylling). I
våbenhusets sydmur, øst for døren, lige over
sylden.
4) (Fig. 43), barnegravsten?, af rødlig granit
med sorte korn, 69 X 31-30 cm, nærmest rektangulær. Svarende til nr. 3 og som denne rimeligvis fra »mester Elui's« værksted. I det øvre navnefelt (fig. 40) er de med nr. 3 beslægtede
bogstaver så vanskelige at tyde, at man ikke
kan se, om navnet også her står omvendt eller
skal læses spejlvendt. Georgskorsets arme
smalner til mod midten, og dets stang står på
en nærmest stumpvinklet gaffel. I tårnets nordmur, i næstnederste skifte.

5) Formodentlig fra o. 1625-50, men al indskrift og hovedparten af ornamentikken udslidt, bl.a. på grund af stenens placering som
trinsten i skibets sydportal. Rødlig kalksten, nu
118 X 58 cm. Ved langsiderne er spor efter
slyngbånd og i hjørnerne efter cirkler med
evangelisterne og deres tegn. Tydeligst skelnes
de nedre medaljoner, med indvendig tunge-

Fig. 37. Romansk gravsten nr. 1, med indskrift over
Magnus (s. 2674). KdFL fot. 1985. - Romanesque
tombstone no. 1, with inscription to Magnus.
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Fig. 38-40. Romanske gravsten med optrukne navneindskrifter i hovedfeltet (s. 2674f.). 38. Nr. 1, over
Magnus (jfr. fig. 37). 39. Fra nr. 3 (jfr. fig. 42). 40.
Fra nr. 4 (jfr. fig. 43). V. M. fot. 1948. - Romanesque
tombstones with touched-up inscriptions on main panels.
No. 1, to Magnus, and nos. 3-4 (cf. fig. 37, 41-43).

bort, omfattende henholdsvis Lukas med oksen
og Johannes med ørnen, siddende på højryggede stole og hver med en stor bog.
6) (Fig. 46), o. 1650, figursten over anonymt,
verdsligt ægtepar med to børn. Lysgrå kalk-

sten, 200 X 117 cm og 12 cm tyk, stærkt nedslidt, af indskriften med reliefversaler ses kun
enkelte bogstaver samt et årstal »(1)652«92 i nederste linie. Ægteparret står under et tvillingbueslag støttet af volutknægte; mellem dem ses
et krucifiks, der er placeret foran midtsviklen.
Manden har ørekort hår, spidst skæg over pibekraven og kappe, der når ned over knæbukserne. I den ene hånd holder han en handske.
Hans hustru har konehue og stivet, rund krave
åben fortil. Hun bærer lang, »plisseret« kappe
med kort slag og holder en bog i hænderne
foran sit korte liv. Foran faderen står hans søn,
hvis lange, lokkede hår falder ned på den udslåede krave. Han har kappe og bukser som den
voksne og holder hænderne samlet i bøn foran
brystet. Samme stilling, men let vendt mod faderen, indtager den lidt mindre pige, der står
foran moderen, og som er klædt ganske som
denne. Kun håret er sat op i en fletning omkring hovedet. Baggrunden for personerne er
prikhugget. I skriftfeltet forneden ses to profilstillede kranier adskilt af to næsten forsvundne
skjolde, der antagelig som vanligt har rummet
afdødes (bo)mærker og initialer. Stenen har
hjørnecirkler med siddende evangelister og deres dyretegn. Antagelig udført i et Århusværksted.93 Opstillet mod våbenhusets østvæg.
7) (Fig. 44), 1725-50, med sekundær indskrift
o. 1804. Lysgrå kalksten, 179 X 117 X 9 cm,
med fordybede kursivindskrifter, der nu næsten er forsvundne. Stenens udsmykning er udført efter samme forlæg og antagelig i samme
værksted som en række sten i omegnen af Arhus, med den nærmeste parallel i Lisbjerg (s.
1420, nr. 5).94 I hjørnernes store ovalfelter ses
de siddende evangelister og deres tegn, i feltet
mellem dem foroven den opstandne Kristus
med sejrsfanen, forneden vinget timeglas foran
kranium over korslagte knogler. Det ovale
skriftfelt er indrammet af en krans af klokkeblomster, og i de udsparede felter herom ses
»barokblomster« og hvedeaks. De tilhørende
indskrifter har formentlig været de i denne forbindelse jævnligt anvendte bibelcitater, der parallelliserer planters og menneskers vækst, visnen og genfødelse: Job 14,2, Sal. 103,15, Esaias
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Fig. 41-43. Romanske gravsten indmuret i kirkens tilbygninger (s. 2675). Nr. 2, uden indskrift. NE fot. 1981.
Nr. 3-4, med vanskeligt læselige indskrifter. VM fot. 1981. - Romanesque tombstones included in masonry of
extensions to the church. No. 2, without inscription. No. 3-4, inscriptions legible with difficulty.

40,6 og Joh. 12,24. Under forkrænkelighedssymbolerne forneden står: »Qvis evadet«
(hvem undslipper), langs randen antagelig bibelcitater) og under evangelisterne deres navne. - Af den sekundære indskrift kan kun læses
skønskriftsinitialerne »IRS B« ved siden af opstandelsesfeltet samt i fodfeltet årstallet »1804«.
I kirkegårdens nordvesthjørne.
8) Fra 1700'rnes sidste halvdel, rimeligvis
over Hans Erichsen, †1790, og hans hustru Maren Nielsdatter, †1792, der var gift første gang
med Hans ?, †1751. Lysgrå kalksten, 196 X 130
X 10 cm, hvis fordybede kursivindskrift næsten er helt nedslidt. Stenen, der indrammes af
et flettet slyngbånd, har foroven over et bredt
bueslag en naiv fremstilling i relief (fig. 45) af
den opstandne Frelser, med kors og sejrsfane,
stående på en dragelignende slange, symbol for
ondskaben. På bueslaget står: »Jeg er opstandelsen og livet. Hvo som troer paa mig skal
blive salig«. I stenens hjørner medaljoner med

et stort Jesumonogram: IHS, de øvre omgivet
af spinkle bladranker endende i blomst.
Af den nedslidte gravskrift, der optager næsten hele stenens flade, kan kun læses nogle få
ord, der her er suppleret efter en læsning
o. 1916.95 Foroven står ægteparrets initialer,
med store skønskriftsbogstaver: »HES« og
»MND«, dernæst navnet »Hans Erichsen (af
Tendrup, fød i Ba[lle]boe) 1723«. Af hustruens
data: [født i] »O(lstr)up 1707 (og døde i Torup
17- og levede et) kier(ligt ægteskab med) [sin]
første mand Hans ..., fød i Tendrup 1698 ...«.
Nederst står »Ao. 1787 ...«. På kirkegården ud
for nordportalen.
9) O. 1800, over Povel Sørenssen, f. i
Hundslund, †18.., og formodentlig hans hustru, f. 175?, †l78?. Rødlig kalksten, 179 x 116
X 12 cm, med karnisprofileret kant; den fordybede indskrift med kursiv (navnet med store
skønskriftsbogstaver) næsten udslidt. Stenens
nyklassicistiske udsmykning svarer ganske til
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Fig. 44. Gravsten nr. 7, 1725-50, med sekundær indskrift o. 1804 (s. 2676). NE fot. 1981. - Tombstone
no. 1, 1125-50, with secondary inscription c. 1804.

sten i Sdr. Galten (s. 2116, nr. 3) og Randlev
(s. 2486, nr. 3) og er formodentlig som disse
udført i Jens Hiernøes værksted.96 Den store,
rektangulære skrifttavle har øvre hjørneudvidelser, hvorpå står guirlandesmykkede vaser,
der flankerer den opstandne Kristus med sejrsfanen, i skybræmme. Under hjørneudvidelserne er med sløjfe ophængt henholdsvis roset,
timeglas og anker, samt vægt og æskulapstav(?). Nederst stor roset mellem oliegren og
palmeblad. På kirkegården, ud for præstedøren
i korets sydmur.
Gravkrypt i korets vestre fag, der 18629 ansås
for at have været indrettet for præstefamilierne
og dengang forlængst var fyldt op, undersøgtes
1979. I fylden af jord og sand fandtes nogle få,
rustede kistebeslag fra årtierne omkring 1700.
Det murede rum måler 440 X 235 cm og overdækkes med et langsgående tøndehvælv, der er
udført af (genanvendte?) munkesten og kamp.
Kammerets sydvestre hjørne, hvor der måske
har været en indgang, rager ind i præstedørens

åbning. Den egentlige nedgang til gravrummet
ser ud til at have været midt på vestsiden. I den
søndre ende sidder en nu tilmuret ventilationsskakt. Efter undersøgelsen blev rummet atter
opfyldt og tillukket.
†Begravelser. 1) I tårnet. 4. febr. 1661 gav Karen, salig Esche Rasmussens hustru i Oldrup,
for sin og sin salig husbonds lejersted i tårnet to
agre med deres engsted.69
2) En åben begravelse i skibets midtgang er
1768 omtalt i Danske Atlas.86 Den lå lige over
for det førnævnte epitaf og skulle ifølge en udtalelse 1730 af kirkesynet tilforn have tilhørt en
mand i Hadrup. Dette år var begravelsesstedet
ved »at falde ind«, hvorfor folk i stolestaderne
ovenover »befrygtede sig at stå i stolene«.11
18629 lå en gravsten97 over nedgangen til begravelsen, der da »forlængst« var blevet opfyldt.10
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 48), o. 1834,
over Abbelone Pedersdatter, f. på Tangholm
19. jan. 1801, d. på Ondrupgaard 29. juni 1834,
og hendes ægtefælle (S.P.Poulsen, f. på Ondrupgaard 9. nov. 1793, †21. jan. 1849). Hvid
marmorstele på sokkel, i alt 115 cm høj. Under
den syvtakkede gavl et fordybet cirkelfelt hvori
et latinsk kors, på stelens flade et konturhugget
portalfelt med den fordybede indskrift med antikva. Syd for koret.
2) (Fig. 47), o. 1861, over Jens Møller Vogelius, *7. maj 1780 i Hundslund præstegård, d.
sammesteds 29. dec. 1861. »Venner i Hundslund Sogn satte ham denne Mindesteen«. Afbrudt søjle af rødgrå granit, på ottekantet sokkel af lidt mørkere grå granit, i alt 166 cm høj.
Den fordybede antikva-indskrift er hugget i et
medaljonfelt foroven på søjlen, over korslagte
grene, begge dele i relief. Giverindskriften indhugget forneden. Øst for kirken.

KILDER OG HENVISNINGER
LA Vib. Præstearkiv: Div. dok. 1800-73 (C 380. 29).
- Kirkeregnskaber 1830-1900 (C KRB 211). - Ved
embedet: Synsprotokol 1862 ff. - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i
almindelighed s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og
s. 1650-51.
NM 2. afd.: Præsteindb. ved P.Winther 1808.
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Håndskrift: F. Uldall: Om de danske Landsbykirker
IV, 1887, s. 230. - Indberetninger ved Magnus Petersen 1887 og 1890 (epitaf), E. Rothe 1904 (kalkmaleri), Chr. Axel Jensen 1907 (bygning og inventar),
Kr. Due 1924 (inventar). V. Norn 1926 (vindue), Peter Kr. Andersen 1928 (inventar), Povl Jensen 1929
og 1930 (altertavle og prædikestol), Helga og Bent
Exner 1969 (alterkalk), Georg N.Kristiansen 1969
og 1973 (epitaf), Niels Jørgen Poulsen 1979 (gravkrypt), Vibeke Michelsen og Henrik Larsen 1981
(inventar og gravminder), Vibeke Michelsen og
Jens-Jørgen Frimand 1982 (inventar og gravminder).
- Udskrifter af de gennemgåede arkivaler findes i
NM 2. afd. - Beskrivelse af kirkegård og bygning
ved Kjeld de Fine Licht, glasfragmenter ved Birgit
Als Hansen, †kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Vibeke Michelsen, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1985.
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Romansk
gravsten 1887 og epitaf 1888 ved Magnus Petersen. Vinduesramme 1926 ved Viggo Norn. - Akvarel af
altertavlens topstykke 1929 ved Povl Jensen. Glasskår 1946 ved P. Linde. - Vindue i korets nordside 1982 ved Birgit Als Hansen og Morten Aaman
Sørensen. - Grundplan og tværsnit 1985 ved KdeFL.
Litteratur. Egnshistoriske samle- og oversigtsværker er nævnt under Saksild, s. 2436. Johs. Malling:
Af Hundslund Kirkes Historie. ÅrbÅrhSt. VIII,
1915, s. 68-84. N.Kragh: Hundslund Kirke.
ØJyHjemst. XIII, 1948, s. 50-60, Om Hundslund
Sogns Præster efter Reformationen I. ØJyHjemst.
XIV, 1949 s. 135-46. MeddÅSt. 1968, s. 91 (parkeringsplads), 1974, s. 50 (tegn. i Bygn. insp. Århus),
1975, s. 61 (orgelreparation), 1976, s. 58 (urneplæne), 1980, s. 88 (fornyelse aftage), 1981, s. 122 (elektrisk ringeanlæg).
DiplDan. 2. rk. III, nr. 98.
DiplDan. 2. rk. VI, nr. 215.
SRD VI, 469.
ÆldDaArkReg. II, 124, jfr. Poul Rasmussen i Studier i Århus stifts ældste ejendomshistorie III. Landbohist. Selskab 1984, s. 17ff.
Kronens Skøder II, 424, jfr. Torrild, s. 2619.
LA Vib. Landstingets skøde- og panteprot. 169092, fol. 7 (B. 24. 654), jfr. Torrild, s. 2619.
Samme. 1694-96, fol. 2 (B 24. 660). Hundslund
kirke var blandt dem, hvorom der i slutningen af
1730'rne opstod trætte med kongen, jfr. Randiev,
note 7 (s. 2488) og HofmFund. III, 199.
LA Vib. Hads-Ning herreders skøde- og panterot. 1801-11, fol. 104-5 og 128 ff. (B 58B. Sp 4).
Synsprotokol 1862 ff. Protokollen rummer en omhyggelig beskrivelse og en kronologisk ordnet overigt over tildragelser ved kirken forfattet af Niels
Kragh, sognepræst 1923-57.

Fig. 45. Udsnit af gravsten nr. 8, fra 1700'rnes sidste
halvdel, rimeligvis over Hans Erichsen, †1790, og
hustru Maren Nielsdatter, †l792 (s. 2677). NE fot.
1981. - Section of tombstone no. 8, from the later half of
the 1700's, probably for Hans Erichsen †1790 and his
wife Maren Nielsdatter, †1792.

Fig. 46. Figursten nr. 6, o. 1650, over anonymt ægtepar med to børn (s. 2676). NE fot. 1981. - Figured
stone no. 6, c. 1650, for anonymous married couple with
two children.
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Fig. 47. Kirkegårdsmonument nr. 2, over Jens Møller Vogelius, +1861 (s. 2678). NE fot. 1981. - Churchyard monument no.2,for Jens Møller Vogelius,
10 RA DaKanc. Koncepter og indlæg til sjællandske
reg. 1701, nr. 73
11 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
12 Note 9. En synsforretning 1791 drejede sig om et i
øvrigt ikke kendt fortov uden om kirkegården, LA
Vib. Århus bispearkiv. Hads hrd. Gylling, Hundslund 1666-1845 (C 3. 579).
13 Afbildet f.eks. i Trap VIII, 1963, s. 332. Svend
Nørregård Hansen: Skanderborg vildtbane I—III,
ØJyHjemst. XXXXVI-XXXXVIII, 1981-83, specielt II, 9-15. Jfr. K.-E. Høgsbro: Vildtbanepæle.
Antikvariske Studier I, 1977, s. 251-64 og T. Balslev
Wingender: Kongejagt. Skalk 1985, nr. 4, s. 18-26.
To andre vildtbanesten i sognet er for tiden placeret
ved den fhv. præstegård.
14 LA Vib. Kirkergsk. for landsogne. Hundslund
1830-1900 (C KRB. 211).
15 NM 2. afd. Korrespondance.
16 Kjeld Bønnelycke: Hads Herred før og nu, Århus
1873-76, s. 200, jfr. K. Uldall: Kirkens profanbrug, i
FortNut. IX, 1931-32, s. 137.
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17 I vest, hvor det er bredest, svarer skibets udvendige bredde til diagonalen i koret.
18 Den nedennævnte, egenartede kordør, der adskiller sig fra skibets portaler, kunne måske give anledning til en formodning om, at to hold håndværkere
har været på spil.
19 Gravrummet i koret er bygget delvis ind i åbningen, således at dørens tilmuring ser ud til at være
foretaget før eller samtidig med begravelsen.
20 Der foreligger ikke oplysninger om en eventuel
ramme. Ang. glasfragmenter, se s. 2658.
21 Meget fragmentariske rester af *egetræsramme
med fals, muligvis den oprindelige, indsendt til NM
2. afd., hvor de har inv. nr. D 10901. I de øvrige
vinduer sidder fyrretræsrammer.
22 Uldall bemærker i ÅrbOldkHist. 1894, s. 252, at
en af dem er udført i to stykker; om ejendommelighederne jfr. hans artikel, navnlig s. 220 ff. og 242 f.
23 LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprot.
1817-54 (C 30. 1-2).
24 LA Vib. Hads-Ning herreders provsti 1840 f.
Synsprot. 1842-1908 (C 31. 1-4).
25 Note 24. Derefter har formentlig kulbeholderen,
som 1933 skulle flyttes udenfor, haft plads i hjørnet.
26 N. Kragh 1949, s. 143.
27 På indersiden er malet årstallet 1979, refererende
til tagets fornyelse.
28 Noterne 10 og 11.
29 Synet 1857 (note 24) skønnede, at tårnet var blevet
udvendig fornyet dette år, hvilket kan sammenholdes med, at Uldall læste årstallet »17.7«, jfr. fig. 2.
30 Noterne 9, 14 og 24.
31 Stemplet henholdsvis »P. Matzen Egensund« og
»Bygholms teglværk«.
32 Jfr. Rothes indb. Ifølge sognepræstens brev af
7. juni 1904 (i NM) fandt dekorationsmaler Malling i
forbindelse med sin maling af kirkeloftet kalkmalerier på »begge længdevægge«.
33 Kr. Due har 1924 prøveafdækket de tre nordligste
figurer på forsiden.
34 Tomas har her fejlagtigt faet Mattias' hellebard og
sidstnævnte i stedet for en hyrdestav.
35 Ifølge restauratoren, Kr. Dues, indberetn.
36 Landsby i Skannerup sogn (Gjern hrd.).
37 Jfr. gravsten nr. 30 i Århus domkirke, s. 780.
38 Frederik Arnoldisen de Fine var medtjener i 12 år
og sognepræst i 12 år; jfr. LA Vib. Århus bispearkiv.
Hads herredsbog 1661 (C 3. 1082).
39 Rasmus Johansen var ifølge ovennævnte herredsbog sognepræst i 52 år.
40 Bag på tavlen står med hvidmalede versaler: »Altertavle og Prædikestol istandsat under Nationalmuseet anno 1929. P.J.Bagger, maler. S. P. Skov,
snedker. Povl Jensen, maler. N. Kragh, sognepr.
M. Petersen, kirkev«. Med blyant er skrevet »Søren
Møller Sørensen, snedker Horsens 1929«.
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41 Med Vedslet-tavlen som model, jfr. fot. 1907, i
NM.
42 Kalkmalerikonservator E. Rothe har 1905 givet
stavemåden »tafflue ii ...«.
43 Jfr. bl.a. Otto Norn, i Festskrift til Astrid Friis,
1963, s. 172ff.
44 Jfr. C.A.Jensen: Snedkere, s. 73.
45 Ifølge Povl Jensen var postamentfeltets indskrifter
næsten helt bevaret, sidefelternes i brudstykker, jfr.
skitse i NM 2. afd.
46 Samtidig ferniseredes alterbilledet, dvs. midtfeltets maleri (note 24).
47 I Danske Atlas 1768, s. 249, omtales kalken som
værende i Hundslund.
48 Tilsyneladende er »1815« rettet til »1816«.
49 To ens stempler, »Hjort«, i rektangel, en variation
af de hos Bøje gengivne.
50 Laurits Grtin: Danske Guld- og Sølvsmedes
Stempler og Mærker indtil 1943, s. 86.
51 LA Vib. Hads herredsbog 1687 (C 3.1104).
52 Var i 39 år kirkesanger i Hundslund (note 9).
53 JYSaml. 4. rk. VI, 337, jfr. Elev kirke, s. 1758,
Fårup, s. 1892, S. Galten, s. 2109 og Malling s. 2324.
54 Lorenz Frølich 1820-25. Oktober - 1920. Egne
Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner. Samlet og udgivet af F. Hendriksen, II, 1921,
s. 283.
55 Faderen var sognepræst i Hundslund.
56 Jfr. DK, Tisted: s. 43, Maribo: Nakskov, s. 108,
Tillelse, s. 347, Frdb.: Ganløse, s. 2462 med henvisning til Kbh.: Hvidovre, Herlev, Værløse, Ribe: Esbjerg Vor Frelsers k., s. 1006. Jfr. i øvrigt note 54.
57 Se bl.a. Skejby, s. 1361, Trige, s. 1717, Borum,
s. 1998 og Storring, s. 2073.
58 Variationer af omtalte indskrift nævnt af Helge
Kjellin, i Aldre kyrklig konst i Skåne, udg. av Otto
Rudbeck och Ewert Wrangel, Lund 1921, s. 239f.
59 1702 manglede et bækken til fonten (note 11).
60 Ifølge restaurator var det ældste farvelag borte på
nedre korsarm, de øvre korsarmes oprindelige(?)
farvelag blev derimod ikke nøjere undersøgt.
61 Model efter Torrild prædikestol. De tidligere hængestykker var glatte og udsavede, måske fra 1747,
jfr. årstal på †planke under prædikestolen.
62 Fejlskåret for »venit ad«.
63 E' et i hannem er skrevet F i stedet for E.
64 En udskåret hængevindrueklase, omtalt i indb.
1924 og synlig på et fotografi fra 1928 øverst på
prædikestolens mægler, er måske den oprindelige
hængeudsmykning.
65 Ifølge indb. 1930 tydede forskellige forhold på, at
panelet oprindelig havde stået vinkelret på skibets
midtgang.
66 Ifølge indb. 1928.
67 1929 er nyskåret tre hængekugler samt gesims- og
hængestykke mod væggen.

Fig. 48. Kirkegårdsmonument nr. 1, over Abelone
Pedersdatter, †1834, og hendes mand, †1849
(s. 2678). NE fot. 1981. - Churchyard monument no. 1,
ca. 1834.

68 Ikke omtalt i restaureringsberetn. 1930, kun
nævnt 1928.
69 LA Vib. Hads herredsbog 1661 (C 3. 1082).
70 1690 var dette imidlertid ophørt »for nogen tid
siden« (jfr. historik), hvorfor præsten heller ikke har
»nydt noget« (dvs. indtægt) af dem (LA Vib. Div.
dok. 1800-73).
71 Ifølge indskrift på metalplade, løst anbragt på nodestativet; en anden plade har indskriften: »Ombygget af Bruno Christensen og Sønner 1975«.
72 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgelregistrant.
73 Præsteindb.
74 Måske malernes, Povl Jensen og (Chr.) Bagger
(note 9).
75 Tømret af snedker Skov, malet af Bagger (note 9).
76 Venligst oplyst af firmaet. - Den ene krone skænket af Syvstagens giver, den anden af sognets kvinder (note 9).
77 Henning Henningsen, i ÅrbÅrhSt. 1952, s. 106.
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83 [] markerer tilføjelser fra restaureringen 1889-90,
uden grundlag i M. P.s indb. - () betyder nævnt i
M. P.s indb. og ses på fot., men er ikke genopmalet,
muligvis p.g.a. pladsmangel. - Ifølge en koncept til
indb. i NM stod nederst: »Malet 1815. Rasmus
Nielsen Kirkesanger«. - Ifølge et sagn skulle Morten
Mikkelsen selv have forfærdiget epitafiet, hvorefter
han lod det bære stykkevis til kirken, hvor han samlede og ophængte det (Bønnelycke, s. 191).
84 Magnus Petersens indb. har enkelte ortografiske
afvigelser, bl. i navnene, således Anders Ebssen og
Boedel Niels D.
85 Fra Åb. 14,13 W. 3, Åb. 2 (jfr. indb. 1890).
86 Danske Atlas IV, 249.
87 I forbindelse med genophængningen fjernedes en
stolerække for at give bedre plads.
88 Gengivet hos J. B. Løffler: Danske Gravminder fra
Middelalderen, 1889, Tavle IV, fig. 18, nævnt s. 12,
hvor navnet læses Martinvs.
89 Bogstavet g er nærmest en minuskel.
90 Med hensyn til kors og blade beslægtet med sten
nr. 1 i Mårslet (s. 2277).
91 De nedre hjørner let behuggede.
92 Desuden et endetal »8« i indskriftens øvre del.
93 Beslægtede eksempler bl.a. i Sjelle (s. 1291, nr. 2)
og Framlev (s. 2059, nr. 4).
94 Se også Beder (s. 2301, nr. 4, med note).
95 Chr. Heilskov, i JYSaml. 4. rk. II, 289f., hvortil er
knyttet kommentarer fra kirkebogen.
96 Jfr. Otto Norn, i Vejle amts årb. 1938, s. 168ff.
97 Det vides ikke, om denne gravsten hørte til omtalte begravelse, eller om den er identisk med en af de
bevarede, ovenfor omtalte.

Fig. 49. Udsnit af korbuekrucifiks (jfr. fig. 28), fra
o. 1450-1500 (s. 2666). NE fot. 1981. - Section of
chancel arch crucifix from ca. 1450-1500 (cf. fig. 28).
78 Verset forfattet af sognepræstens søn, daværende
stud. teol. Jens Kragh (note 9).
79 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528/29. 108 A.
80 1830 solgtes fire bjælker, måske nogle udskiftede
fra klokkestolen? (note 14).
81 Ifølge Magnus Petersen blev »Sidefløjene«, dvs.
vingerne, og det store »understykke« (hængestykket), »større Ornamentdele, Snirkler og Løvværk«
nyskåret efter model af de tilsvarende dele på modstående side. Til enkelte manglende dele lavede
M. P. tegninger. En del manglende hænder, arme og
fødder og Johannes' ørn formedes i ler, hvorefter
skæringen udførtes. Tre englehoveder og Lukas' okse blev helt nyskåret som følge af ormeangreb.
82 Ifølge M. P.s indb. 1890 var ortografien lidt afvigende, således »Kierken« og »Hadrup«.

Fig. 50. Udsnit af dåbsfad nr. 1, fra 1858 (jfr.
fig. 26). Relief af Pinseunderet hvorpå signaturer for
L. Frølich og L. Vieth (s. 2665). NE fot. 1981. - Seo
tion of baptismal dish no. 1, from 1858, with signatures
for L. Frølich and L. Vieth (cf. fig. 26).
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Fig. 51. Kirkegårdens hovedindgang, hvor der er benyttet tre hegnspæle fra den kongelig vildtbane i Skanderborg amt (s. 2649). NE fot. 1981. - Entrance to the churchyard with reused 18th-century boundary stones from
neighbouring royal game preserves.

SUMMARY

The church belongs to a group of rural buildings of some size and was probably erected
late in the 12th century, the original parts being
the chancel and the nave. This building was
constructed of finely dressed granite ashlar.
The portals of the nave are rather plain, but the
tympanum of a door in the chancel is decorated
in an unusual geometric manner. During the
period around the year 1500 vaulting was constructed in the chancel, and a tower and a porch
added to the nave. Vaulting was planned in the
nave, but never executed. In the west wall of
the tower there is a small chamber, the "bell-

ringer's cell", from where the bells could be
rung. Similar small rooms are found in few
other churches in the Århus diocese.
In the past the walls of the nave were decorated with a frieze of pictorial wall-paintings dating from the later half of the 15th century. All
are now whitewashed over, as is a somewhat
more recent decoration on the vaulting.
As so often the oldest item of furniture is the
Romanesque baptismal font, which is of a type
common to the churches around Horsens
Fjord. A crucifix dates from 1450-1500. The
pulpit was made in 1600. An inscription on the

2684
altarpiece states that it was carved in 1613 by
Michel the Carpenter in Vrold and painted by
Lauritz Andersen Riber, who provided paintings for a number of the churches in the district. Primitive paintings of Apostles, dating
from c. 1700, decorate the panels on the front
and at the sides of the Communion table. A
wealthy farmer had his sepulchral tablet set up
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c. 1673 with a painted portrait which has now
disappeared. The bell was cast in 1762 by
M. C. Troschell, Copenhagen. A painting by
Chr. Dalsgaard, from 1891, was formerly included in the altarpiece.
Four Romanesque tombstones, which at the
top have room for the name of the deceased,
are set in the walls of the church on the outside.

Fig. 52. Hundslund 1:10000. Målt og udskiftet omkring 1790 af Jacob Daniel Wesenberg. - Map of the village.

Sødrup og Oldrup 1:10000. Opmålt og inddelt af Ernst Wesenberg 1801-02, prøvet af Ludvig Boesen 1818 og
antaget af P. L. Krebs. Kopieret af C. Svane 1862. - Map of the village.

OLDRUP †KIRKE
HUNDSLUND SOGN

Kirken nævnes i forbindelse med landehjælpen 1524261 og atter 1529, da den afleverede en klokke, som
med al jernfang, dvs. ophænget, vejede halvandet
skippund.2 Oldrup sogn eksisterede 15443 og omtales 15794 som anneks til Hundslund. Endnu 16615
havde præsten indtægter af annekspræstegården i
Oldrup.

I det højtliggende terræn, der i dag udgør den
nordlige del af Hundslund sogn, har Oldrup
kirke rejst sig på toppen af en vældig bakke. Fra
stedet er der en storslået udsigt, navnlig mod
øst og syd, hvor man over Århusbugten skimter Samsø og hen over Horsens fjord kigger
langt ind i Bjerre herred. I sin tid må kirkebygningen have været synlig viden om.
Kirken, som allerede Pontoppidan omtaler6
som »forlængst afbrudt«, har ligget omkring
en halv kilometer vestsydvest for landsbyen
Oldrup, på en lokalitet der i ældre tid oftest

benævnes Sødrup mark.7 Ifølge matrikelkortet
var kirkegårdens udstrækning kendelig endnu
omkring år 1800, og i begyndelsen af dette århundrede eksisterede der levn af bygningen.8
De sidste rester af kirken var vistnok to parallelle mure, som havde en indbyrdes afstand af
ca. seks meter og uden nærmere undersøgelse
fjernedes 1903.9 Hvis disse mure har tilhørt skibet, har kirken været en af stiftets små (jfr.
f.eks. Randlev, s. 2464). Foruden store marksten (sylden?) er på stedet fundet kvadre og
brokker af munkesten.
Med sognepræsten som formand foranledigede et lokalt udvalg, at kirkens beliggenhed
1935 markeredes10 med et granitkors, hvorpå
med versaler er skrevet: »Her stod Oldrup kirke« og på soklen, opbygget af marksten og et
par granitkvadre, er der på en af de sidstnævnte
oplyst: »Til c. 1670«.
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KILDER OG HENVISNINGER

NM 2. afd.: Præsteindberetninger ved Peter Winther
1808, Niels Blicher 1809 og 1821.
Redaktion ved Kjeld de Fine Licht 1986.

1 Danske Magasin 4. rk. II, 40.
2 RA. Rgsk. før 1559. 108 A, nr. 21. Liste over indkrævede klokker.
3 Poul Rasmussen: Århusgård og Åkær lens jordebog 1544, 1960, s. 57, 67 og 84.
4 KancBrevb. 18. december.
5 LA Vib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1661
(C 3. 1082).

6 DaAtl. IV, 249.
7 Sødrup og Oldrup er i dag vokset sammen.
8 DaAtl. IV, 249; præsteindb. 1808, 1809 og 1821;
Kjeld Bønnelycke: Hads Herred før og nu. Århus
1873-76, s. 189-90; Fra Norsminde Fjord til Uldrup
Bakker, Odder 1908-09, optryk 1977, s. 146.
9 NM 1. afd. Sognebeskrivelse ved H.Kjær 1904.
Når Johs. Malling: Om de nedrevne Kirker i Hads
Herred. ÅrbÅrhSt. VI, 1913, s. 106-7, henviser til
tegninger i NM 2's arkiv, må det bero på en misforståelse, for sådanne eksisterer ikke.
10 NM 2. afd. Korrespondance. Journ. nr. 324/34.
Fredningsdokument tinglyst 28. februar 1935.

Fig. 1. Kirken set over det åbne land på dens nordside. KdeFL fot. 1985. - The church seen from north-east.
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Ved skøde af 27. januar 1687 afstod kongen kirken til
sekretær i Danske kancelli Peder Rodsteen,1 som 11.
marts 1689 overdrog den til Otte Krabbe til Åkær.2
Kirken fulgte herefter Åkær til 1810, da gårdens ejere solgte den til sogneboerne.3 Kirken overgik til
selveje 1. januar 1908.4
I hvert fald ved midten af 1500'rne var sognet forenet med Gosmer, og 1579 fik præsten tilladelse til at
flytte til denne kirkes præstegård (Præstholm), angiveligt fordi der i Ørting manglede vand.5 4. september 1655 blev Ørting sogn anneks til Falling og har
været det siden, men Hads herredsbog 16616 tilføjer,
at Ørting betragtedes som hovedsognet, fordi præsten boede der.
Ved Bilsbæk i sognets vestlige del ligger voldstedet Gammel Åkær.
Møntfund. Ved gulvarbejde i koret 1956 fandtes i
alt 11 *mønter, hvoraf den ældste er fra Valdemar
Sejrs tid og den yngste er en mecklenborgsk hulpenning fra omkring år 1400.7

Kirken er rejst på en kuplet hævning i et relativt
fladt terræn og er synlig over et større område,
når bortses fra træer og den omgivende bebyggelse. Landsbyen og den sydøstfor liggende
stationsby af samme navn er i de senere år vokset sammen og dækker efterhånden et betragteligt areal. Kirken indtager fortsat sin fremskudte og næsten isolerede plads midt på nordsiden
af landsbygaden, over for præstegården (jfr.
fig. 29 og 30).
Den svagt trapezformede kirkegård, der ikke
ses at være udvidet, hegnes af markstensdiger på
alle sider undtagen sydsidens østre halvdel,
hvor der lukkes med en ny, teglhængt mur af
røde sten. Kampestensmuren nævnes første
gang i synsprotokollens beskrivelse 1862, men
er utvivlsomt identisk med den ringmur, der
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Fig. 2. Opstalt af sydsiden (før tårnets opførelse) og grundplan 1:300 samt (forneden på siden) tværsnit i skibet,
set mod øst 1:150. Henholdsvis målt og tegnet 1890 af R. Frimodt Clausen og målt 1972 af Karen Vium Jensen
og Preben Skaarup, tegnet af KdeFL 1986. På planen er våbenhusets murede bænke angivet på grundlag af
Frimodt Clausens opmåling. - Elevation, plan and section through nave.

17178 var i så dårlig stand, at svinene gik ind og
omrodede gravene.
Hoved indgangen er midt på sydsiden og udformet som port med en låge på hver side, alt af
jerngitterfløje ophængt på murede, hvidkalkede og teglhængte piller. I nord er 1976 etableret
en hvidmalet stakitlåge for at give adgang til en
samtidig anlagt affaldsplads.9 Porten nævnes

tidligst 1715, da den var i dårlig stand; 17198
omtales tillige en låge. Det anføres 1835,10 at
stakitporten skal repareres, og 1844 at den og
tømmeret omkring skal males. En fornyelse
kom på tale 1907.11
Et hvidkalket, teglhængt ligkapel er 1958, efter tegning af H. P. Nielsen, opført uden for
kirkegårdens sydvestre hjørne. Det afløste et
†kapel, som lå længere mod øst, i tilknytning
til porten, og var bygget i blank mur af røde
sten i nyromanske former med tinder på gavlene.12 Huset, som antagelig var fra tiden omkring århundredskiftet, omtales første gang
192713 i anledning af en reparation.
Før tårnets opførelse 1891 var der på kirkegården et †klokkehus, der benævnes »træværk«
1681-82,14 da det omtales første gang. 17158 betegnes det »klokhus«, og man noterede, at det
»står for sig selv«. 17208 behøvede klokken
»overklædning«, 184411 skulle tømmeret males, og 187713 ønskede synet, at taget blev fornyet. Uldall bruger i sin beskrivelse benævnelsen klokkestabel.
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Fig. 3. Kirken set fra nordøst. Hugo Matthiessen fot. 1912. — The church seen from north-east

Arealets beplantning er en række kastanier i
vest og enkelte langs syddiget. Helt eller delvis
er disse træer vist identiske med dem, der ønskedes sat 1884.13 I dag står der desuden nogle
birke øst for kirken. En urnegravplads er 1978
anlagt på kirkens nordside.
Et fortov omkring kirken figurerede på programmet for en almindelig restaurering 1936;
1947 skulle det dækkes af ral.

BYGNING
Kirken består af kor og skib fra årtierne omkring 1200. I den sene middelalder er der indbygget hvælv i koret og rejst et våbenhus foran
syddøren. 1891 er tilføjet et tårn ved skibets
vestgavl. Orienteringen har nogen afvigelse
mod syd.15
Det oprindelige anlæg, hvor koret udvendigt
er nærmest kvadratisk, og skibets bredde forholder sig til længden som 2 til 3, tilhører gruppen af små kirker. Bygningen er lidt større end
f.eks. kirken i Randlev (s. 2466). Murene er op-

ført af granitkvadre på en skråkantsokkel med
bagmure af marksten. Facaderne er omsatte, og
korets gavl, der støttes af en forankring til skibets østgavl, er ommuret.16
De nedre hjørner af den tilmurede nordportal
ses udvendig og sidder over for den enkle,
rektangulære sydportal, der er bevaret i brug.
Ved en ommuring, muligvis 1717,8 da der var
behov for reparation, er denne døråbning gjort
fladbuet på indersiden. Af de oprindelige vinduer, der utvivlsomt har været fordelt med tre i
koret og fire i skibet, er tilsyneladende kun to
bevaret. Det ene sidder i korets nordmur og er
muligvis omdannet17 forneden, det andet sidder i samme side af skibet og er tilmuret, men
skimtes i facaden.18
I kirkens indre, hvor skibets beklædte loftsbjælker er utilgængelige, bemærkes i sydsiden
af den omdannede triumfbue en større, indmuret granitblok. At dømme efter de synlige sider
af den 118 cm lange sten, er den kasseformet og
måler på de to andre leder ca. 30 X 50 cm. Muligvis er den nuværende underside kun råt til-
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1981. - The church seen from south-east.

hugget. Langs den ene langside på den endeflade, som vender mod skibet, er stenen profileret
med to vulster og en skråkant, delvis dækket af
puds og kalk19 (jfr. fig. 2). Ud fra den antagelse
at stenen har været benyttet i koråbningen, ligger den formodning nær, at denne oprindelig
var kvadersat og havde profilerede vederlagsbånd eller måske snarere sokler, ligesom det er
tilfældet i nogle af nabokirkerne (jfr. Randlev,
s. 2465).
Ændringer og tilføjelser. Et krydshvælv blev
indbygget i koret engang i 1400'rne. I rummets
hjørner er der muret falsede piller til hvælvets
bæring, men i modsætning til den mest udbredte form mangler disse et midtfremspring
svarende til ribberne. Vederlag er som vanlig
angivet med et udkraget normalskifte, og på de
retkantede halvstensribbers nedre del er stenene
stillet på kant. Der er halvstens overribber med
enkelte kamtrin.
Våbenhuset, som antagelig er senmiddelalderligt, er bygget af rå kamp og munkesten på en
syld af store marksten, der træder frem på alle
tre sider. Over gavlens fladbuede, oprindelig

spidsbuede og til begge sider falsede portal (jfr.
fig. 5) er udsparet tre blændinger på en fælles
fodlinie; de to flankerende er spidsbuede. Midtblændingen, der også var spidsbuet, men højere end de andre og synes at have rummet en
lysglug, er omdannet foroven. Ændringen er
formentlig sket ved indmuring af den bjælke,
hvormed gavlen er fæstnet til skibets murrem,
og som utvivlsomt er identisk med det anker,
der eksisterede 1803.8 Våbenhusets sidefacader
afsluttes med falsgesims, og gavlen krones med
kamtakker, der er muret med små sten. 17218
konstaterede synet, at loftet manglede, og
189413 ønskede man loftsbrædderne fornyet og
malet. 186011 blev foreslået et nyt vindue af
jern. De †murede bænke, der oprindelig synes at
have eksisteret langs rummets vægge, foruden
en brændselskasse eller en kalkkule i det sydvestre hjørne (jfr. fig. 2), er antagelig fjernet ved
bygningens istandsættelse 1936.
Efiermiddelalderlige tildragelser. Fra århundrederne efter reformationen foreligger meget fa
efterretninger om bygningsarbejder ved kirken. Det meddeles blot, såvel i begyndelsen af
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1700'rne8 som i første del af forrige århundrede,10 at tilstanden er god, eller at der ingen
mangler findes. 185011 var loftet nyhvidtet,
men 1862 mente synet, at det burde gipses.
Dette ønske indfriedes måske ikke lige straks,
og i forbindelse med tårnets opførelse skulle
skibets loftsluger lukkes og gipses.
188911 nøjedes man med en nødtørftig udbedring af den ovenfor omtalte klokkestabel,
da »der blandt kirkeejerne er stemning for
tårn«. Efter ministeriets godkendelse af et tårnprojekt udarbejdet af den kgl. bygningsinspektørs forhenværende konduktør Rudolf Frimodt
Clausen, gennemførtes byggeriet 1891, og året
efter konstaterede synet, at kirken nu havde »et
smukt tårn af røde sten«.11 Ved en spidsbuet
gennembrydning af vestgavlen blev tårnrummet, hvor der sidder en nu tilmuret vestportal,
sat i forbindelse med skibet.
1936 blev, med Viggo Norn som arkitekt,
foretaget en hovedistandsættelse, hvorved bl.a.
etableredes skibets eksisterende loft med indklædte, synlige bjælker; samtidig hævedes loftet i våbenhuset, og gulvene blev fornyet. Under H. P. Nielsens ledelse blev koret udbedret
1956, og 1975 stod H. P. Holm Nielsen for en
restaurering, der bl.a. omfattede udskiftning af
gulv i kor og skib.
Et gulv af marksten blev under restaureringen 1936 iagttaget i skibet. Den ældste omtale
er synets bemærkning 1803,8 at gulvene overalt
trænger til omlægning. Ifølge synsprotokollens
beskrivelse 1862 bestod gulvene af mursten.
1891 foreslog synet at belægge korets og skibets gulve med fliser, og man tænkte sig at
anvende de gamle gulvsten som bagmur ved
det forestående tårnbyggeri. 1908 lagdes brædder i stolestaderne, men på grund af svamp
måtte de udskiftes i de følgende år, først med
fliser, senere med cementudstøbninger. 1926
omtales atter trægulve. Som ovenfor nævnt
fornyedes gulvet 1936, delvis 1956, da en forhøjning i korets østre del blev jernet, og senest
1975.
Vinduerne, medregnet det dengang eksisterende i vest, repareredes eller fornyedes 182833, 10 og i 1850: erne blev sydsidens lysåbninger
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Fig. 5. Våbenhusets gavl (s. 2690). NE fot. 1982. The gable of the porch.

udvidet og forsynet med støbejernsrammer.
1862 indsattes et tilsvarende vindue i skibets
nordside, og 186613 ønskedes vestgavlens trævindue udskiftet med et af jern.
Tage og tagværker. Den ældste omtale af tagmaterialer er i forbindelse med reparationsarbejder 1681-8214 og godtgør, at i hvert fald kor
og våbenhus dengang havde tegltag. Beskrivelsen i synsprotokollen 1862 oplyser, at hele kirken på det tidspunkt, ligesom i dag, var teglhængt. Tagstenene på våbenhuset fornyedes
1975, på den øvrige bygning 1985. Korets egetagværk med et lag hanebånd består i stor udstrækning af omdisponerede, ældre tømmerstykker. Korgavlen fastholdes til skibets østre
taggavl med den nævnte ankerbjælke20 og støttes desuden med to flankerende bjælker, der er
kæmmet over et par af hanebåndene. Skibets
tagværk, der indeholder en langstol af egetømmer, har hanebånd af genanvendte egespær og
spær af fyr; muligvis er de utilgængelige bjælker middelalderlige.
Opvarmning ved kakkelovn i skibets nordøstre hjørne kom på tale 1880 og effektueredes
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Fig. 6. Indre, set mod øst. NE fot. 1982. - Interior looking east.

vist det følgende år; ovnen blev fornyet 1909.11
193313 »formuredes« et varmeapparat og flyttedes til våbenhuset i forbindelse med restaureringen nogle år senere. Nyt anlæg blev installeret 1966, med indblæsning af varm luft i en
gennembrydning ved siden af døren mellem
våbenhus og skib.
Kirken står i dag teglhængt og hvidkalket
ude og inde med undtagelse af tårnet og den
samtidigt udførte skalmuring af skibets vestgavl, der med de tilhørende kamtakker er i
blank mur af røde sten. Korets og skibets østvendte gavle er kalkede, indbefattende kamtakkerne, der er muret med små sten og tidligst
omtales i Frits Uldalls beskrivelse 1884. Sugfjælene er grå. I koret er gulvet lagt med gule
og grå fliser, i skibet ligger gule fliser i gangene, brædder i stolestaderne og i vest under orglet. Våbenhusets gulv består af røde mursten på

kant i sildebensmønster. Lofterne i skib og
tårnrum er sandfarvede, i skibet med grå bjælker. Våbenhusets loft er grønt i to nuancer,
bjælkerne mørkest.
*Glasstumper, hvoraf nogle stykker på grund
af tykkelsen (3,5-4,4 mm) kan være middelalderlige, er fundet ved gulvarbejder i koret 1956
(NM 2, inv. nr. D 173-77/1956).
INVENTAR
Oversigt. Kirkens beskedne indre har tidligere rummet inventar af fremtrædende art. Først og fremmest
det såkaldte gyldne krucifiks fra 1200'rnes første trediedel, siden 1892 i Nationalmuseet, og hørende til
gruppen af »gyldne« altre og krucifikser, der har
prydet flere kirker, jfr. Lisbjerg og Odder.
Bevaret er også kirkens senmiddelalderlige høj altertavle, med figurer af tre helgeninder, omend
stærkt ændret i 1700'rne; 1896 blev den ophængt på
skibets nordvæg i forbindelse med anskaffelsen af et
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1982. - Interior looking west.

stort altermaleri af en af datidens foretrukne malere,
Anker Lund. - Døbefonten er en af de sjældnere,
gotlandske importfonte fra o. 1250. Prædikestolen er
trods sine forholdsvis enkle, ornamentale virkemidler et vægtigt element i kirkerummet. Klokken er
1742 støbt af en Lübecker, Adam Planer. Næsten alle
kirker har på et tidspunkt ejet en ligbåre, her er bevaret et eksempel fra tiden kort før 1750, svarende til
Bjeragers.
Alterbordet, 1956, består af et enkelt fyldingspa-

nel med gråmalet rammeværk og blå fyldinger.
Det har afløst et tbord fra o. 1895, af pløjede
fyrrebrædder.
Af det middelalderlige, murede talterbord
findes ingen rester, derimod fandt man 1956
under det daværende bord ved afgravning af
korgulvets øverste 8-10 cm et alterfundament,
ca. 90 X 200 cm i udstrækning og ca. 75-80 cm
fra østvæggen. Fundamentet bestod af store
granitsten, løst henlagt uden bindemiddel, og

kun en enkelt, der var anbragt oven på de andre, var forarbejdet.
†Alterklæder. Det tidligst omtalte alterklæde
var 161521 af lærred og gammelt. 1681/8214
fandtes et rødt klæde. De sporadisk bevarede
regnskaber oplyser senere, at man 185311 ønskede et nyt, der 1862 omtales som værende af
karmoisinrødt fløjl med uægte guldbelægning.
Et årstal, som fandtes på klædet, blev året efter
erstattet af et kors af ægte guldbrokade.13 1885
ønskedes klædet udskiftet med et af plysfløjl,
med galoner og kors overflyttet fra det gamle.11
Altertavler. 1) Den nuværende altertavle
(fig. 28) er et stort maleri, Kristus i Emmaus,22
signeret »Anker Lund 1895«, i ny gotisk portalramme. Maleriet, i olie på lærred, 165 X 120
cm, er en variation af motivet på samme malers
altertavlemaleri fra 1885 i Tånum kirke, Vi-
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Fig. 8. Den tidligere højaltertavle nr. 2, fra 1400'rnes slutning, med storvinger og topstykke fra 1700'rnes
senere del (s. 2695). NE fot. 1981. - The former altarpiece of the High Altar, no. 2, from the end of the 1400's, with
hinged side-panels and top section from the latter part of the 1700's.
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borg amt. Den hvidklædte Kristus står, velsignende, bag bordet, hvor to apostle sidder, den
gamle, hvidskæggede i grøn kjortel med rød
kappe, den yngre brunklædt, med blå kappe.
Fra dobbeltvinduet i rummets bagvæg baner en
vinranke sig frem og breder sig symbolsk ud
over Jesu hoved. Portalrammens dobbeltsøjler
er gråmalede, med gyldne kapitæler og lister,
rammeværkets baggrund rødbrun, topgavlens
udsparinger blå, i cirkelfeltet et Jesumonogram. På maleriets blåmalede sokkel står med
moderne versaler citat fra Lukas 24,31. Vedrørende erhvervelsen, se altertavle nr. 2 og krucifiks nr. 2.
2) Kirkens tidligere høj altertavle (fig. 8) består af midtskabet fra en sengotisk fløj altertavle, fra 1400'rnes slutning, der i 1700'rnes senere
del har faet tilsat dels storvinger, dels et topstykke med en stråleomkranset fugl Føniks.
Det enkeltprofilerede midtskab (hulkel og
halvrundstav) af eg, 147 X 125 cm, rummer tre
fritstående helgenindefigurer, Ursula, Katarina
af Alexandria og Barbara, opstillet over et glat
fodfelt. Foroven prydes skabet af et dobbelt,
gennembrudt gitter. Det øverste er en gennemløbende fiskeblærefrise,23 lidt tilbagetrukket i
forhold til det nedenfor anbragte, tredelte kølbuegitter, der over buen har stavværksvinduer
og som nedhæng fiskeblæreornamentik med
korsblomster (kun to bevaret). I hjørnerne foroven fialespir på vandnæsekonsoller (det ene
defekt). Udstemninger til hængsler på skabsrammens ydersider viser, at tavlen oprindelig
har haft sideskabe.
De ca. 88 cm høje figurer,24 der står på hver
sin græstue, har ensartede ansigtstræk og hårbehandling. Rygsiderne er fladt tildannede. De
bærer alle kroner, midtfigurens (fig. 9) udmærker sig ved en oval fordybning midtfor (måske
til en prydsten?); den midjeslanke Ursula drejer
hovedet lidt til siden og rækker venstre hånd
frem (tre fingre mangler), muligvis oprindelig
med martyrsymbolet, en pil. Med højre hånd
tager hun om hovedet på en af de ti små jomfruer, der står i ly under hendes udbredte kappe. Trods ansigternes ensartethed er der ved
stillinger og gestus angivet en vis livlighed i

Fig. 9. S. Katarinas hoved, med rester af staffering;
før restaureringen. Detalje fra altertavle nr. 2 (jfr.
fig. 8) (s. 2695). Th. Bullinger fot. 1979. - Head of
St. Catherine before restoration. Detail from altarpiece
no. 2 (cf fig. 8).

disse små figurer. De to forreste læser sammen
i en opslået bog, ved siden af rækker en jomfru
den ene hånd op og holder en bogpose i den
anden; én bagved ser ud til siden, en anden har
hænderne sammenlagt i bøn. Den centrale storfigur, Katarina, hælder hovedet lidt mod den
oplukkede bog, som hun holder fremadvendt
mod beskueren, venstre fatter om fæstet til et
langt sværd, med fornyet klinge. Som skille
mellem Katarina og Barbara står dennes høje,
runde fangetårn, i to stokværk, hvert med en
høj, rundbuet åbning; øverst et lille cirkelvindue under det kegleformede tag.25 Barbara, der
hviler let på det venstre ben, støtter en åben
bog med sin højre hånd, med den anden holder
hun kappen op foran sig. Alle figurer har enten
spidse eller let afrundede skosnuder. Tavlen,
der er meget beslægtet med Tranbjergs
(s. 2224) kan formodentlig med Francis Be-
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Fig. 10. Alterkalk fra o. 1700, med nyere bæger
(s. 2697). NE fot. 1984. - Chalice c. 1700.

ckett26 tilskrives et fælles, hjemligt værksted.
Vedrørende stafferingen, se nedenfor.
I 1700'rnes senere del har skabet fået forskellige tilføjelser: udsavede, gennembrudte akantusbladvinger, små, udskårne blomster som
hængestykker under kølbuesammenstøddene
samt et stort topstykke. Det sidstnævnte omfatter et trekvartcirkelfelt i udskåret skyramme,27 hvorpå oprindelig sad seks små englehoveder, hvoraf nu kun er bevaret to fuldstændige samt ét hoved uden vinger. I feltet er skåret
en fugl med udbredte vinger, på baggrund af
flammer, rimeligvis fugl Føniks, der flyver op
fra flammerne, symbolet for Kristi opstandelse. Fra skykransen udgår en bræmme af stråler
(med trekantet tværsnit) i varierende længde.
En takket plade bagved, nærmest kransen, tjener som støtte for strålerne. En nedenfor omtalt staffering indicerer måske, at topstykket er
en lidt tidligere tilføjelse end sidevingerne.

1979 gennemgik tavlen en istandsættelse ved
Th. Bullinger, Grønbæk. Der retableredes en
staffering, som ifølge en indskrift bag på Katarinafiguren var »Malet af P. Lauritsen, Ørting,
1871«:28 blå skabsbaggrund, blegrødt på rammeværk og kølbuer, gråhvidt på fodliste, stavværk, vinger og hængeblomster. Ursula, med
gyldent hår, har brun kjole og ultramarinblå
kappe, hendes jomfruer bærer alle blå kjoler og
hvide kapper. Katarinas og Barbaras kjoler er
blå med gylden halsudskæring; de hvide kapper
har henholdsvis brunt og rødviolet foer.
Under denne bemaling ligger mindst to stafferinger. Den yngste fra 1700'rne omfatter blågrønt på skabsbaggrunden, brune karme, hvis
forkanter ligesom fodfeltet er marmoreret med
okker, rødt og brunt; gitrene lysegrå i mørkegrå indfatning, forgyldning på figurernes hår.
Dragterne har røde og grønne sølvlasurer. Sidevingerne har lysegrå farve med mørkegrå
kantbladtegning. Derimod har topstykket blågrå og mørkegrønne farver, der forekom ude
af samklang med den øvrige staffering, og som
muligvis kan tale for, at sidevinger og topstyk-

Fig. 11. Sygekalk fra 1600'rnes sidste trediedel, udført af Lydolf Ridderhus, Ålborg (s. 2697). NE fot.
1984. - Chalice for the Sick from the last third of the
1600's, made by Lydolf Ridderhus, Ålborg.
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ke ikke er tilføjet samtidigt. Der er fundet
enkelte rester af en ældre staffering, måske den
oprindelige, lagt på kridtgrund. Stedvis på
dragterne skimtedes en rødbrun tone, måske en
bolusgrund; nederst på dragterne var spor af
malede mønsterborter.
Den særpræget sammensatte altertavle har
tilsyneladende 186213 forekommet menigheden
noget fremmed at dømme efter synets udtalelse
om skabets tre figurer, »hvis betydning ikke
kendes«.29 Man tog derfor 1890 imod tilbuddet
fra Oldnordisk Museum om tilskud til en ny
altertavle30 (jfr. nr. 1 ovenfor), og museet erhvervede til gengæld det tidligere kasserede,
»gyldne krucifiks« (nr. 2 nedenfor).
Altersølv. Alterkalk (fig. 10), o. 1700, istandsat 1901, 19 cm høj, på sekstunget, fladtprofileret fod over tunget fodplade, der har små indsnit inderst mellem tungerne. Fodens pyramidalske, sekskantede led er ved et ret groft, tilsvarende led, formodentlig fra en istandsættelse 1901,13 tilsluttet den lille, fladtrykte kugleknop, mellem indknebne led. Nyere, stort og
glat bæger med spinkel mundingsprofil. På en
af fodtungerne et rundt, udpudset stempel. Tilhørende flad og glat disk, 13,8 cm i tvm.
Oblatæske og vinkande,31 1965, stemplet »A.
Bratland«, begge med Jesumonogram. En
oblatæske, fra 1862,13 og en nyere vinkande, begge af sort porcelæn med guldkors og -kanter,
æsken fra Bing og Grøndahl, kanden fra Den
kgl. Porcelænsfabrik, er nu ude af brug og opstillet i korets nordøsthjørne, på hvælvpillens
syldsten.
Sygesæt32 fra 1600' rnes sidste trediedel, udført af Lydolf Ridderhus, Ålborg.33 Den kun 9
cm høje kalk (fig. 11) har sekstunget fod med
vandret riflet standkant og smal fodplade.
Skaftleddene er sekskantede og har mod bæger
og fod et lille, retkantet led, midtdelt af en
skråriflet stav. En tilsvarende midtdeler knoppen, der både på over- og undersiden har drevne bladtunger med mellemfaldende spidsblade.
Halvkugleformet bæger med forgyldt mundingsbælte, hvis nedre grænse er markeret ved
konturlinie. På en af fodtungerne er i nyere tid
graveret et latinsk, strålekranset kors34 med
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Fig. 12. Sengotisk alterstage (s. 2697). NE fot. 1984.
- Late Gothic candlestick.

skriftbånd, hvorpå »INRI« med store skønskriftsbogstaver. Under bunden guldsmedens
stempel, LRH (Bøje 1982, nr. 5189). Tilhørende disk, 7 cm i tvm., på randen forgyldt
Georgskors, der på tværstaven har indprikket
»INRI«, trambuleret baggrund.
Alterstager (fig. 12), sengotiske, tidligst
nævnt i inventariet 1615,21 aflyst malm, 43,5
cm høje, hver på tre 6,5 cm høje »grydeben«
med dyrepoter. Stagerne er beslægtet med Nølevs (s. 2453), men har glatte skaftled mellem
de tre spidsovale led. Lysetornene, af jern, er
slanke og spidse, den ene dog forstærket ved
anbringelse af en ekstra torn ovenover. Hver af
stagerne har to lysepiber, delvis rekonstrueret
1932 af gørtlerfirmaet Erstad, Århus.35 Af oprindelige dele er bevaret lysetornens jernsidegrene, der fra lyseskålens bund bøjer op og ud
over kanten, og hvortil den gennembrudte lysekrave er fæstnet. Kun én af disse er oprindelig
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Fig. 13. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot. 1912. - Interior, looking east.

på hver stage,36 alle lysepiber med ringfæste er
nye.
En syvarmet lysestage, »Titusstage«, 1944,35
er udført af Erstad, Århus.
†Røgelsekar. I inventariet 17198 omtales et
»ildkar«.
†Messehagler. Både 161521 og 168737 var haglen af rødt fløjl. 1715 beskrives den som en
»gammel, blommet fløjlsmessehagel med nogle små sølv- og guldkniplinger på«; 1736 var
den næsten opslidt.8 1842 ønskede man en ny af
rødt fløjl, hvortil galonerne fra den gamle skulle overflyttes.11 1889 var der atter behov for en
ny.13
Alterskranke, 1956, af smedejern, spinkel,
femsidet, midt på forsiden delt af et gyldent
Georgskors. Træliste og -hylde til særkalke.
†Alterskranker. 186213 var skranken opstillet i en
lige linie fra nord- til sydvæg, afløseren, fra
1867,13 med drejede balustre, var derimod buet, med udtungning foran alteret.38

Døbefonten39 (fig. 14), o. 1250 er en gotlandsk

eksportfont af kalksten, af meget enkel udformning uden dekoration. Den er 76 cm høj,
den lave kumme 63 cm i tvm. Det svagt keglestubformede skaft, med øvre, kraftig vulst, er
hugget i ét med den runde fod, der har bred,
øvre skråkant. Intet afløbshul. Fontens overflade er ret ru, muligvis som resultat af den afrensning, der ønskedes foretaget 1885. Enkelte
spor af sort farve både på kumme og fod. Opstillet i korets nordvestre hjørne.
Fragment af fontefod? Ved omlægning af skibets gulv 1936 fandtes et stykke af en tildannet
granitsten med en halvcirkelformet flade med
en diameter på 38 cm. På tværs heraf var den
største udstrækning 23 cm. Standkantens højde
opgives til otte cm.40
Dåbsfad, nyere, af messing, nævnt 1862,13 52
cm i tvm. og 7 cm høj ved den skrå kant og
med en kun 4 cm bred fane; bundfeltet buet. Et
†kobberbækken er omtalt 1681/82.14
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Dåbskander. 1) 1950, af messing, 35 cm høj
medregnet den høje lågknop. I bunden gørtlerens stempel »Erstad Aarhus« og mærket
»ER«. 2) 1862,13 af tin, 25,5 cm høj, ganske
svarende til bl.a. Hvilsteds (s. 2606). Ude af
brug, på våbenhusloftet.
Krucifikser. 1) (Fig. 15), 1884, skåret af billedhuggeren Rasmus M. Andersen41 (1861-1930).
Kristusfiguren, af eg, 110 cm høj, er udført
med en senmiddelalderlig krucifikstype som
model. Den hænger i skråt strakte arme, med
næsten lige ben og krydslagte fødder. Hovedet,
med lukkede øjne og langt, lokket hår, hælder
mod højre. Lændeklædet er smalt med knude i
højre side. Det glatte korstræ bærer foroven en
skriftrulle med reliefskårne bogstaver: »INRI«;
på bagsiden billedhuggerens indskårne signatur: »RMA 1884«. Oprindelig umalet, 1936
stafferet af Einar V.Jensen. Kristusskikkelsen
med hvid legemsfarve, lysbrunt hår og skæg
og røde bloddråber fra sårene. Lændeklædet er
gyldent. Skriftrullen grå med sorte kanter og
bogstaver. Ophængt på skibets nordvæg.

Fig. 15. Krucifiks nr. 1, skåret 1884 af billedhuggeren Rasmus M.Andersen (s. 2699). Einar V.Jensen
fot. 1936. - Crucifix no.l, carved 1884 by the woodcarver Rasmus M. Andersen.

Fig. 14. Døbefont fra o. 1250, af gotlandsk kalksten
(s. 2698). NE fot. 1982. - Baptismal font from c. 1250
of Gotland limestone.

2) *Korbuekrucifikset42 (fig. 16-19), fra 1200'rnes første trediedel, er et af de tidligste og
kunstnerisk mest fremtrædende eksempler på
fransk-inspireret, unggotisk kunst i Danmark.
Det tilhører gruppen af såkaldte gyldne altre og
krucifikser, hvoraf der kendes flere fra Århus
stift43 med den nærmeste repræsentant i Odder
kirke i samme herred (s. 2536ff.).
Ligesom de øvrige af disse arbejder er korstræet beklædt med tynde kobberplader med
opdrevne, graverede og punslede dekorationer.
Kristusfiguren har ikke en skåret trækerne som
gruppens ældre krucifikser, men er opdrevet i
højt relief i de samme plader, som beklæder
korset.44 Både figur og kors er forgyldt, enkelte
detaljer og ornamenter udført i brunfernis.
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Figuren er 63,2 cm høj og måler i bredden 58
cm mellem fingerspidserne. Den slanke Kristus skikkelse er vist som endnu levende, med
næsten oprejst hoved, stående med adskilte
fødder på en lille, plastisk formet halvkugle.
Hovedet (fig. 19), der springer 5,5 cm frem
foran baggrunden, hælder en anelse mod figurens højre side. De sammentrukne bryn over
de lukkede øjne45 og den lukkede mund udtrykker behersket smerte. Næsen er smal, og
fra fløjene udgår spinkle, snoede skægstriber,
punslede ligesom det tætte, korte, modellerede
hageskæg. Det bølgede, punslede hår, der falder ned foran skuldrene i tynde lokker, ender i
små spiraler. Senerne på den strakte hals er tydeligt markeret som også brystkassens tynde
ribben (intet spydsår ses)46 og navlen under mavefolden. Både arme og ben er ekstremt tynde,
armene udstrakt i en svag bue, med åbne håndflader og strakte fingre. Højre ben og fod er
strakte, venstre ben derimod let bøjet, så kroppen danner en svag bue, og foden drejet udad,
med bøjede tæer. Ingen tydelige spor efter nagler ses, kun i venstre håndflade anes et naglehul, og en brunfernisplet på højre fod kan angive et hul. Det lavtsiddende, lange lændeklæde
er trukket op over venstre knæ, rullet i smal
vulst om livet, med lille overfaldssnip midtpå
og til hver side. Klædefolderne er skarpe, vifteformede, men udglattede over højre knæ. Bag
Kristi hoved er pladen drevet op til en korsglorie, hvorover der imidlertid er pånittet en ekstra glorieplade, der nu kun er synlig ved hovedets højre side og op til issen, mens nittespor
viser, at en tilsvarende har været anbragt på den
anden side. Denne øvre glorie har mellem
korsarmene små, hulede tunger, hvis konturer
ligesom gloriens yderkant er markeret ved
punslinger.
Korstræet (fig. 17) måler 134 X 94,5 cm,47
hvortil kommer en 4 cm lang tap skåret i ét
med stammen. Tværarmen er på forsiden
kæmmet over den lodrette stamme.48 De trepasformede korsarmsender,49 afsluttet af kapiFig. 16. *Korbuekrucifikset fra 1200'rnes 1. trediedel, nu i NM (s. 2699). LL fot. 1979. - The Golden
arch crucifix from the first third of the 1200's.

tællister, er skåret i ét med de respektive arme.
Både korsets og trepassenes profilkanter er ophøjede. Et sekundært, groft ophængningshul i
øvre trepas er i forsidens metal udbedret ved en
nyere restaurering.
De tynde kobberplader, der dækker hele forsiden, er opdrevet til figurfremstillingen, der
spænder helt ud mellem korsets kanter. Over
Kristi hoved ses Guds velsignende højre hånd,
med lange, tynde fingre, og en del af det foldede ærme. Under Kristi fødder står en kalk50 til
opsamling af blodet fra sårene (jfr. fig. 18).
I korsendernes trepas er relieffer af de fire
vingede og glorierede51 evangelisttegn, foroven
ørnen, seende bagud (læderet ved hulgennembrydningen), ved Kristi højre side som vanligt
Matthæusenglen, i halvfigur frontalvendt, med
hævet højre hånd, over skyer; ved venstre side
Markusløven, der vender hovedet mod beskueren samt nederst Lukasoksen (fig. 18), der drejer hovedet bagud. De tre dyr står over et tomt

Fig. 17. Forsiden af korstræet af det gyldne *korbuekrucifiks (jfr. fig. 16) (s. 2701). Fot. o. 1926 i NM. Front ofthe Cross of the Golden *chancel arch crucifix.
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Fig. 18. Den nederste del af korsstammen fra det
gyldne *korbuekrucifiks (jfr. fig. 16). Alterkalk og
evangelisttegnet Lukasoksen (s. 2701). LL fot. 1985.
- The lowest part of the cross upright from the Golden
*chancel arch crucifix. Chalice and the ox, the evangelistic
symbol for St.Mark (cf fig. 16).

skriftbånd, som de holder på med det ene ben.
Trepassenes yderste liste er smykket med rektangulære eller ovale bosser,52 der antagelig har
skullet illudere som bjergkrystaller. På skråleddene er punslede buetunger på hver side af et
ligeledes punslet firpas.
Både figur og kors er forgyldt, men noget
afslidt, især på dragtfolderne. Brunfernis er anvendt f.eks. til skygning mellem benene og i
fodstøttens furer, men især på korsbunden,
hvor den indgår som baggrund for det gyldne
rudemønster med rosetter. Brunfernisen dan-

ner desuden mønstret på Guds ærmekant og
Kristi lændeklædes nedre bort, der er kontureret ved punsling og dekoreret med ovaler mellem prikker. Stedvis er korsets mønster angivet
ved punsling, især forneden på den lodrette
stamme ved ben og alterkalk, hvor en lille månesegl ses ved dens ene side, samt ganske lidt
på den ene tværarm.
Ørting-krucifikset skiller sig på flere måder
ud fra gruppen af gyldne altre og krucifikser.
Det repræsenterer både høj teknisk kunnen og
fornem kunstnerisk sans. Det udtryksfulde ansigt og den spinkle krops lette svaj viser sammen med udformningen af lændeklædets foldekast hen til fransk kunst. Af de fa paralleller fra
denne kunstkreds, der endnu er bevaret, kan
henvises til Le Mans-krucifikset samt til korset
i Frederiksstad, tidligere i Ulvesbøl i Slesvig.53
Et hjemligt værksted, muligvis beliggende i
stiftsbyen Århus, kan have huset en fransk eller
fransk-inspireret kunstner, der er mester for
krucifikset i Ørting.
Korset har formentlig oprindelig haft plads i
eller foran triumfbuen, synlig for de andagtssøgende. Det er ikke nævnt i ældre arkivalier og
omtales først, da det ved tårnets opførelse 1890
blev fundet på kirkeloftet.54 Magnus Petersen
undersøgte det og anbefalede restaurering før
ophængning i kirken.35 Direktionen for Oldnordisk Museum fik imidlertid udvirket, at
museet overtog krucifikset, imod at kirkeejerne til gengæld fik tilskud til en ny altertavle (jfr.
s. 2693). Siden 1892 i Nationalmuseet, hvor det
har inv. nr. D 2662. I nyere tid har krucifikset
gennemgået en restaurering ved William Larsen,56 og 1979 er det renset før nyophængning.
Prædikestolen med lydhimmel (fig. 22), fra
o. 1630, er et velskåret snitværksarbejde i senrenæssance med enkelte dekorative træk i barok. De fire ens fag har storfelter med pilasterbårne arkader mellem hjørneknækkede halspilastre, der er smykket med frugt- og draperiophæng. Arkadernes pilastre har skællagte bladtunger, og over profilkapitælerne er bueslaget
dekoreret med ens fladsnit: symmetrisk slyngede bladranker løbende ud i fantasifuglehoveder. På rammestykkernes inderside diamant-
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Fig.19.Udsnit af Kristusfiguren fra *korbuekrucifikset (jfr. fig.16) (s. 2701). LL fot. 1985. -Section offigure of
Christ from the chancel arch crucifix (cf fig. 16).

bosser. Profilgesimsen har æggestav og tandsnit over smal, gennemløbende frise. Under en
udragende, profileret liste med nedre, karnisformede tandsnit er der tilsvarende, ret lave postamentfelter med fantasifuldt udskårne masker
(fig. 20) på hjørnerne. Den kraftigt udladende,
profilerede postamentbjælke er på undersiden
smykket med fladsnit, hvori indgår fuglehove-

der. Under hjørnerne hænger englehoveder
(fig. 21), overflyttet fra lydhimlen; de øvrige
hængestykker nyskårne ved restaureringen
1936. I postamentfelterne en indskrift med store, reliefskårne versaler: »Salige ere de som høre Gvds ord oc bevare det. Lvc. XI. H. N. M.«
De sidste tre bogstaver hentyder til sognepræsten Hr. Mels Mortensen,57 tl637.
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Fig. 20-21. Fantasimaske og englehoved fra prædikestolen (jfr. fig. 22) (s. 2703). NE fot. 1982. - Fantasy mask
and angel's head on pulpit.

Den store, syvkantede lydhimmel58 har omløbende frise under kraftigt udladende gesims,
hvis kvartrundstav er smykket med skabloneret fladsnit med fantasidyrehoveder, beslægtet
med, men i mere forenklet udførelse end fladsnittet på Peder Jensen Koldings arbejder. De
udsavede, gennembrudte hængestykker består
af slyngede volutter på hver side af stjerne i
cirkelfelt. Under hjørnerne hænger englehoveder, hvoraf tre er nyskårne kopier til erstatning
for dem, der ved restaureringen flyttedes ned
på stolen. Lydhimlens underside er ved profillister delt i syv felter inden for kantens kraftige
karnistænder; under midten ses en flad solskive
med stråler, hvorunder er ophængt en due med
udbredte vinger. Opgangen med de udsavede
balustre stammer fra restaureringen, endestolpen med det drejede topspir er dog oprindelig.
1936 blev prædikestolen istandsat af Einar
V.Jensen.59 Flere dele blev fornyet som ovenfor omtalt, og stolen sænkedes og drejedes lidt.
Den fik ny staffering: en grå bemaling med
grønt som bund for fladsnitsskæringer, i øvrigt
sort i frise- og postamentfelter samt i arkaderne
som baggrund for nye, gyldne frakturindskrifter med citater fra »Jak. 1, Matth. IV, Hebr. IV

og Ioh. V.«, samt på friserne (med versaler) fra
»Matth. 24« på stolen og fra »Esaias 55« på lydhimlen. En prøveafdækning af storfeltet ved
trappen viste ingen spor af ældre staffering (er)
under en bemaling fra 1700'rne: gråt og sort på
rammeværk og lister, i storfelterne en grå marmorering samt lidt uægte guld på pilastre, masker, englehovedhår og -vinger, og på himlens
sol og due. Postamentets skårne indskrift stod
gylden på sort bund, derimod fandtes ingen
indskrifter på de forskellige friser. O. 186513 fik
stolen en ny staffering: egetræsmaling i storfelter og på alle friser, i øvrigt hvidt, violet, gulgråt og blåt.
I det nuværende stolesæt fra 1936 indgår dele
af †stoleværk fra henholdsvis 1654 og 1865.
Gavlene fra 1936, afsluttet af kronliste med
tandsnit, har påsatte pilasterlister under lille,
ophøjet frisefelt. Langs syd- og nordvæggen er
genanvendt gamle gesimsplanker,60 hvis profiler blev rekonstrueret 1936. I plankerne er indskårne versaler og årstal, i syd: »Anno R. B. S.
1654«, i nord: »Anno I. S. S. Ø. G.61 1654«.
Som vægpaneler opstilledes ved restaureringen
enkle fyldingsdøre, der stammede fra et †stoleværk, anskaffet 186513 (jfr. fig. 13). De stole,
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der kasseredes dette år, karakteriseredes af synet 185011 som en blanding af fyr og eg. Det
bestod 186213 af 11 mandsstole og 14 fruentimmerstole, alle åbne, dvs. uden døre, med skamler, men kun mændenes med ryglæn. - Stoleværket er nymalet i grå nuancer med gule, nybarokke slyngornamenter på frisefelterne samt
gulmalede indskrifter, både gesimsplankernes
og østligste kvindestols »Anno 1936«. De ældre stole var tidligere egetræsmalet.
†Skriftestolen, der 1736 »behøvede hjælp«,8
havde 186213 sin plads ved søndre side af alteret. †Degnestolen, der 185911 ønskedes flyttet
neden for (alter)skranken, stod 186213 i »kordøren«; fornyet, i fyr, 1865 samtidig med det øvrige stoleværk.62
Pengeblok, nyere, muligvis samtidig med stoleværket, af eg, 71 cm høj, nedefter indadsmalnende og i bunden afsluttet af et karnisformet
led. Det lille pengerum er foroven bag lågen på
forsiden. Der er pånaglet lodrette jernbånd, og
tværbånd er placeret midtfor og foroven, hvor
en jernplade danner lukke; pengeslidse i fordybning. Forsidens jernlåge er båndhængslet
og kan låses. Gråmalet, med mørkegrå jernbeslag. Ophængt på vestre indgangspanel. - 1715
omtales en †tavlepung, 1719 de fattiges tavle.8
†Pulpitur i vest, tidligst nævnt 1835,10 senest
1865. Ifølge synsprotokollen 1862 rummede
det otte stolestader.13
Orgel, bygget 1969 af Marcussen & Søn,
Åbenrå. Seks stemmer, ét manual og pedal.
Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal
4', Rørfløjte 4', Rauschquint II. Pedal: Subbas
16'. I kirkens vestende. †Orgel, bygget 1912 af
A. C. Zachariasen, Århus.63 Ét manual med fire stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'; oktavkoppel. Pneumatisk aktion og vindlade.64 På podium i kirkens vestende.
To salmenummertavler, 1936 og senere, i udformning og staffering svarende til stolestaderne. En stor †tavle (jfr. fig. 13), fra o. 1900, med
dobbelt rundbuegavl, hang tidligere på triumfvæggens nordre del.
Pr cester ækketavle, 1976, aflang, med fladrundbuet, øvre afslutning. Mørkebrun, med
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Fig. 22. Prædikestol og lydhimmel fra o. 1630 (s.
2702). NE fot. 1982. - Pulpit and sounding-board from
c. 1630.

hvidmalet indskrift. I våbenhuset, øst for døren
ind til kirken.
To ens lysekroner, 1959, leveret af Erstad, Århus.35 Barokkopier med otte lysearme og et tilsvarende antal prydarme. Ophængt i skibet.
†Barokkopi fra o. 1923.
Kirkeskibet »A...na af New York«, o. 1950,
tremaster med rødmalet køl og sort skrog over
hvid stribe. Udført af Ivar Odderskær, Randers.65 På forstavnen og ved agterpartiets koøjer er gulmalede ranker. Navnet på agterspejlet
nu overmalet. Ophængt i midtskibet.
Ligbåre (fig. 24), formodentlig fra tiden kort
efter 1729,8 da sognefolkene bad om at fa en,
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Fig. 23-24. Ligbåre fra o. 1730-40 og båreben (s. 2705). JJF fot. 1982. - Bier c. 1730-40, and leg of bier.

fordi de slet ingen havde. Båren, der i alle væsentlige træk svarer til * Bjeragers fra 1748
(s. 2510), er af fyr, 50 cm høj, 80 cm bred og
360 cm lang medregnet bærestængerne. Disse
er på oversiden dekoreret med en fladsnitskåret
bladstav og afsluttet af profileret knop pyntet
med neglesnit. Ladet indrammes af bladprydede lister. Hvert af de fire ben (fig. 23) er smykket med reliefskårne klokkeblomster både på
de svejfede sideknægte og på forsiden over benets riflede volutknægt. En påsat plade foroven
har et reliefskåret englehoved over en indskrift
med store skriveskriftsbogstaver: 1) »I dag
mig, 2) i morgen dig, 3) i dag rød, 4) i morgen
død«. Tværstængerne mellem benene har udskårne, modstillede blomster om midtknop.
Ligbåren er sortmalet og stafferet med mørkegrønne blade på gul bund, blomsterne grønne
med hvide kanter. Englehovederne har gult hår
og vinger samt rød-hvid fjerkrave. Knækbåndene er rødkantede mod sort, der også danner
bund for de gulhvide indskrifter.
1934 blev ligbåren nedtaget fra våbenhusloftet, istandsat og malet;66 endnu i brug og opbevaret i ligkapellet.
Klokke (fig. 25), med indskrift: »M. Adam
Pla(ner) g(os mich)in Lübeck anno 1742«;67 63
cm i tvm. Om halsen skriftbånd med reliefversaler: »Soli deo gloria« (Gud alene æren), mellem op- og nedadvendte akantusblade. Nederst

på klokkelegemet to lister på hver side af lille
karnisprofil og på den læderede slagkant den
utydelige klokkestøberindskrift, med reliefversaler. Oprindelig ophængt i †klokkestabel på
kirkegården (se ovenfor), 1892 overflyttet til
det nye tårn.68
†Klokker. 1529 afleveredes ved klokkeskatten
en klokke, der med jernfanget (ophænget) vejede 18 lispund.69 1681/82 havde kirken kun én
klokke, der hang i et »træværk« på kirkegården;14 1687 kaldes den »liden«,37 og 1720 behøvede den »omklædning«,8 formodentlig et tagdække (jfr.†klokkestabel ovenfor).
Klokkestol, 1892, til to klokker, af eg og fyr.

GRAVMINDER
Gravsten.70 1) (Fig. 27), romansk, af finkornet,
stribet, blåsort granit med grovkornede, røde
gange, 178 X 47 cm; kantet af en spinkel, delvis
overkalket rundstav. Den fintudførte reliefdekoration består af et dobbeltkors, dvs. en korsstav, der i hver ende har et Georgskors, hvis tre
øvre arme er usædvanligt brede, den nederste
derimod nærmest rudimentær. Midtpå krydses
den fælles stav af en smallere korsarm, og til
hver side herfor ses en art bred parérbøjle. Stenen er beslægtet med og muligvis hugget af
samme mester som nr. 2 nedenfor og sten i
Spørring (s. 1685, nr. 1) og Gylling.71
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2) (Fig. 27), romansk af grovkornet, blåsort
granit med store, røde indslag, 184 X 39 cm.
Som nr. 1 kantet af rundstav og med tilsvarende, men enkelt Georgskors og parérbøjle på
den tilspidsede processionsstav, med nedre knop
over lille, spids tap. I korsskæringen et firkløver. Stenhugger, jfr. nr. 1. - Begge sten indsat i
korets sydmur, henholdsvis i første og tredie
skifte over soklen.
3) O. 1700, med sekundær indskrift fra
o. 1770. Hvidgrå kalksten, 179 X 105 cm, med
en reliefdekoration som formentlig er udført i
et Århusværksted, der har leveret tilsvarende
sten til bl.a. Århus †S. Oluf (s. 1341, nr. 5) og
Århus domkirke (s. 810f., nr. 76 og 77). - Over
et lavt fodfelt er anbragt to snosøjler, der bærer
et enkeltprofileret bueslag. Herunder ses den
opstandne, velsignende Kristus med sejrsfanen,
stående på jordkuglen over et ovalt skriftfelt,
kranset af palmegrene. På bueslaget er med fordybede versaler indhugget typens vanlige indskrift: »Jeg er opstandelsen ... Ioh. 11«. I hvert
af stenens hjørner en cirkulær, glat ramme omkring henholdsvis solsikke, georgine, rose og
tre hvedeaks, hvorunder henvisninger til
skriftsteder om forkrænkelighed og opstandelse: 1) Job 14,2, 2) Psal. 103,15, 3) Joh. 12,24 og
4) Esaias 40,6; de to sidste skriftsteder ombyttet
i forhold til motivet, idet Johannes-citatet refererer til hvedeaksene. Stenens baggrundshugning er en trambulering.
I skiftfeltet ses den sekundære, men slidte
indskrift, med fordybet kursiv, over sognepræst lens Iacobsen Muller, f. ? juli 1690,
†1770,72 og hustru Marie Chatrine Bidsted, f. i
Thiem(!) ... 1700, d. i Ørting 1770 efter 3[8] års
ægteskab, efterladende fem børn. I fodfeltet et
vers:

Fig. 25. Klokke støbt 1742 af Adam Planer, Lübeck
(s. 2706). KdeFL fot. 1986. - Bell, cast 1742 by Adam
Planer, Lübeck.

og 3 cm tyk. Mellem to fordybede linier ses
enkelte fordybede, let skråtstillede versaler: »..
FN73 SO «, antagelig fra en indskrift på en
†gravramme.74 Fragmentet, der nu er i Nationalmuseet (inv. nr. D 7199), blev fundet 1936 i
korgulvets sydligste del og er måske sammenhørende med en †begravelse her. En fyrretræskiste, med en svær jernhank, var anbragt i et
rum, hvis lille åbning i soklen var synlig
udefra

»Dend steen skal vidne at hermed er lagt i muld
En Guds Mand Fader god og Moder from og huld
Vi ærer Deres Støv som herunder lagt
See Læser herovenfor om hvem Det bliver sagt«.

Indmuret i tårnrummets vestvæg, bag orglet.
Fragment af *gravflise (fig. 26), fra o. 1600, af
rødbrændt ler, med grøn blyglasur på oversiden. Den største længde 10,6 cm, '7,3 cm bred
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Fig. 26. Fragment af *gravflise, fra o. 1600, med del
af indskrift (s. 2707). Nu i Nationalmuseet. Fot. i
NM. - Fragment of sepulchral slab, from 1600, with part
of inscription.
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Kisteplade, o. 1774, over Mads Bergenham-

(m)er, f. i Maarslet præstegård 25. feb. 1727,
kaldet til sognepræst for Aalsø og Hoed menigheder 1763, kom i ægteskab med Elisabeth Marie Som(mer) 1765, sognepræst for Ørting og
Falling 1771, †l0. maj 1774. Oval, hvælvet blyplade, 42 X 27 cm, med tunget kant hvorpå
små, runde bukler. Sortmalet kursivindskrift
afsluttet af lille bladranke. Kistepladen blev
1936 fundet i en †begravelse i korets søndre del.
Nu ophængt på den søndre del af triumfvæggen, ind mod koret.
Kirkegårdsmonument, o. 1860, over Peter
Christian Petersen, f. i Horsens 13. juni 1791,
kapellan for Hasle, Skeiby og Lisberg 1820-25,
sognepræst for Ørslevkloster og Ørum 182547, for Ørting og Falling 1847-60, d. i Ørting
ll.apr. 1860. Hvid marmorplade, med fordybet, sortmalet skriveskrift og versaler, indfældet i opret cementsten med vedbendranker;
kronet af (fornyet?), hvidt marmorkors. I kirkegårdens nordvesthjørne.
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1 Kronens Skøder II, 591.
2 LA Vib. Landstingets skøde- og panteprotokol
1689-90, fol. 7 (B 24. 653).
3 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkernes istandsættelse m.m. 1804-23 (C 3. 1151). Prisen var 10.000 rdl.
4 Afleveringsforretningen fandt sted 23. juni (note

11).
5 H. F. Rørdam: Danske Kirkelove I, 359 og II, 303.
6 RA. DaKanc. B 78. Jy. Reg. 1652-65 og LA Vib.
Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1661 (C 3.
1082).
7 NM. Den kgl. Mønt- og medaillesamling. F.P.
2464. Forskellige skår, stumper af blysprosser og
knogler, der fandtes ved samme lejlighed, opbevares
i NM 2 (inv. nr. D 135-172/1956).
8 LA Vib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700 ff. (C 3.
1166 ff.).
9 En ældre låge, vestligt i samme dige, blev sløjfet
ved denne lejlighed.
10 LA Vib. Århus amts søndre provsti. Synsprotokol
1817-54 (30. 1-2).
11 LA Vib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842-1908 (C 31. 1-4).
12 Foto 1958 i Det historiske arkiv for Odder og
omegn.
13 Synsprotokol 1862 ff.o
14 RA. Rtk. rev. rgsk. Århus stifts kirkergsk. 168094.
15 Niels Abrahamsen: Romanske kirkers orientering
og den magnetiske misvisning i 1100-tallet i Danmark, Geoskrifter XXIII, Århus 1985, s. 58, angiver
afvigelsen til 6,7°.
16 Chr. Axel Jensen 1909 og S. A. Claudi Hansen
1910 iagttager uregelmæssigheder ved soklen på korets sydside (jfr. fig. 27) og formoder, at der har været en præstedør. Soklens nuværende udseende skyldes imidlertid snarere ændringer ved etablering af
den ventilationsskakt til gravrum, som Einar V.Jensen observerede 1936.
17 Chr. Axel Jensen 1909. Frits Uldall karakteriserer
overliggeren som ellipseformet.
18 Ved restaureringen 1936 iagttoges, at vinduesåbningen, før den lukkedes bindig med væggen, havde
stået som en niche, tilmuret i lysningsfalsen og dækket af adskillige lag kalk. Ved den nævnte restaurering fandtes under gulvet et brudstykke af en overligger.
19 Det kan ikke afgøres, om dekorationen, der er
beslægtet med apsisprofilet i Falling og kragbåndene
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Fig. 27. Romanske gravsten indmuret i korets sydside (s. 2706f.). KdeFL fot. 1985. - Romanesque tombstone set
in wall on south side of chancel.

i Saksild (s. 2410, fig. E 4 og A 1), fortsætter på en af
stenens langsider.
20 Det er vel denne bjælke, der omtales 1803 (note 8).
Jfr. Randlev, s. 2471.
21 RA. Rtk. 6 års kirkergsk. indsendt i Renteriet 1620
(B. 184 e. 12-14).
22 En replik i Nølev fra 1912, s. 2452.
23 Ved restaureringen kunne ikke konstateres, om
den øvre frise oprindelig har været placeret i fodfeltet.
24 Alle figurer har lille ventilhul foroven i hovedet,
Ursulas lukket med træprop.
25 Ifølge legenden lod hendes far hende indespærre i
et tårn, hvori hun fik anbragt tre vinduer, der skulle
symbolisere Treenigheden.

26 Danmarks Kunst II, 1926, s. 174.
27 Tilsvarende altertavletopstykker ses i Vinding kirke (Vejle amt) og i Hjerm (Ringkøbing amt), her
dog uden fugl.
28 Jfr. note 13.
29 Ifølge Kjeld Bønnelycke, Hads Herred før og nu,
Århus (1873-76), s. 220, forestillede figurerne »Patriarkerne Abraham, Isak og Jacob, den Sidstnævnte
omgivet af sine 12 Sønner«.
30 Korresp. 1890-92, i NM, 2. afd.
31 Under bunden graveret: I taknemmelighed for
aarene 1917-65 som organist og kirkesanger. Maja
og Andreas Lykke.
32 Den nuværende sognepræst anvender et privat sygesæt, stemplet P. Hertz, Kbh. (19)11.
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Fig. 28. Altertavle nr. 1, med maleri, Kristus i Emmaus, udført 1895 af Anker Lund (s. 2693). NE fot.
1981. - Altarpiece no. 1, with painting, Christ in Emmaus, by Anker Lund 1895.
33 Guldsmeden ejede et skib, der bl.a. sejlede på Liibeck. Bøje 1982, s. 179.
34 Jfr. Randlev alterkalk, s. 2479.
35 Venligst oplyst af gørtlerfirmaet.
36 Jfr. fot. 1912.
37 LA Vib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1687
(C 3.1104).
38 Jfr. fotos i NM og plan 1890 ved R. Frimodt
Clausen.
39 Mackeprang: Døbefonte, s. 413.
40 Skitse, fot. og indb. 1936 ved Einar V.Jensen.
41 Jfr. brev af 20. febr. 1979 i NM 2. afd. fra sønnen,
N. Dreves Andersen; - I Falling kirke findes en Kristusfigur af samme billedhugger, der er født i
Ørting.
42 Se: Francis Beckett: Danmarks Kunst, I, 1924,
s. 22 og 27 og Poul Nørlund: Gyldne Altre. Jysk
Metalkunst fra Valdemarstiden, 1926, især s. 152154, der indgående har behandlet krucifikset og dets
forhold til de øvrige, gyldne krucifikser. - I øvrigt:
Nationalmuseets vejledning til Danmarks Middelal-
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der, 1972, red. af Tage E. Christiansen, s. 30; Martin
Blindheim, i The Year 1200. A Symposium. The
Metropolitan Museum of Art, Dublin, 1975,
s. 439f., Harald Langberg: Gyldne Billeder fra Middelalderen, 1979.
43 Lisbjerg (s. 1400ff.), Åby (s. 1443ff.), Tamdrup
(Skanderborg amt) og Tirstrup (Randers amt).
44 Pladerne fordeler sig således, på korsstammen: 1
plade med hele figuren, dens hoved, bageste glorieskive, skulderpartiet og ned til figurens tåspids. 1
plade med Guds hånd. 1 plade med alterkalken. - På
tværarmen: til hver side 1 plade med en arm og en
hånd. - Korsarmsenderne består hver af 1 plade med
trepasset samt 1 med kapitællisten; den nedre går i ét
med tappen. I alt 13 plader hvortil kommer en halv,
øvre glorieplade. Pladerne er fæstnet med nitter, dels
på træets kanter, dels ved de vandrette sammenføjninger.
45 I modsætning til Poul Nørlund (anførte arbejde
s. 154: vidtåbne øjne) antages, at øjnene er lukkede,
idet der ikke ses nogen øvre øjenlågskant (eller pupiller, der dog findes udeladt på nogle af periodens
figurer), hvorimod den nedre øjenlågskant er kraftigt markeret. Også øjnenes modellering og sammenhæng med øjenkrogene synes at angive øjenlåg.
46 Oven over øverste ribben på figurens højre side
ses en revne i metallet.
47 Korstræet er desuden 14,2 cm bredt og 2,5-3 cm
tykt, kraftigst forneden.
48 Svarende til Gunhildkorsets konstruktion, jfr. Harald Langberg: Gunhildkorset, 1982, s. 80, fig. 7172.
49 Af Harald Langberg (se note 48), s. 83 kaldt »et
beskåret firpas«. - Næsten tilsvarende korsarmsafslutning (dog uden evangelisttegn) findes på et krucifiks i Sdr. Borris, Ringkøbing amt, samt på flere
krucifikser fra 1200'rnes senere del, jfr. til eks.
Sdr. Asmindrup (DK Holbæk, s. 194).
50 Jfr. Poul Nørlund, s. 117 og fig. 95 E.
51 Glorierne har buetunger som Kristi glorie, tydeligst hos Lukasoksen. Kristi glorie er i øvrigt afvigende fra korsglorierne på alle de øvrige gyldne altre
og krucifikser.
52 Ni bosser på hver af de tre korsarmsender, ti mindre - på heraldisk venstre korsarm.
53 Edgar Hürkey: Das Bild des Gekreuzigten im
Mittelalter, Worms 1983, s. 24. Le Mans-krucifikset
findes i Musée Tesse. Vedr. Frederiksstad-krucifikset, se Die Kunstdenkmäler des Landes SchleswigHolstein, Landkreis Schleswig, 1957, s. 238. - Jfr.
tillige korset i katedralen i Nevers, Paul Thoby: Le
Crucifix des Origines au Concile de Trente, Nantes
1959, fig. 248f.
54 Se korresp. i NM 2. afd.
55 I konceptet til Magnus Petersens indb. 1890 nævnes, at korset var angrebet af orm. »Tværstykket er
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meget løst fæstet til Langstykket, Metalpladerne paa
nogle Steder beskadigede og løsrevne, navnlig er
Pladen, som danner Glorien om Christi Hoved, meget løs. Christi Hoved har paa højre Side et stærkt
Indtryk af et Slag eller Stød, og en Stump af Tappen
forneden paa Korset er beskadiget. Et raat gjennemboret Hul af en Tommes Diameter findes under Iohannes Emblemet foroven; det er det eneste Sted,
hvor Metallet er tabt; de øvrige Fejl kunne let repareres og Træet styrkes ved en Impregnation.« M. P.
anbefalede, at museet erhvervede korset og medsendte en tegning og et fotografi, begge nu forsvundne.
56 Ingen indb. herom findes, kun nogle fotografier
fra før istandsættelsen, formodentlig o. 1926.
57 Niels Mortensen har, ifølge indskrift, 1837 skænket en altertavle til Gosmer kirke, udført i Peder
Jensen Koldings værksted. - Chr. Axel Jensen har i
korresp. 1936 vedr. Ørting-stolens restaurering ventileret muligheden af, at denne kan være et ungdomsarbejde af P.J. K.?
58 Ifølge restauratoren synes himlen ikke at have haft
topornamenter.
59 Restaureringsindskrift malet indvendig i stolen.
60 I frisen var spor efter kvadre eller lign. med ca. 80
cm. s mellemrum; en mønjerød farve blev fundet på
arkitravlistens øverste led; indb. 1936 ved Einar
V.Jensen.
61 Ifølge Chr. Heilskov, i JYSaml. 4. rk. II, 291,
skulle bogstaverne referere til Jens Sørensen, Østergaard.
62 Jfr. skitse og indb. af S. A. Claudi Hansen 1910
samt plan 1890 ved R. Frimodt Clausen.
63 Zachariasen: Orgelfortegn.
64 Disposition m.v. meddelt af sognepræst Valdemar
Aastrup.
65 Venligst meddelt af sognepræst V. Aastrup.
66 Ved Einar V.Jensen; det ene englehoved nyskåret.
67 Indskriften suppleret efter S. A. Claudi Hansens
indb. - Tilsvarende indskrift findes på †klokke fra
1747 i Tandslet (DK, Sønderborg, s. 2438). Klokkestøberen (1725-72) støbte overvejende små klokker,
se Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck 1913,
s. 257.
68 1944 omhængt i vuggebom.

Fig. 29. Ørting 1:10000. Målt af Carl August Wesenberg 1794 og inddelt samme år af Johann Friedrich
Wesenberg. - Map of the village.

Fig. 30. Ørting set fra luften 1:10000. Nord opad.
Geodætisk Institut fot. 1954. (Reproduceret med tilladelse fra Instituttet). - Part of the village seenfrom the
air.
69 RA. Rgsk. ældre end 1559. Liste over indkrævede
klokker 1528/29. 108 A, nr. 21.
70 En mulig gravskrift over sognepræst Jens
Hiersing, †l722, er omtalt i ØJyHj. XI, 1946, s. 172
(jfr. Ny Kirkehist. Saml. V, 1869-71, s.431f.).
71 Jfr. tillige den lidt afvigende sten i Hansted (Voer
hrd.).
72 Wibergs præstehistorie, II, 685, fødselsåret 1694
og dødsdatoen 10. febr. 1771?
73 Efter formen næppe et E.
74 Jfr. Hvilsted, s. 2616, med henvisninger.

SUMMARY
The original parts of Ørting church, the chancel and the nave, probably date back to the last
decades of the 12th century. The facades were
constructed of granite ashlar, while field stones

were used for the inner side of the walls. About
the year 1500 a vault was added in the chancel
and a porch erected in front of the south door.
The most recent part of the church is the to-
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wer, which was constructed in 1891 replacing a
bell-frame in the churchyard.
The modest interior of the church formerly
contained furniture of an outstanding nature,
especially the so-called Golden crucifix from
the first third of the 1200's. This has been in the
National Museum since 1892 and belongs to
the group of "golden" altars and crucifixes
which adorned a number of churches, cf. Lisbjerg and Odder.
The church's Late Medieval High altarpiece
bearing the figures of three female saints has
also been preserved, although it was considerably changed in the 1700's. In 1896 it was
hung on the north wall of the nave, when a

large altar painting by one of the favourite
painters of the time, Anker Lund, was obtained.
The baptismal font is one of the more rare
fonts imported from Gotland c. 1250. The pulpit was made c. 1630. The bell was cast 1742 by
a Lübeck founder, Adam Planer. Nearly all
churches at one time owned a bier, and here an
example is preserved from the period shortly
before 1750 which corresponds to that of Bjerager.
Two Romanesque tombstones are set in the
south wall of the chancel which are related to
stones in Gylling and Spørring. These were very likely executed by the same stonemason.

Fig. 1. Kirken og de to kirkegårdsportaler set fra syd. KdeFL fot. 1986. - The church seen from south.
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Sognets hovedgård Åkær tilhørte fra slutningen af
1300'rne Århusbispen, og sandsynligheden kunne tale
for, at kirken har udgjort en del af ejendommen. Et
inventarium1 optaget i reformationsåret, da Åkær
konfiskeredes af kronen, nævner intet kapel på gården.
Efter 1536 har kirken formentlig tilhørt kongen, indtil
den 16612 sammen med Åkær overgik til rigshofmester
og rigsdrost Joachim Gersdorffs arvinger som del af
godtgørelse for gods i Skåne, der blev afstået til Sverige
som vederlag for Bornholm (jfr. Saksild, s. 2411 og
Odder, s. 2519). Kirken, der ved midten af 1600'rne er
betegnet som slotskirke til Åkær,3 fulgte derefter denne
gård til 1810, da den solgtes4 til sognets gårdmænd.
Selveje pr. 1. januar 1908.
Før 16553 havde Falling Halling sogn som anneks,
derefter Ørting, hvor præsten kom til at bo (jfr. s. 2687),
og som derfor betragtes som hovedsogn.

Danmarks Kirker, Århus

Landsbyens bebyggelse, der skiftede karakter efter en
større brand 1854,5 samler sig i nogen afstand fra kirken
(jfr. fig. 48), således at denne ligger temmelig frit og er
synlig viden om i det åbne, næsten flade landskab.
Vejen mellem Odder og ladepladsen ved Amstrup
pakhus, der 1931 er fortsat over dæmningen til Alrø,
passerer på kirkens østside og drejede tidligere skråt
forbi søndre kirkegårdsmur, hvor der foran
indgangsporten fremstod en forplads.
Den skævt rektangulære kirkegård, der i 1940'rne har
modtaget en mindre udvidelse mod nord, hegnes med
brudstensmure i syd og på det meste af østsiden, mens
der er kampe-stensdiger
mod
de
to
andre
verdenshjørner.
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Fig. 2. Hovedporten og lindeallé indenfor, set fra våbenhuset. KdeFL fot. 1986. The south churchyard portal and avenue of lime-trees seen from the porch.

Ringmuren af marksten nævnes første gang 16196 og er
i tidens løb omsat og udbedret mange gange. I
synsprotokollens beskrivelse 1862 siges muren sine
steder at have den betragtelige højde af godt to meter.7
Efter at have købt kirken søgte sogneboerne 18128 om
lov til at sløjfe den svært brøstfældige mur ved porten og
i stedet opføre »forsvarlig tømmer- og fjæleværk,
således som det i almindelighed findes ved
landsbykirker«. Tilladelsen fik de tilsyneladende ikke.
Den daglige indgang til kirkegården er en nyere
jerngitterport ved landevejen på østsiden, muligvis
etableret i forbindelse med opførelsen

af det nedennævnte ligkapel. Desuden er der to ældre
indgange, som begge er murede portaler (fig. 1): En
kombineret port og låge i syd, dvs. på den side, der
vender mod landsbyen, og en fodgængeradgang i vest.
Hovedportalen (fig. 2), der i størrelse,9 udformning og
enkeltheder er nært beslægtet med porten i Odder (s.
2522), må ligesom denne dateres til den sene middelalder. Begge portalens gennemgange, der i dag rummer
hvidmalede stakitfløje, er fladbuede på bagsiden. De
kamtakkede taggavle er ommurede med små sten.
Den ligeledes teglhængte indgang i kirkegårdens
vestside (fig. 3) kaldes Åkærlågen og er
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Fig. 3. Kirkegårdsportalerne. Plan, snit og yderside 1:100. Opmålt af Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972,
tegnet af KdeFL 1986. - The churchyard portals.
med sin fladrundbuede åbning formentlig yngre end
hovedporten. I gennemgangen har der ligget en †rist,
som 16196 skulle repareres og 173110 var så forfalden,
at den ikke længere tjente sit formål. Uden for denne
indgang,

hvor der i dag er mark, lå i slutningen af 1700'rne et hus,
hvis gavl hvilede på kirkegårdsmuren (jfr. fig. 48).
Da ligkapellet 19035 første gang kom på tale, var det
tanken at lægge det uden for hovedportalen, men da
synet nogle år senere bifaldt opførelsen, placeredes
bygningen i kirkegårdens nordøstre hjørne. Det
hvidkalkede, teglhængte hus med rundbuede døre og
vinduer blev 1977, ved H. P. Holm Nielsen, Odder,
udvidet og ombygget til yderligere at rumme toilet og
redskabsrum. Et ældre teglhængt materialhus står inden
for den vestre låge. En sondering, som Nationalmuseet
1986 foretog uden for den østre del af søndre
kirkegårdsmur, afslørede ingen særlige omstændigheder
i forbindelse med muren, men blottede 580 cm fra
denne en ca. én meter bred fundering af omhyggeligt
lagte, middelstore marksten. Muligvis er der her tale om
et levn af en i øvrigt ikke kendt †kirkelade.
Beplantningen langs ringmuren bestod 1862 af
popler; i dag udgøres den af ask, birk og kastanie i vest
og nord, mens der i øst og langs den østre del af
sydmuren står stynede lindetræer.

Fig. 4. Vestre kirkegårdsportal (s. 2714), set fra øst. NE
fot. 1982. - The west churchyard portal.
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Einar V.Jensen fot. 1936. - The church seen from south-east.

En allé af tilsvarende, klippede træer strækker sig fra
hovedportalen til våbenhuset. Urne- og fællesgravplads
er 1977 anlagt på kirkegårdens nordøstre del.
Et fortov med den normerede bredde på halvanden
alen ønskedes 190611 lagt omkring bygningen. Nu ligger
der ral på alle sider af kirken.

BYGNING
Kirken består af apsis, kor og skib, som antagelig er
opført i sidste halvdel af 1100'rne. Ved middelalderens
slutning er der indbygget hvælv og ved skibets vestgavl
rejst et kraftigt tårn. Et †våbenhus foran syddøren har
været samtidigt med tårnet eller måske lidt yngre og
blev i sidste halvdel af forrige århundrede afløst af det
nuværende. Den yngste tilføjelse er et begravelseskapel
på korets nordside, som kirkeejeren, Hedevig Margrete
Bornemann til Åkær, lod opføre ved midten af 1700'rne.
Orienteringen har en mindre afvigelse12 mod syd.
Kirkens grundplan er øjensynlig disponeret på
grundlag af kvadrater, hvoraf koret optager

ét. Indvendig har skibet været dobbelt så langt som
bredt, og ligesom f.eks. ved Saksild kirke (s. 2415) ses
det, at midtlinien i skibets langmure flugter med korets
sidefacader.
De oprindelige afsnit, apsis, kor og skib, er rejst på en
fundering, som blev iagttaget under skibet ved
udgravninger 1979. Sylden består overvejende af
håndstore marksten, der er godt pakket i
fundamentsgrøften, hvis side er gravet skråt ned i
markens stive ler. Over stenpakningen ligger store
marksten, hvorpå skråkantsoklens kvadre er stillet. På
den relativt lille, halvcirkulære apsis er soklen beriget
med tovstav (fig. 13 og s. 2410, fig. E4). I øvrigt er
murværket af veltilhuggede kvadre, mens bagmurene er
af marksten. Åbningernes sider er indvendig sat med
kvadre, dog iagttog Uldall 1885 det siden ændrede
forhold, at koråbningens nedre del var muret med rå
kamp. Kun skibets østre taggavl er bevaret, opmuret i
marksten med groft udglattet mørtel.
Portalerne, der begge er i brug, og hvis placering
synes oprindelig, er bemærkelsesværdige ved ikke at
sidde over for hinanden (jfr. Lis-
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Fig. 6. Grundplan 1:300. Opmålt af Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet 1986 af KdeFL med
angivelse af (det indre af) ældre †våbenhus (punkteret) (s. 2721) samt fjernede skillerum i det nuværende (s. 2721). Plan.
bjerg, s. 1391). Syddøren er anbragt midt på sin
langside, mens norddøren, hvis kvadersatte, indvendige
hjørner skimtes bag hvidtekalken, befinder sig i skibets
vestligste fag og benævnes Åkærs dør. På et eller andet
tidspunkt er denne portal stærkt omdannet ud fra et
ønske om, at den skulle danne en passende indgang til
kirkeejerens stol. Sydportalen er en enkel, rektangu-

Fig. 7. Tværsnit i skibet set mod øst 1:150. Opmålt af
Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet af
KdeFL 1986 med udeladelse af tagværksændring 1977.
- Section through nave.

lær åbning, der ved anslagsfremspringenes borthugning
er udvidet i bredden. Uldall fandt siderne beskadiget på
en måde, der tydede på brand, men i dag er hele
dørhullet meget regulært og kraftigt pudset.
Af de oprindelige vinduer, som har siddet usædvanlig
højt,13 er der, foruden det i apsis, bevaret ét i koret og ét
i skibet, begge i nordsiden og nu tilmurede. Korvinduet,
der aflæses som en indvendig niche, blev overflødigt
ved gravkapellets opførelse. Det har indeholdt en *
træramme, der 1904, da den overførtes til Nationalmuseet (inv. nr. D 5749), var temmelig nedbrudt.
Rammen, der er tildannet af en ege-planke, er
formentlig oprindelig (fig. 14), mens de blysprossede
ruder af grønligt glas, skåret med diamant, kan være fra
1600'rne.14 Vinduet i skibet står i dag som en udvendig
niche, og ligesom ved apsisvinduet er åbningens skrå sål
hugget ned i en kvader. Østvinduet, der er i brug og i
lysningen måler 64×21 cm, har en rektangulær
overligger, der krummer sig med den runde facade.
Indvendig er korbuen bevaret i sin oprindelige
skikkelse, hvor åbningen udgør to femtedele af
triumfvæggens længde. De profilerede kragbånd (fig. 8
samt s. 2410, fig. E 1) er over en dobbelt tovstav
smykket med indristninger,
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Fig. 8. Korbuens kragbånd, det nordre til venstre (s. 2717). NE fot. 1982. - The cornices of the chancel arch.

der på den nordre stens langside er et indrammet
rankeslyng.15 På stenenes ender mod skibet er der
henholdsvis en springende løve og en plante eller et træ,
der ligner tegningen i et af de nedennævnte
stenhuggerfelter. Løven, der er hugget i meget lavt relief
inden for en ramme, gør et ufærdigt indtryk.
Også den enkle, falsede apsisbue er i behold, omend
sydsiden er rekonstrueret 1980 efter en behugning, der
kan være foretaget i forbindelse med en reparation
1803.10 Åbningen, der mellem fremspringene kun er lidt
smallere end korbuen, indtager halvdelen af korets
bredde. Apsidens hvælv er ejendommelig fladt og forekommer ommuret.16 Muligvis er ændringen foretaget i
forbindelse med indlæggelse af en svær ankerbjælke,
hvorved tillige apsisbuens top borthuggedes på østsiden.
I hver af korets langvægge er en lavtsiddende, 32 cm
høj gemmeniche.
Før kirkens indhvælvning har loftsbjælkerne ligget på
murkronen, og den hvidkalkede puds iagttages på
overvæggene og på siderne af det blændede vindue i
skibets nordside.
På en række facadekvadre og på østsiden af en af
stenene i korbuens stik findes såkaldte stenhuggerfelter
(fig. 9-13), hvoraf nogle stykker ved hjørnernes
bladmotiver har en vis lighed med et felt på Odder kirke
(s. 2527). Der optræder desuden meget enkle, indristede,
vegetabilske motiver i slægt med dekorationen på
korbuens kragsten.

Ændringer og tilføjelser. Den senmiddelalderlige (jfr.
kalkmalerier) overhvælvning i kor og skib er i alt
væsentligt foretaget på den måde, som er den mest
udbredte i Århus stift, dvs. med falsede hjørne- og
vægpiller, helsten brede skjold- og gjordbuer og
retkantede kvartstens ribber. Mindre forskelle mellem
de to afsnit må betyde, at arbejdet er gennemført i to
omgange. I koret, hvis hvælv har overribber med
kamtrin, er vederlag angivet med et fremkraget, rundet
skifte, mens buernes begyndelsesniveau ikke er
markeret i skibet. Murværket ved foden af pillerne i
skibets østre hjørner (jfr. fig. 7) tyder på, at der her stod
†sidealterhorde forud for hvælvets indbygning.
Tårnet, der er jævnbredt med skibet og tre stokværk
højt, er antagelig føjet til kirken i sidste halvdel af
1400'rne. Tårnbuens vanger, der flugter med
hvælvpillerne i skibets vestre hjørner, angiver, at tårnet
er rejst efter hvælvbyggeriets afslutning. I forbindelse
med tårnets opførelse er skibets vestgavl revet ned og
kvadrene herfra benyttet forneden i tårnets mure. Ligesom det er tilfældet ved en række andre kirker,
fungerer gavlens flyttede skråkantsokkel som fod på
tårnets vestside. Over et kvaderparti, der andrager tre til
fem skifter over soklen, er en del granitblokke anvendt
ved hjørnerne, og enkelte kvadre ligger spredt i tårnets
murværk, der i øvrigt består af munkesten i munkeforbandt. I tårnrummet og i det meste af det ret høje
mellemstokværk er bagmurene af
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marksten, dog er hjørnerne af mursten. Højere oppe er
der muret udelukkende med tegl, og dette materiale er
brugt til hele østvæggen.
Tårnrummet, hvis bræddeloft skulle males 1850,5
åbner sig mod skibet med en bred, rund-buet arkade, der
bærer tårnets østmur. Rummet har betydet en væsentlig
udvidelse af skibet, og dette formål har utvivlsomt været
en medvirkende foranledning til tårnbyggeriet. Af denne
grund og i betragtning af den karakteristiske udformning
af lysningernes hjørner med væggen, hvor der er benyttet
de såkaldte hulsøm (jfr. fig. 16 og Århus domkirke, s.
234), må tårnrummets to rundbuede vinduer være
oprindelige. Begge er falsede i facaden og indvendigt
svagt smigede, mens de eksisterende, spidsbuede
åbninger er en ændring, vistnok fra 1883.5

2719

Til tårnets øvre etager er der adgang ad en fladbuet,
falset dør østligt på nordsiden i højde med loftet over
tårnrummet. Åbningen, der blændedes i sidste halvdel af
forrige århundrede,17 genetableredes 1977 med en
gråmalet trætrappe. Inden da foregik opstigningen ved
hjælp af en trappe i tårnrummets nordvestre hjørne (fig.
16). Mellemstokværket har mod syd en oprindeligt
fladbuet lysåbning, der på facaden sidder i et spidsbuet
spejl; her ønskede synet 18615 et jernvindue. Foroven i
denne etage er der en krans af udvendigt tilmurede
bomhuller.
Klokkestokværket har mod hvert verdenshjørne et
lavt, fladbuet og falset glamhul, som 1831 forsynedes
med låge.18 Begge taggavle er fornyede; den vestre efter
synets ønske 1906,5 den østre senest 1977. Det kan ikke
afgøres, om

Fig. 9-13. Stenhuggerfelter (s. 2718). 9. Kor. Sokkelkvader på sydsiden. 10. Apsis. Kvader på sydsiden i første skifte
over soklen. 11. Skibets sydside, øst for våbenhuset. Kvader i første skifte over soklen. 12. Skibets sydside, vest for
våbenhuset. Kvader i første skifte over soklen. 13. Apsis. Sokkelkvader i kirkens hovedakse. - Carved ashlar included
in the walls of the church.
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den nuværende tilstand med plane murflader, kronet
med brynede kamtakker, svarer til den oprindelige
udformning.

Begravelseskapellet på korets nordside er ifølge den
stedlige tradition11 bygget 1748 af kirkeejeren, fru
Hedevig Margrete Bornemann på Åkær (jfr. epitaf, s.
2737). Den såre enkle bygning, der på nordsiden har
skråkantsokkel, er opført med facader af røde
flensborgsten over tre skifter af granitkvadre, der vel kan
stamme fra kormuren. En gesims bestående af et rundet
led mellem to retvinklede afslutter alle tre sider under
valmtaget, der 180310 var spåntækket. Over den
utilgængelige gravkælder, der har ventilationsvindue
mod nord, indeholder kapellet ét rum, der står i
forbindelse med kirkens indre ved en relativt bred
gennembrydning af korets nordmur. Åbningens bue er,
med Uldalls formulering, ellipseformet, og man bemærker falsens kvartrunde fremspring, der knytter
portalen sammen med bygningens gesims. Det
fladloftede rum, hvor fru Bornemanns kiste (s. 2740) er
opstillet, belyses af et falset, rundbuet vindue i hver
sidevæg.
På bygningens nordfacade er indmuret en rød
kalkstensplade (69×45 cm), hvor der inden for en
profileret ramme med kursivskrift i relief står:
INSCRJPTJON
Til Dette Begravelses / Under Holdning og Repa /
Ration. Er HenLagt Aar / Lig AfGift Thii RiigsDa-ler /
Af Gaarden
10 Paa ALRø / Som nu Beboes Af JENS
JØR / GENSEN og Skal følge AaK / JÆRS Eyer uden
betaling / Saa Længe Verden Staae / Hvor Imod hand
forPliG / tes Stædse At holde begra / Velset I
Fuldkomen God / Stand Efter Fundati / Onen Af 8de
Marty / 1780.
Til trods for at vedligeholdelsen således skulle være
sikret, konstaterede synet 1803,10 at kapellet var
brøstfældigt på tag og fag, og nogle år senere
gennemførtes vist en reparation. 18425 mente man, at
gulv og loft burde fornyes.
Våbenhuset er opført af små, gule sten omkring
1870.19 Den enkle bygning har en flad-buet dør i gavlen
og et kurvehanksbuet vindue i hver af sidemurene. Den
glatte taggavl afsluttes med kamtakker og indeholder et
lille, rundbuet vindue til loftet. Måske fra opførelsen var

Fig. 14. *Ramme og vindue fra korets nordside (s.
2717). Nationalmuseet. NE fot. 1986. - *Window frame
from the chancel.
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Fig. 15. Kirkens nordside med Bornemanns kapel, set fra vest. Chr. Axel Jensen fot. 1909. - The church seen from
northwest.

der i vestsiden, ved et nu fjernet skillerum, etableret et værelse (jfr. fig. 6), hvor der 18935 stod
rørstole. Året efter foreslog synet, at gulvet blev
fornyet.
Det ældre †våbenhus lå på samme plads som det
nuværende, men var lidt mindre20 (jfr. fig. 6). Det
omtales første gang 1619,6 da der muredes bænke,
og beskrivelsen 1862 nævner en muret †bænk
langs vestvæggen. 1850 skulle bræddeloftet
hvidtes, og en kalkbænk, der vel stod i våbenhuset,
ønskedes fjernet 1856.5 Året efter foreslog synet
anskaffelse af et vindue, formentlig identisk med
det halvrunde, der nævnes 1862.11
Vedligeholdelse omtales første gang 1619,6 da
murer Jens Ibsen fra Horsens kalkede hvælvene.
Bygningens almindelige tilstand synes gennemgående at have været god med undtagelse af
en tilspidset situation 1622,21 da lensmanden i
Skanderborg fik kancelliets tilladelse til at søge
støtte hos omliggende kirker med henblik på
istandsættelse af bl.a. Falling kirke, som var
»noget bygfældig«. År 1700 siges bygningen at
være i god stand, 1735 takkes ejeren for omhu med
vedligeholdelsen, og det nævnes et par år efter, at
kirken er ziirlig stafferet10 (jfr. inventar). 180310
noterede synet, at tårnet fornylig

var repareret, men at både »buen over alteret og
den over kordøren var brækket og sunket« og
»snarest må forsynes med jernbuer«. 1817,18 altså
efter at sogneboerne havde overtaget kirken,
hedder det, at den er meget vel vedligeholdt, og
det samme gentages i den følgende tid.
1882 foreslog synet, at korbuen blev renset for
kalk og 1885 også højkirkens sydside.11 18895
skulle skibets østre taggavl ommures, og i de
følgende år omtales revnedannelser og sætninger i
nordmuren,
hvor
»dragerne
mod
nord
sammenbindes med et stykke egetræ og jernbolte.« Hvilke foranstaltninger, der muligvis blev
truffet, fremgår ikke, men det konstateres i dag, at
langmurene, der er tyndere foroven og i nord ude
af lod, indeholder tilsyneladende ret omfattende
reparationer.
En generel istandsættelse, bl.a. omfattende
tagenes fornyelse og ændringer i tagværket,
gennemførtes 1977 ved H. P. Holm Nielsen,
Odder.
Gulvenes materialer nævnes tidligst i synsprotokollens beskrivelse 1862, og endda kun for så
vidt angår våbenhuset, hvor der lå mursten. Det
oplyses desuden, at der bag alteret var trægulv. Af
den ovenfor omtalte notits fra 1842
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Fig. 16. Tårnrummet set fra skibet. Vinduer med såkaldte hulsøm (s. 2719) og t.h. †herskabsstole fra 1854 (s. 2732).
Chr. Axel Jensen fot. 1909. - West-end of church seen from east.
fremgår, at der i begravelseskapellet fandtes trægulv.
1860 foreslog synet, at gulvet i kirkens nederste ende
blev lagt om og samtidig sænket. 1723, 180310 og
183618 nævnes gulve, men det siges blot, at de er blevet
repareret eller har det nødig. 18845 skulle gulvet i
gangen lægges om, delvis med nye sten, og 1907 og i de
følgende år, i forbindelse med kirkens overgang til
selveje, var det på tale at lægge fliser under stolene.
Et af vinduerne var 1862 af jern, de øvrige havde
træramme og blysprosser. Det er ovenfor formodet, at
de to jernvinduer, som ønskedes indsat 1883, hørte
hjemme i tårnrummet.
Tage og tagværker. Jacob blytækker fra Ry arbejdede 16166 på tårnet, og nogle år senere skælnede og
reparerede Jens Ibsen »kirketaget«. 186211 var alle tage
ligesom i dag, dvs. teglhængte med undtagelse af den
blytækkede apsis.

I koret er der et ældre egetagværk med to lag
hanebånd, mens kongen, adskillige spær og et stykke af
fodremmen i apsis er af eg. Skibets tagværk består
overvejende af fyrrebjælker, dog indgår der enkelte
genanvendte egespær i det øvre lag hanebånd. I tårnet er
det oprindelige (?) egetømmer relativt godt bevaret.
Opvarmning ved hjælp af en kakkelovn, der mod
sædvane var placeret i skibets sydvestre hjørne (jfr. fig.
16), etableret 1891;5 191111 ønskede synet ovnen
fornyet. 1936 installeredes et varmeanlæg, der vist
fungerede frem til 1977, da det afløstes af elektriske
radiatorer. Elektricitet indlagt 1925.11
Kirken står i dag hvidkalket inde og ude med sugfjæl
af ru, imprægnerede brædder. De to vinduer i
tårnrummet og det i skibets nordside er af jern, de
øvrige har sortmalet træramme og blysprosser;
lysningerne er smigede til begge sider. Nordvinduet
er spidsbuet, de øvrige
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Fig. 17. Indre, set mod vest. NE fot. 1982. - Interior looking west.

nærmest fladrundbuede. I koret og i gravkapellet er der
trægulv, i skibets gange ligger der gule teglfliser, delvis
vekslende med mursten på fladen, og i stolestaderne
ferniserede brædder. I våbenhuset er der et bånd af
ølandsfliser fra dør til dør, i øvrigt gule sten på fladen.
Tårnrummets loft er pudset, i våbenhuset og
gravkapellet er der træloft med synlige bjælker, malet
henholdsvis gråt og lyseblåt.
†Glasmaleri. Søren Abildgaard registrerede 1771, at
Arhusbispen Jens Iversen Langes våben med hjelmtegn
var indbrændt i korets syd-vindue.

†KALKMALERIER
Både 1937 og 1979 fremkom spor af kalkmalerier i
skibets østligste hvælvfag.22 Det drejede sig om
dekorationer fra o. 1500 af egnens sædvanlige, enkle
art (jfr. bl.a. Torrild s. 2626).

Som i sidstnævnte kirke var der i østkappen rester af en
vase samt af det kendte motiv med ræven og gåsen.23
Endvidere forekom den hyppigt anvendte krydsende
buefrise langs ribber og buestik samt sparrer på
ribberne, alt udført i de sædvanlige farver, rødbrunt og
gråsort. Atter overkalket.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar omfatter flere interessante
genstande. Ældst er som vanligt den romanske døbefont,
af en type, der er almindelig i herredets vestlige del.
Prædikestolen, med naive englefremstillinger, er skåret
1585, lydhimlen først tilkommet 1639. Kun fa år efter er
altertavlen blevet fornyet af billedskæreren Peder Jensen
Kolding, leverandør af mange af herredets
træskærerarbejder på den tid. Lysekronen udmærker sig
ved at have indeholdt et forsvundet urværk, hvoraf nu
kun er bevaret en klokkeskål fra 1669.
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Der ses flere eksempler på kirkens nære forhold til
hovedgården Åkær (†alterklæder, †herskabspulpiturer).
1725 nævnes bl.a. at koret er blevet smukt malet og
prydet af patronen. Ikke mindst Hedevig Margrete
Bornemann, †1749, synes at have vist omhu for kirkens
vedligeholdelse.10 1748 har hun ladet altertavlen staffere
og ved samme tid ladet opføre et gravkapel, hvor to
(†)gravfaner over hendes første mand, oberst Mathias
Rosenørn, blev ophængt. Her på væggen har ligeledes
hendes eget epitaf fundet plads, ligesom hendes rigt
smykkede kiste er henstillet midt på gulvet.
Alterbord, formodentlig romansk, sat af granit-kvadre
under
apsisbuen
og
med
en
påmuret
bindingsværkskonstruktion, der støtter buen. Bordet er
ca. 109 cm højt og 153 cm bredt, men af ukendt dybde,
da det på de tre forreste sider er dækket af et nyere
panel, hvis forside har to store, rektangulære fyldinger;
nymalet i to grønne nuancer.
På bindingsværkskonstruktionens bagside er ophængt
et fyrretræspanel, fra 1700'rne, antagelig en del af det
tidligere †alterbordspanel. Det måler 112,5×106 cm og
har to høje, rektangulære fyldinger i brede, profilerede
rammer, der både foroven og -neden har æselrygbuede
affasninger. Stafferingen, der formodentlig stammer fra
1748 (jfr. †indskrift på altertavlens postament) består af
sortmarmorering på rammeværket, gråhvidt med blå årer
i fyldingsfelterne.

Alterklæde, nyere, af rødt fløjl, med sølvgaloneret
kors samt guldgaloneret bånd forneden, med frynser.
Ude af brug. †Alterklæder. I inventariet 168725 omtales
et rødt klæde, 171510 et grønt, »af blommed Kaff« (dvs.
blomstret uldplys eller fløjl), med sølvgaloner. 183218
var erhvervet en ny alterbeklædning »af godt klæde med
broderet kant, bearbejdet af giverindens (grevinde
Reventlow til Åkær) egen hånd«. Nogle sølvvåbener fra
det tidligere alterklæde blev oppudset og genanvendt.
Det drejer sig antagelig om de to våbener for Rosenørn
og Bornemann (jfr. gravkapel og epitaf nr. 2), der er
omtalt på alterklædet 1768.26 186211 var alterklædet blåt,
men ønskedes erstattet med et af silkefløjl eller klæde
med et kors af ægte sølv-eller guldbrokade; fornyet
18875 af plysfløjl.
Altertavlen21 (fig. 18-21), fra o. 1635-40, er et
velskåret arbejde signeret af Peder Jensen Kolding,
Østjyllands daværende mest fremtrædende billedskærer.
Den forholdsvis lille altertavle, af eg, tilpasset
apsisbuen, svarer til værkstedets øvrige fir-søjletavler
både i opbygning og detaljer. Ligesom den nærmeste
parallel i Gosmer, fra 1637 (s. 2766), er de
senrenæssanceagtige træk dominerende, dog med
enkelte barokke elementer. Altertavlen hviler på et
fodstykke, antagelig fra 1748 (jfr. stafferingen nedenfor)
bestående af en egeplanke med kraftige profileringer og
glat

Fig. 18-20. Detaljer fra altertavlen, jfr. fig. 21 (s. 2726). NE fot. 1982. - Details from the altarpiece (cf fig. 21).
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Fig. 21. Altertavle fra o. 1635-40, signeret af billedskæreren Peder Jensen Kolding (s. 2724). NE fot. 1982. Altarpiece
from c. 1635-40, signed by the woodcarver Peder Jensen Kolding.
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frisefelt. Postamentet herover er flankeret af fremspring
med skårne løvehoveder (fig. 18) på forsiden og bosser
på siderne. Den kvartrunde postamentbjælke bærer
storstykkets fire fritstående søjler (foran glatte
rammestykker), med korintiske kapitæler og prydbælter
med beslagværk under led med tandsnit. Under
postamentbjælken yderst hænger vrængemaske (fig. 19)
og drejet knap. Det dybtliggende midtfelt indfattes af
æggestavlister og de ganske smalle sidefelter af bueslag,
hvis pilastre på indersiden har skellagte tungeornamenter
og på selve bueslaget barokt fladsnit. Varierende fladsnit
dekorerer ligeledes de tre kvartrunde postament-,
gesims- og topbjælker. Ensartede, tykkindede
englehoveder pryder postament-fremspring og de
kartoucheformede
storvingers
midtcirkelfelt.
På
vingernes yderste rulle-værk sidder nøgne putti med
palmegren, desuden findes draperiophæng med
frugtbundter.

Fig. 22. Alterkalk, udført 1668 af Clemens Sørensen,
Århus (s. 2727). NE fot. 1982. - Chalice, made 1668 by
Clemens Sørensen, Århus.

Over søjlerne har storgesimsen knægte smykket med
diademhoveder (fig. 20). Det rektangulære topstykke
herover, i æggestavsramme, er flankeret af pilastre med
draperiophæng. Kronende topstykket og til siderne
herfor er kartoucher med topspir over henholdsvis
englehoved
og
kvindehoved
med
halsklæde.
Topkartouchen indrammes desuden af barokke volutter
endende i ørnehoved.
1918 blev tavlen restaureret af kunstmaler Kristian
Due,28 der på overkanten af bageste ramme bag
storgesimsen fandt billedskærerens skårne signatur »P
I«. Den polykrome staffering (rig på metal, lasur og
farver), med megen anvendelse af guld på ornamenter
og lister, er en rekonstruktion udført på grundlag af
fundne spor, på oprindelig kridtgrund. Ifølge restauratoren er stafferingen samtidig med og skyldes samme
maler, som har dekoreret prædikestol og lydhimmel
1639. I alle felter var de oprindelige malerier og
indskrifter afrenset, kun gesimsfrisens gyldne
frakturindskrift, på sort bund, kunne fremdrages: »Saa
elskte gud verden ... Ioh. 3«. De oprindelige †malerier
var i-følge synsprotokollen 1862 Kristus på korset, i
midtfeltet, og i sidefelterne »6 små, simple billeder, 3 på
hver, forestillende: 1) Kristi himmelfart. 2) Den hellige
Trefoldighed. 3) Abrahams offer. 4) Den Helligånds
udgydelse. 5) Dommedag. 6) Moses med kobberslangen
i ørkenen. «
Efter at kirkesynet 18805 havde ønsket altertavlen
»oppudset« inden næste syn,29 er malerierne blevet
fjernet og erstattet af to andre udført af en
landsbyhåndværker.30 Storfeltets †maleri af Kristi
vandring til Emaus er 1918 erstattet af et
Korsfæstelsesmaleri, en kopi af Laurits Andersen Ribers
altertavlemaleri i Hundslund31 (jfr. s. 2661). Topfeltets
†Himmelfartsbillede har måttet vige for et bibelcitat, »I
min Faders hus ...«, med gylden fraktur på sort bund.
I storstykkets sidefelter er malet nadverordene i
stedet for 1880'ernes gyldne maureskeornamenter, og i
postamentfeltet har et citat fra 1. Cor. XI cap. afløst en
stafferingsindskrift fra 1748: »Gud til Ære og Kirken til
Prydelse haver Fru Hedevig Margrete Bornemann til
Aakjær
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Fig. 23. Indre, set mod øst. NE fot. 1982. - Interior looking east.
ladet denne Altertavle stafere Anno 1748.« Fra
dette år stammer antagelig den 1918 afdækkede,
gyldne blomstermaling på sort bund32 på
fodstykkets frise. Den tilhørende, ret enkle
staffering bestod af en del guld samt rød lasur på
sølv, blå farve og hvid og sort marmorering (jfr.
(alterbords)panel). 1880'ernes staffering med mørkt
rammeværk og bund for gyldne ornamenter, søjler
og lister samt hvidt på figurerne og enkelte lister, er
måske en delvis genopmaling af 1748-stafferingen.
Altersølv. Alterkalk (fig. 22) og disk, udført 1668
af Clemens Sørensen, Århus. Den 18,8 cm høje
kalk har ret flad, ottetunget fod drevet pyramidalsk
op mod det ottekantede skaft. Fodpladen er vandret
rillet. Knoppen har otte glatte rudebosser og på
over- og undersiden glatte bladtunger på
trambuleret bund. Det store, glatte bæger har langs
mundingen en graveret versalindskrift: »Maren
Hans dater wdi olstrvp givit denne kalck oc disck
til faling

kierck oc til gvdtz nafns ere / Anno 1668« (jfr.
†epitaf). På samme linie er senere tilføjet, med
skriveskrift: »Falling Kierke«. På en af fodtungerne ses guldsmedens stempel (vist Bøje 1982, nr.
585233). Under bunden er graveret vægtangivelsen
»40 ½ l«34 (lod). Disken, 14,5 cm i tvm., er glat og
flad, på randen et graveret Georgskors i cirkel.
Under bunden samme mesterstempel som på
kalken.
En †kalk og †disk blev røvet af polakkerne,
der 1659 hærgede egnen (jfr. Gylling og
Gosmer).35
Oblatæske og vinkande af sort porcelæn med
guldkors og -kanter, æsken fra o. 1862, fra Bing &
Grøndahl, kanden noget ældre,11 fra Den kgl.
Porcelænsfabrik. Nu ude af brug
Alterstager (fig. 24), fra 1600'rnes sidste halvdel, tidligst nævnt 1687,25 af kraftigt messingblik,
47,5 cm høje. Både fod- og lyseskål er ret lave,
med flade profiler; fodpladen hviler på tre
kugleben. Begge skaftled er dekoreret med
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Fig. 24. Alterstage fra 1600'rnes sidste halvdel, af
messingblik (s.2727). NE fot. 1982. - Altar candlestick,
c. 1650-1700.
lodrette hulninger; den glatte, midtdelte knop har på
over- og undersiden, nær skaftleddene, en krans af små,
runde bukler. Lille lysetorn. -En syvarmet lysestage er
skænket af »Fhv. Lærer Jørgensen og Hustru 10. Marts
1914«. To nyere bordstager, af messing, 15,5 cm høje,
anvendes i ligkapellet.
†Røgelsekar. 1715 er omtalt et »ildkar«.10 Messehagel,
fra 1800'rnes senere del, af rødlilla fløjl, med latinsk
rygkors og sølvgaloner langs kanterne. I nakken et stort
sølvspænde med blomster. Ude af brug. †Messehagler.
168725 nævnes en hagel af rødt fløjl; 171510 fandtes en
grøn, »blommet« fløjlshagel med »sølvsnore«.
Alterskranken (fig. 25), fra 1700'rne, består af
udsavede balustre under profileret gesims med
gennemløbende, glat frise; udkragende håndliste.
Skydelås og smedejernsbeslag med volut-

ter. Gråmalet, med gylden frise, mellem blå lister; grå
håndliste. Opstillet tværs over koret og opdelt i fem
afsnit, hvoraf de to danner låge i henholdsvis syd og
nord.
Døbefont (fig. 27), romansk, af ret grovkornet granit,
den ca. 60 cm høje kumme grå med mange sorte korn,
foden rødlig med fa korn. Ifølge Mackeprang
(Døbefonte s. 258ff.) tilhørende de østjyske løvefontes
såkaldte Horsenstype og fra samme værksted som bl.a.
Torrild (s. 2632). Foden, der er formet som et terningkapitæl, knytter den til en gruppe i herredets vestre del.
Fonten måler ca. 92 cm i højden, kummen, der er
78,5 cm i tvm., er i nyere tid blevet udhulet ved en
kraftig behugning. Dekorationen er typens vanlige:
Nederst på kummen kransstillede bægerblade og herover
fire parvis modstillede løver, hver afgrænset af tovstave,
der ligeledes danner lodrette bånd, hvorimellem
spiralranker, palmetblade samt et enkelt Georgskors. Det
ene løvepars hoveder er kun adskilt af en enkelt tovstav.
Det lave skaftstykke er glat. Foden har foroven en smal,
formidlende tovstav og hver af siderne to af de vanlige
palmetblade. På hjørnerne er hugget kraftigt
fremspringende, ca. 12 cm høje mandshoveder. Fodens
underside og nedre kant er forhugget og det ene hjørne
delvis afslået. 188211 ønskedes fonten ligesom korbuen
renset for kalk, så granitten kunne ses. 190446 stod den i
korets

Fig. 25. Udsnit, med låge, af alterskranken, fra 1700'rne
(s. 2728). NE fot. 1982. - Section of altar rail with gate,
from the 18th century.
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nordvestre hjørne, senere flyttet ind midt for
alterskranken.
Dåbsfade. 1) (Fig. 26), o. 1500-50, sydtysk arbejde i
drevet og punslet messing; tidligst nævnt i inventariet
1715.10 Det er 68 cm i tvm. og 7,5 cm dybt, målt ved den
lodrette kant. Fadets let hvælvede bund har en
usædvanlig dekoration: I midten et cirkulært felt med
hvirvelstillede fiskeblærer. Her udenom er to skriftbånd
med henholdsvis minuskier og majuskler, hvorefter en
tidselranke snoet om en gren. En rundstav og en bort af
små, stemplede blade danner grænse mod fadets yderste
blad-dekoration bestående af buetungede ranker med
frugter, blomster og småblade.36 Den 5,5 cm smalle, skrå
rand er smykket med en tunget bladbort med palmetter
og spidse trekløverblade. Minuskelbortens vanskeligt
tydbare
indskrift37
er
gengivet
fire
gange,
majuskelbortens: »Ich bart gelvk alzeit« (jeg venter altid
lykken) fem gange i alt. På randen ses desuden små,
graverede versaler: »O. C. R. X.«
2) 1938,38 af messing, stemplet »Erstad«. 34,5 cm i
tvm., med graveret Georgskors i bunden og på randen
en drevet ranke, der er en delvis kopi af
renæssancefadets. †Dåbsfad. 1857 anvendtes et
porcelænsfad, der imidlertid ønskedes fjernet og i stedet
anvendt det store fad, nr. 1, eller et mindre anbragt heri.5
Dåbskander. 1) 1938,38 af messing, stemplet
»Erstad«, 32 cm høj; på korpus en drevet ranke som på
dåbsfad nr. 2. 2) O. 1862,11 af tin, 23 cm høj, den
gængse type som bl.a. i Tranbjerg (s. 2230 og fig. 21).
Nu ude af brug.
Kristusfigurer. 1) (Jfr. fig. 17), signeret [Ras]-mus M.
Andersen39 1893, af gips. Den 175 cm høje figur står på
en 11 cm høj sokkel, der på bagsiden har signaturen
indgraveret. Den ranke, tornekronede Kristusskikkelse
står med sammenbundne hænder foran livet. En tynd
træstok (pisk) er stukket ned i gipsen ved figurens højre
albue. Opstillet på trækasse under korbuen i nord.
2) Fra 1900'rne(?), af eg, 45 cm høj. Museumskopi
fra Aachen, sengotisk Kristustype, stående, med løftet,
velsignende hånd og med opslået bog; ved fødderne
jordkugle. Egetræs-
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Fig. 26. Dåbsfad af messing, fra o. 1500-50, sydtysk
arbejde (s. 2729). NE fot. 1982. - Brass baptismal dish
from c. 1500-50, South German work.

Fig. 27. Romansk døbefont (s. 2728). NE fot. 1982. Romanesque baptismal font.
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Fig. 28. Prædikestol 1585, med lydhimmel stafferet
1639 (s. 2730). NE fot. 1982. - Pulpit 1585, with
sounding board painted 1639.

malet. Anbragt på nordre stolepanel, øst for døren.
Prædikestolen (fig. 28), med skåret årstal 1585, af eg,
er et landligt arbejde i ungrenæssance, beslægtet med
prædikestolen i Store Dalby, Vejle amt. Den har fire fag,
tværdelt lidt over midten af profillister og tandsnit,
svarende til gesimsen. I de øvre fyldinger40 er skåret
flade akantusornamenter, fra øst: 1) Frontal engel med
tværstreget gloriebånd og firdelt »livklæde«.
Akantusbladranker løber ud fra dens sider og krydser
forneden. 2) Rudeformet

kvindemaske, fra hvis vinkelspidser der vokser
akantusbladranker, der danner sløjfe med blade i
hjørnerne. 3) Engel som nr. 1, med bladværk (fig. 29).
4) Akantusplante med dobbelte volutter. I stolens nedre
felter er enkle, flade bueslag med dobbelte tandsnit på
buen og tredelte akantusblade i sviklerne. På hjørnerne
står dobbelte, drejede halvsøjler, der foroven ender i
kugle. På fodlisten en indskrift med (ret ubehjælpsomt
skårne) reliefversaler: Iesv Chresti(!) blod / giør os rene
af alle / vor sønder (!): 1: Io / han: 1: 1585«.
Opgangspanel, af fyr, langs syd-væggen, med to
fyldinger i enkle rammer; endestolpen affaset og
dekoreret med neglesnit. Stolen hviler på et polygonalt
fyldingspanel, formodentlig fra o. 1850.
Den store, sekssidede lydhimmel, med stafferingsår
1639 og svarende til bl.a. Nølevs (s. 2456), er noget
overdimensioneret i forhold til stolen. Under hjørnernes
triglyffremspring sidder englehoveder og mellem dem
udsavede og gennembrudte kartouchehængestykker.
Over den udkragende gesims, med æggestav og tandsnit,
ses gruppens vanlige, høje, kartoucheformede
topstykker mellem slanke hjørnespir. Undersiden er ved
profillister delt i seks felter, og under en tredobbelt
midtroset med vindrueklase hænger en stor due med
udbredte vinger.
1917 er prædikestol og himmel istandsat af Kristian
Due,41 der ud fra sine undersøgelser antog, at begge dele
var stafferet 1639 af samme mand.42 Der fandtes ikke
spor af ældre staffering, og de oprindelige farver, på
kridtgrund, var så omfattende, især på himlen, at de
kunne bevares uden større reparationer efter fjernelse af
en nyere overmaling. Stafferingen er poly-krom med en
del forgyldning, bl.a. på bladværk, kugleled, tandsnit og
indskrifterne, på sort bund. På gesimsfrisen, med
gulmalet frak-tur: »Gud til ære oc kiercken til en
prydelse haffuer Peder Pedersen Borum Skriffuer paa
Aakier oc Søren Jørgensen i Olsterup, Kiercke Verge
den tid, ladet den(n)e hemmel(!) Giøre oc Stafferet paa
Kierckens egen bekostning Anno 1639«. Indskriften
fortsætter på rammekanten på vinduesfaget: »Salige ere
de, som høre
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Guds ord oc beuare det. Luc. II.« Grønt er anvendt som
bund i de øvre felter og på pilastrene i de nedre. Her er
under bueslagene malet sort, hvorpå evangelisternes
navne er skrevet med gule versaler i en bue; nu læses
kun »S. Mathe-vs« i første felt og »S. Ioh...es« i sidste.
Af de tilhørende malerier, brystbilleder af de skrivende
evangelister og deres tegn, i cirkelfelterne nedenunder,
ses nu kun Mattæus (fig. 30) samt en fragmentarisk
Johannes. Rammerne omkring cirkelfelterne er
gråmarmoreret, med zinnoberrøde kugler, der kaster
skygge på baggrunden. I østligste felts ramme står
foroven et ovalfelt uden farve; her har, ligesom i de
øvrige felter - været sekundært pålimede, ornamenterede(?) træstykker. Opgangspanelet er grønmalet i to
nuancer; i hver af fyldingerne et gyldent Jesumonogram
omgivet af gyldne stjerner og rosetter. Lydhimlen har
brogede farver og forgyldning som stolen; på
englehovedernes bagside er fintskitserede, rødttegnede
englean-sigter på hvidt. Undersidens felter er hvide med
gyldne stjerner, hængeduen grå med flerfarvede,
laserende vinger.
Stoleværk, o. 1936, udført efter tegning af arkitekt V.
Norn; nu malet lysgråt og olivengrønt. †Stoleværk,
tidligst omtalt i regnskaberne 1737,10 blev delvis fornyet
1854. Fire år før havde synet ønsket mandsstolene fra
indgangsdøren til koret anbragt på linie med de nederste
stole i kirken.5 En undersøgelse 1936 viste, at man ved
fornyelsen 1854 havde genanvendt og omdannet dels
flere gamle egetræssæder, dels adskillige gavle af fyr.
Under en egetræsmaling fandtes tre farvelag, hvoraf det
ældste, en blågrøn farve, lå direkte på træet. Ifølge Søren
Abildgaards optegnelser 1771 var på øverste
mandsstolestade indskåret biskoppen af Århus, Niels
Clausens (1490-1520) fædrene og mødrene våbener.
Det 1854 omdannede stolesæt omfattede 186211 25
mandsstole og 27 fruentimmerstole, alle lukkede, dvs.
med døre, og forsynet med rygstød og fodbrætter, alt
egetræsmalet. Af et ældre fotografi (jfr. fig. 16) fremgår,
at de glatte gavlplanker var afsluttet af svungne plader i
højde med de enkle fyldingsdøre.

Fig. 29-30. Felter fra prædikestolen 1585, jfr. fig. 28 (s.
2730f.). NE fot. 1982. - Panels from the pulpit 1585.
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Fig. 31. Lysearm fra begyndelsen af 1600'rne (s.
2734). NE fot. 1982. - Candle branch from the beginning
of the 17th century.
To * fodskamler, fra 17-1800'rne, af fyr, med tunget
udsavede sidestykker og fodbræt. I Købstadmuseet Den
gamle By (inv.nr. 1485 A-B: 52). To nyere, enkle
bænke, af fyr, umalede, er opstillet ved våbenhusets østog vestvæg.

Fig. 32. *Præstestol fra 1650-1700, nu i Den gamle By
(s.2732). Den gl. By fot. - *Priest's chair from 16501700, now in Den Gamle By.

*Præstestol (fig. 32), fra 1600'rnes sidste halvdel, af
fyr, 216 cm høj. Den lukkede stol består af glatte
fyldingspaneler, forsidens med låge fæstnet ved
bukkehornsbeslag. Sidepanelernes forreste rammeplanke
afsluttes af trekløverformet topstykke smykket med
fladsnitskårne volutter og blade omkring midtroset. Det
høje rygpanel, med to glatte fyldinger, flankeres af
udsavede sidestykker bærende et lille loft med
profilgesims, hvis tandsnit nu er forsvundne. Indvendig
fast bænk og gulv. Rammeværket egetræsmalet,
fyldinger, gesims og topstykker gule, sidstnævnte
gråbrune på indersiden. Oprindelig grønmalet, senere
sortmalet, med forskellige stafferinger. Oprindelig
formodentlig opstillet i koret, 1912 henstillet i
gravkapellet;46 nu i Den gamle By (inv.nr. 1488:52).
†Præstestol og †degnestol, anskaffet 1854,5
egetræsmalede, var opstillet i koret uden for skranken.11
1888 blev den sidstnævnte, omtalt som kirkesangerens
stol, anbragt i øverste mandfolkestol med forsiden mod
gangen.46 1862 fik præsten en stol og et bord stillet i
sakristiet.11
Fattigbøsse, nyere, af messing, rund, med græsk
kors; ved indgangsdøren.
†Pengetavle for de fattige, nævnt 1719.10 †Klingpung,
med lille klokke på facetteret stang, fra 17-1800'rne,
fandtes endnu 1912.46
†Pulpitur, tidligst omtalt 1717 og 1721, da det
karakteriseredes som meget skrøbeligt og både loft og
gulv forrådnet. Formodentlig repareret kort herefter.
1738 manglede dog herpå seks stolerækker.10 18475
skulle stolene og bræddegulvet herimellem fornyes.
Muligvis er dette pulpitur, eller en del af det, identisk
med nedennævnte †herskabsstol.
†Herskabsstole tilhørende Åkær. 1) Omtalt 18505 da
ejeren fik tilladelse til ombygning af den 5 alen og 10
tommer lange og 4 alen 21 tommer brede stol, der
hindrede udsynet til alteret for 12 stole. 2) 1854, opført
af proprietær Cohen, på nordvæggen ved skibets
vestligste fag5 (jfr. fig. 16); egetræsmalet.43 Fjernet
1914.11
Orgel, bygget 1975 af Bruno Christensen & Sønner,
Terkelsbøl. Syv stemmer, ét manual og pedal.
Disposition: Manual: Principal 8',
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Rørfløjte 8', Oktav 4', Kobbelfløjte 4', Gems-horn 2',
Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. I kirkens vestende.
†Orgel, bygget 191644 af Horsens Orgelbyggeri ved M.
Sørensen. Et manual med seks stemmer: Bordun 16',
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Aeoline 8', Vox
Celeste 8' (= Salicional 8' + Aeoline 8'), Floijte 4';
oktavkoppel, svelle, generalcrescendo og tutti.
Pneumatisk aktion, bælgventillade. I kirkens vestende,
opstillet i to huse, henholdsvis nord og syd for
vestvinduet; spillebordet var placeret fritstående mellem
husene, således at organisten sad med ansigtet vendt
mod menigheden. Et †harmonium leveredes 190845 af
Petersen & Steenstrup, København, og opstilledes i degnestolen.46
Salmenummertavler. 1-4) 1956, ens, afsluttet af
profileret spidsgavl; søm til ophængningstal. Malet som
stoleværket. 5) Enkel, sortmalet fyrretræsplade med søm
til ophængningstal; på korets nordvæg. *6-9) Fra
1800'rnes slutning, men senere omdannet. Buet topgavl.
Oprindelig vandret listedelt i seks rum til hvide indskudsbrikker med sortmalede tal.46 Nu blot hvidmalet
skriveskrift. I Den gamle By (inv.nr. 1484 A-D:52).

Fig. 33. *Klokkeskål, 1669, fra †urværk fra lysekrone,
jfr. fig. 34; nu i Den gamle By (s. 2733). Den gamle By
fot. - Bell from 1669 †clockwork of chandelier, cf. fig.
34; now in Den gamle By, Århus.
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Fig. 34. Lysekrone fra 1650-1700, formodentlig omlavet 1737 (s. 2733). Chr. Axel Jensen fot. 1909. Chandelier from c. 1650-1700, probably remade 1131.
Lysekroner. 1) (Fig. 34), fra 1600'rnes 2. halvdel,
formodentlig omlavet 1737,10 da kirkesynet omtaler en
ny lysekrone. Den har 2×6 svungne, glatte lysearme,
med dobbelt akan-tusblad som midtled og flad,
tallerkenformet
lyseskål
med
kuglevaseformet
47
lyseholder. Topfiguren er den habsburgske dobbeltørn
med kroner. Skaftet har fladtrykte kugleled, ud for det
midterste er fæstnet tre små, bøjleformede prydarme
med småspiraler, og på den nedre, store skive er anbragt
syv små kugle-spir. Den særpræget formede
hængekugle, antagelig fra 1737, har gennembrydninger i
form af rosetter og tre tæt sammenstillede »i-vin-duer«.
Den profilerede underside, med lille knop, er ved
øskener beregnet til at åbnes.
Denne hængekugle har muligvis ligesom kronens
oprindelige været indrettet til at rumme et †urværk, (jfr.
lysekrone i Helligåndskirken i København,48 fra o.
1610). Dettes gang-og slagværk er nu forsvundet,49 men
i Den gamle By bevares den tilhørende *klokkeskål (fig.
33), inv.nr. 761:53. Den er halvkuglefor-met, af jern, 7,5
cm høj, 14,4 cm i tvm. og ca.
cm tyk; drejespor på indersiden. På oversi-
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Fig. 35. Klokke fra 1200'rnes 2. halvdel (s. 2734). NE
fot. 1982. - Bell c. 1250-1300.

den, hvor der ses et kvadratisk hul til fæstnelsesstangen
(der har været anbragt over eller under hængekuglen) er
langs randen en indskrift med reliefversaler,
formodentlig for giveren: »Hans Nielsen. HD
(sammenskrevet) anno. 1669«; afsluttet af kors. Uret har
ifølge overleveringen tilsyneladende slået timeslag. Ophængt østligst i skibet. Lysekronen har været ophængt i
en nileddet, rødmalet *jernstang, der på hvert led har en
gråmalet fyrretræskugle, muligvis oprindelig hvidmalet.
Nu i Den gamle By, inv.nr. 1486:52.
2-3) 1924,38 udført som kopier af nr. 1. Stemplet
»Erstad, Aarhus«.
Lysearme. 1) (Fig. 31), fra 1600'rnes begyndelse,
støbt af lyst malm, muligvis nordtysk arbejde, i
renæssancestil, svarende til og nok udført efter samme
forlæg som bl.a. lysearme i Nykøbing kirke (Holbæk
amt) og kirken ved Travemünde, nær Lübeck.50 Midt på
en hvælvet vægplade, 16 cm i tvm., er fæstnet et led
med en hånd, der griber om ophængningsled-det51 til
den volutsvungne lysearm. Dennes midtled er formet
som et akantusblad endende i

delfinagtigt hoved med spillende tunge graveret på
armen, og i hver af de indre slyng ses en
akantusbladmaske, i profil, med udstikkende tunge.
Flad, tallerkenformet lyseskål med slank, vaseformet
lyseholder. Ophængt på syd-væggen ved prædikestolen.
2-7) Fra 1900'rnes begyndelse, seks ens, slyngede
arme, tildannet af fladt jern, der bærer en gennembrudt
blomsterkurv, hvori der antagelig har hvilet en
petroleumslampekuppel. Oprindelig fæstnet til fliget
vægplade, med små reliefblomster. Nu på
våbenhusloftet.
Klokke (fig. 35), fra 1200'rnes 2. halvdel,52 102 cm
høj og 77 cm i tvm., skriftløs. Hankene er udvendigt
kantede og svagt hulede, og både om halsen og over
slagkanten findes to spinkle rundstave. Ny knebel 1971.
1955 ophængt i ny slyngebom, elringning etableret
1971. Den tidligere bom, af eg, ligger i
klokkestokværket.
†Klokker. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes to
klokker, hvoraf den ene vejede l½ skippund, den anden
1 skippund.53
Klokkestol, middelalderlig, af eg, med yngre
suppleringer, måske fra 1715ff., da tømmeret omtales
som brøstfældigt.10 Klokkestolen, der er beregnet til én
klokke, har to skråstivere i hver side, nedtappet i
fodremmene. I tømmeret bl.a. indskåret »N.N. 1907«.

GRAVMINDER
Epitafier. 1) (Fig. 36-39). O. 1680, billedskærerarbejde
tilskrevet
Arent
Frederiksen
(Friedrichsen) Slache,54 med portrætmaleri og indskrift
med malersignatur og årstal 1681: »Her offuen i Choret
Huiler« Hans Rasmussøn Skiolde, velfortjente
sognepræst af Falling og Ørting menigheder og provst
over Hadtzher-ridt, d. »i hans Alders <66.> Aar«, og
hustru, dyderig og Gud-højtelskende matrone Anne
Sørensdatter Glud, †77 år gl. Levede i et kærligt

Fig. 36. Epitaf nr. 1, fra o. 1680, med portrætmaleri af
provst Hans Rasmussen Skiolde, hustru og to sønner (s.
2734). NE fot. 1982. - Sepulchral tablet no. 1, c. 1680,
with portrait painting of the rural dean Hans
Rasmussen Skiolde and his family.
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Fig. 37. Epitaf nr. 1. Udsnit af portrætmaleriet med en af
sønnerne, jfr. fig. 36 (s. 2736). Chr. Axel Jensen fot.
1917. - Sepulchral tablet no. 1. Section of the portrait
painting with one of the sons.
ægteskab i (38) år og velsignet med to sønner, Friderich
og Søren Hanssøn, den ældre død før sine forældre, seks
år gl., »dend yngre endnu saa lenge det behager Gud
Igien Lever.« Nederst: <»1681«>.
Det velskårne epitaf, af eg, der danner ramme om det
store, sekssidede portrætmaleri, har trods sit sene
udførelsestidspunkt bevaret flere bruskbarokke træk:
rammens udskårne, gennembrudte hermeengle mellem
blomsterranker (fig. 38), de knoppede øreflipvolutter, der
ledsager rammen og indfatter de traditionelle top-og
hængestykker, samt anbringelsen og valg af figurer.
Vingebrusende englehoveder (fig. 39) - rudimenter fra
storvingerne - danner støtte for fri-figurer af Moses med
lovens tavler og Johannes Døberen. Den sidstnævnte, der
nu er uden stav, peger op mod den velsignende Kristus,
med verdenskuglen, der kroner topstykket. Under dette er
anbragt et stort engleho ved, og på gavlsegmenter til
siderne herfor sid-

der putti, iført et let draperi og med henholdsvis blomst
og flammende lampe i hånden. Kvindelige hermeengle
fatter om hængestykkets laurbærkrans og blæser i
basun. Foran den forkrøppede postamentbjælke sidder
en sæbebobleblæsende putto på et kranium, en allegori
for det flygtige og forgængelige menneskeliv, udført
efter et stik af Hendrick Goltzius.55
Både denne figur og de tre storfigurer har forlæg og
håndværksmæssige træk fælles med epitafiet over
sognepræst Bai, †1678, i Vær kirke (Voer hrd.),
tilskrevet Arent Slache, ligesom der ses en nøje
sammenhæng med dennes formodede arbejder i Horsens
klosterkirke.56
Storfeltets portrætmaleri (141×109 cm), udført i olie
på krideret træ, viser ægteparret med to sønner bedende
og knælende på blå puder med gyldne kvaster og på et
mørkebrunt jordsmon, hvor der vokser små,
gulblomstrende planter. Provsten, i ornat, har brunt hår
og let rødmosset lød. Hans hustru bærer sort hue over
hvidt, pibet lintøj. Hendes kjole er sort med to forklæder,
det
yderste
hvidt
og
gennemsigtigt,
med
blomsterbroderet bræmme ned foran, det inderste
gyldent. Et hjerteformet smykke danner lukke ved halsen
på den hvide, gennemsigtige skulderkrave. Ringe ses på
de to yderste fingre. De to sønner, der har blå øjne som
forældrene og skulderlangt, blondt hår, er ens sortklædte,
med hvide, nedfaldende kraver. Mens den ældre, men
mindre dreng, tilsyneladende er vist i overensstemmelse
med sin alder, seks år, da han døde, er hans yngre broder
karakteriseret som ung mand (fig. 37), således som han
så ud, da maleriet i øvrigt blev udført. Til
karakteristikken af ansigterne er anvendt hvidlige lys og
grå skygger. Billedets baggrund dannes af mørke skyer,
der spredes for et lyst, gulrødt skær omkring en
fremstilling af Kristus siddende på regnbuen, med
fødderne på verdenskuglen og med en korsfane i den ene
hånd, den anden velsignende. Rundt om ses små,
vingede englehoveder og englebørn, hvoraf de nederste
blæser i basun; fire basuner stikker frem fra de nedre
skyer.
Det dygtigt udførte portrætmaleri er istandsat 1975 af
Georg N. Kristiansen, der har fast-
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Fig. 38. Detalje fra den skårne ramme til epitaf nr.l, o.l680;jfr. fig. 36 (s. 2736). NE fot. 19S2. - Detail from the carved
frame of sepulchral tablet no. 1, c. 1680.

lagt afskallede dele og bl. a. nymalet kvindens mundparti. Ved
en foregående restaurering, udført 1918 af Kristian Due,57
fandtes epitafiet uden senere overmalinger, men allerede da afskallende på grund af luftudtørring. Denne oprindelige, i øvrigt
da velbevarede staffering, der ligger på et tykt lag kridtgrund,
blev istandsat ved udbedring af brud i farverne samt ved
fornyelse af næsten alt guldet. De gyldne frakturindskrifter, på
sort bund, var velbevarede bortset fra enkelte ord (der
rekonstrueredes) i topstykket. Her findes et bibelcitat: »Luc.
x. c. 42. v. Eet er Fornøden Maria udvalde dend gode Part
Som ikke skal Tagis Fra Hende« samt årstallet »1681« og en
malersignatur med de sammenskrevne bogstaver »PCG« (fig.
47), der muligvis henviser til både staffereren og
portrætmaleren. På postamentbjælken står: »Philip. 4. v. 13.
Jeg Formaar ald=ting I Hannem Som Mig styrk=ker, Som er
Chri=stus.« I hængestykket den ovenfor omtalte personaliaindskrift, hvor tallene og årstallet »1681« er senere tilføjet
med gult.
Epitafiets polykrome staffering, fremhævet af den sorte
bund, omfatter en del rød og grøn lasur på sølv og lidt
smalteblåt på ornamenterne samt megen forgyldning på de
hvidmalede figurers hår og dragtdele samt på bøjlekanter,
lister og englevinger. Grønt ses desuden på laurbærkransen,
med sølv og kraprødt laserede tulipanblade, strøet med
glasflimmer. - Op-

hængt på oprindelig plads på nordvæggen i skibets
østligste fag.
2) (Fig. 40), o. 1749, af sandsten og marmor, over
Hedevig Margrete Borneman(n)58 til Aakier, »f af
biskop Bornemann«59 i Khfn. (København); kom i
ægteskab med etatsråd Bendix Lasson til Aak. (Åkær),
velsignet med

Fig. 39. Detalje fra epitaf nr. 1, c. 1680, jfr. fig. 36 (s.
2736). NE fot. 1982. - Detail from sepulchral tablet
no.l(cf.fig.36).
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en søn og tre døtre, blev enke og »ved Gvds
Vrandsagelige raad kom i Ecteskab« med oberst
Mathias Rosenørn til Damgaard, »avlede med ham en
Daatter, da Gvd kaldede ham, overlod hvn sin Gaard
Aak. til sin søn Major Lasson A(nn)o 1726, som døde
A(nn)o 1732. Traade saa selv til sin gaard igien og har
ved Gvds Naadige Bistand mainteneret gaard og gods til
denne dag. Blant ald sin vroe tenckte hvn paa sin sidste
roe, og loed forfærdige dette lille hvile Kam(m)er, hvor
hvn efter Gvds villie gick ind A(nn)o <1749>.« Herefter
religiøst vers.60
Det ca. 2 m høje, skjoldformede epitaf har
båndakantus omkring et stort skriftfelt omgivet af
småengle. Foroven afsluttes epitafiet af en arkadebuekrongesims bærende en flammende olielampe mellem
småpostamenter med kogler. Under buen er et
hjelmkronet
våbenskjold.
Et
volutindrammet
hængestykke med akantusranker og blomsterguirlander
omslutter et stort englehoved over et hvælvet ovalfelt
med afdødes reliefskårne spejlmonogram »HMB«. Det
hvide marmorskriftfelt, med fordybet versalindskrift,
flankeres
af
to
svævende
småengle
med
blomsterguirlander, og på feltets gesims sidder en tredie
med forkrænkelig-hedssymbolerne timeglas og kranium.
Fra englens postament udgår blomsterguirlander, der
hænger ned langs epitafiets sider.
Stafferingen består af en gråmarmoreret baggrund for
hvidmalede
kanter
og engle.
Akantusranker,
blomsterguirlander, engledraperier og -hår samt de
forskellige symboler er uægte forgyldt ligesom
indskriften og spejlmonogrammet. Våbenskjoldet er nu
kun blåmalet, men har måske oprindelig haft påmalet
afdødes våben. Restaureret o. 1975. På gravkapellets
nordvæg.
†Epitaf over Søren Jørgensen og hustru, Maren
Hansdatter i Olstrup, der har skænket alterkalken 1668;
omtalt i Danske Atlas 1768.26
Gravsten. 1) Fra 1600'rnes 2. fjerdedel, indskriftens
reliefversaler næsten udslidt og i øvrigt delvis dækket af
cement. Sort kalksten, 230×142 cm, med slyngbånd
langs kanten samt hjørnecirkler med evangelisterne. Af
ind-

skriften læses nu kun »... erlig og ... hindis ...«. 1909
kunne endnu iagttages, at der over skrift-tavlen i et øvre,
fladbuet felt var en fremstilling af den opstandne Frelser
stående på kiste mellem to kranier. I skibets midtgang,
ud for syd-døren.
2) Fra o. 1650, over Ofve Christensen, død ?.
Fragment af grå kalksten, nu 130×98 cm, afhugget
forneden. Langs kanten er hugget en indskrift med
reliefversaler, hvori ovennævnte navn forekommer. I
hjørnerne en lille roset. Stenens egentlige, nu udslidte
gravskrift, ligeledes med reliefversaler, har udfyldt
hovedparten af fladen under et øvre felt med et stort
englehoved i relief. Ligger som tærskelsten i syddøren.
3) Fra 1600'rne. Tre muligvis sammenhørende
fragmenter af gravsten eller gravfliser, af lysgrå
sandsten, hver ca. 40 cm brede og henholdsvis 44, 16 og
55 cm høje. Det største stykke har under et konsolbåret
bueslag en relieffremstilling af et frontalvendt,
opretstillet svøbelsesbarn med tætsluttende hovedklæde
eller hue. De to mindre stykker har hver yderst en stor
barokblomst (eller frugt). Alle fragmenter ligger i skibets
vestende, delvis under orglet.
4) O. 1701. Den synlige del af indskriften, med
fordybede versaler, omtaler [S]øren Sørens søn,
Wadsmøle(!), og Mette Iensdatter, sidstnævnte [†4. maj
1701, 32 år gl.].61 Brunsort kalksten, liggende delvis
under orglet, så kun 50 cm af den øvre del er synlig; 74
cm bred. I skibets vestende.
5) (Fig. 41), o. 1762, over Iacob Rind, forhen
forvalter ved Aakiær og beboer af Vadsmølle,62 *1691,
†1762, 71 år og 7 måneder gl., og hustru Catharina
Hiersing, *1704, fik i 12 års ægteskab 3 sønner og 3
døtre, †1744, 40 år gl. I fodfeltet et vers om den
forventede fryd i himlen hos Gud.
Grårød kalksten, 200x123 cm, med fordybet
kursivindskrift
(navnene
med
store
skønskriftbogstaver). Stenens reliefudsmykning, der er
tilskrevet billedhuggeren Jens Jensen den yngre i
Horsens,63 er karakteristisk for værkstedet, der
sandsynligvis tillige har leveret næsten
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Fig. 40. Epitaf nr. 2, o. 1749, over fru Hedevig Margrete Bornemann til Åkær (s. 2737). NE fot. 1982. Sepulchral
tablet no. 2, c. 1749, to Hedevig Margrete Bornemann of Åkær.
tilsvarende sten i Gylling og Hatting (Vejle amt). Det
store, rankeindrammede skriftfelt og fodfeltet, i
rocailleramme, er indfattet af en portalagtig niche med
pilastre over blomster-

smykkede postamenter. Foran pilastrene står to
kvindefigurer, der med den ene hånd griber om
skriftfeltets ramme. Den venstre (dyde)figur er
karakteriseret som Håbet ved det anker, der
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Fig. 41. Gravsten nr. 5, o. 1762, over forvalter ved Åkær
Jacob Rind og hustru Catharina Hiersing; sandsynligvis
udført i billedhuggeren Jens Jensens værksted i Horsens
(s. 2738). NE fot. 1982. - Tomb-stone no. 5, c. 1762, for
the steward of Akær Jacob Rind and his wife, Catharina
Hiersing; probably made in the workshop of Jens Jensen,
the sculptor.
ligger ved hendes fødder, den anden holder i en ring med
tværpind et draperi over sit hoved. Nichen har som
topstykke en rocaille, der omslutter dydefiguren
Retfærd, med sværd og vægt. Over gesimsfremspringene
sidder genier henholdsvis med timeglas og blæsende
sæbebobler, symboliserende livets forkrænkelighed.
Både ramme og nichens gesimsled har tværriflede
behugninger. Indmuret i våbenhusets øst-væg, tidligere i
tårnrummet.61
I det Bornemannske gravkapel, fra o. 1750, på korets
nordside (jfr. ovenfor), findes dels et epitaf (nr. 2) over
Hedevig Margrete Bornemann, dels hendes rigt
udsmykkede kiste. Tid-

ligere har her været ophængt to gravfaner over hendes
anden ægtefælle, oberst Mathias de Rosenørn til Akær,
†1725, der formodentlig er begravet på kirkegården.64
Indgangen til gravkapellet fra koret er gennem et
tofløjet gitter (fig. 44), af træ, beslægtet med gitteret, fra
1738, til det Lichtenbergske gravkapel i Horsens
klosterkirke. Hver fløj består af en midtstolpe med en
(halv)kugle og seks partisaner, sammenholdt af og
ophængt i to tværbånd, der er smykket med skårne
rosetter inden for profileret ramme. Partisanerne ender
skiftevis i trefliget blad og spydblad, over kvast;
sortmalet, partisanspidser, kvaster, rosetter og
rammelister uægte forgyldt.
Kiste (fig. 43) med kisteplade, hvorpå delvis bevaret
indskrift over fru Hedevig Margrete Bornemann, *16.
aug. 1679 i Kiøben[havn], †7. feb. 17[49], 69 år og 5
måneder gl. Herefter gravvers.
Den kraftigt profilerede kiste, af eg, er trapezformet
og måler 222 cm i længden, 95-76,5 cm i bredden og er
82,5 cm høj ved hovedenden, 75 cm ved fodenden. Den
hviler på to svungne, fornyede bukke. Kisten er
betrukket med (nyt) sort ruskind og rigt beslået med lister og beslag af bly og messing, dels forsølvede, dels
forgyldte. Øverst på låget ligger et blystøbt, forsølvet
krucifiks (fig. 45). Den 31 cm høje figur, der har
rødmalede blodspor fra de forskellige sår, er anbragt på
et enkelt trækors. Herunder kistepladen, fra 1749, af
messing, 46×32 cm, svarende til pladen på kiste nr. 5 i
Odder (s. 2569 og fig. 67). På den ovale, let hvælvede
midtplade står indskriften, med sortmalet skriveskrift
(genopmalet mindst én gang) over et kranium på
korslagte knogler og mellem bladværk. Skriftpladen er
omgivet af gyldent draperi, med sorte hermelinshaler,
ophængt med øvre sløjfeknuder og foroven holdt af
primitiv englefigur. De øvrige beslag svarer ligeledes til
og er antagelig udført af samme gørtler som udstyret på
kisterne i Odder og i det Rathlouske gravkapel i Gosmer
(s. 2786, nr. 7). På kistens hjørner sidder kraftigt fremspringende kvindehermer, hvis vinger breder sig ud til
siderne. Herimellem er på hoveden-
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den et spejlmonogram »HMB« med krone holdt af to
svævende engle og omgivet af krydsende palmegrene og
rocailler, på fodenden den vingede, laurbærkransede Død
med leen, siddende på en kiste (jfr. Odder s. 2569, fig.
64). Midt på hver af langsiderne ses et palmegrenkranset våben flankeret af viltert rocailleværk med
dødssymbolet kranium over knogler og yderst en
siddende, naivt udført kvindelig dyd med sin attribut i
hånden og med et forklarende skriftbånd ovenover. På
den ene langside det »Fæderne« Bornemann-våben, med
skriftbånd nedenunder, og i de flankerende rocailler henholdsvis Retfærdigheden med vægt (fig. 42), på
skriftbåndet: »Retferdigheds Crone er bortlagt til mig. 2.
Tim. 46. 8. vers«, og Troen med bog (den anden arm
afbrækket), »Denne er dend Seier som haver overvundet
Verden, vor Tro. Joh. 5, C. 4. v.« På den anden langside
det »Møderne« våben (Würger), et hjerte hvorfra der
vokser tre trekløver, flankeret af dyderne Håbet med fugl
og anker, »Vi flye hen at blive hart ved det forresatte
Haab. Ebn. 6. C. 18. v.«, og Kærligheden med barn på
armen, »Kjærligheden aflader aldrig. 1. Cor. 13. C. 8.
vers«. På lågets kortender ens udsmykning, et kronet
ovalfelt med en fremstilling af et evangelisttegn,
henholdsvis »St. Mathæus«-englen

Fig. 42. Messingbeslag. Retfærdigheden, fra H. M.
Bornemanns kiste o. 1749 (s. 2741). NE fot. 1982. Brass-fitting from coffin c. 1749 (cf.fig. 43).

Fig. 43. Hedevig Margrete Bornemanns kiste, fra o. 1749 (s. 2740). NE fot. 1982. - Hedevig Margrete Bornemann's
coffin, from c. 1749.
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Fig. 44. Udsnit af gitter, fra o. 1750, til Hedevig
Margrete Bornemanns gravkapel (s. 2740). NE fot. 1982.
- Section of wooden lattice of the sepulchral chapel for
Hedevig Margrete Bornemann, from c. 1750.

Fig. 45. Blystøbt krucifiks på Hedevig Margrete
Bornemanns kiste fra o. 1749; jfr. fig. 43 (s. 2740). NE
fot. 1982. - Crucifix of cast lead on Hedevig Margrete
Bornemann's coffin from c. 1749.

og »St. Lucas«-oksen. Herunder og på siderne herfor
symmetriske akantusblade. Lågets langsider har ligesom
kistesiderne et våben midtpå, men anbragt modsat (dvs.
det mødrene over kistesidens fædrene). På hver side af
våbenet er ens, fortløbende rocailleværk, med vaser og
planter, omsluttende ens, spejlvendte fremstillinger af en
nøgen dreng, der høster korn med en segl. Yderst løber
rocaillerne ud i en stor, svævende engel, der i den ene
hånd holder en akantusgren, i den anden et symbol for et
af de fire elementer (jfr. versene på Odder-kisten),
henholdsvis overflødighedshorn med frugter (Jord) og
flammende kugle (Ild) samt krukke med udstrømmende
vand (Vand) og rocaillebøjle (fuglen forsvundet; Luft).
1980 blev kisten restaureret. Nye bukke udførtes efter
oprindelig model, ligesom den fik ny skindbeklædning;
alle metalbeslag blev nyforgyldt og -forsølvet, og
indskrifterne opma-ledes med sort skriveskrift. I den
enkle inderkiste, af fyr, betrukket med sort klæde, lå den
afdøde dækket af et stort, hvidt lagen, iklædt et folderigt
ligklæde med kniplingskrave og -ærmer og med et
kniplingshovedtøj dækket af et glat klæde, fastholdt
over panden af bladmønstret bånd. På fødderne var
grove strømper. Til sidstnævnte beklædningsgenstande
har i nyere tid været knyttet en legende.65
To (†)gravfaner,26 fra o. 1725, over oberst Mathias
de Rosenørn til Åkær, har oprindelig været ophængt i
familiens gravkapel66 (s. 2720). I kirken opbevares
endnu de to fanestænger, hvorimod resterne af den ene
fanedug siden 1917 findes i Nationalmuseet (inv. nr. D
9323) og to faneholdere i Købstadmuseet Den gamle By
(inv.nr. 1487 A-B:52).
Fanestængerne, af fyr, i alt 278 cm lange incl.
messingspidsen, er kannelleret på den nedre del og har
på den tilspidsede ende en tilsat, bladformet og
gennembrudt spids af messing, hvori versalerne »MDR«
for Mathias de Rosenørn. Stængerne er malet lysrøde.
To løse, tilhørende fanesnore har kvaster, der
henholdsvis er sort-hvide og sorte.
Fragmenterne af *fanedugen (fig. 46) er af grå silke
med en på begge sider påmalet, ensly-
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Fig. 46. Rester af *gravfane over oberst Mathias de Rosenørn til Åkær, †1725. Nu i Nationalmuseets 3. afd. (s. 2742).
Niels Erik Jehrbo fot. - Remains of *sepulchral banner for Colonel Mathias de Rosenørn of Åkær, †1725.
dende indskrift med gylden fraktur (navnet med store
skønskriftsbogstaver): »Ærlig og Welbaarne Mathias De
Rosenørn, Herre til Aakiær og Damsboe, Hans Kongelige
Mayestet til Danmarck og Norge Welbestalter Obrister
over det Fynske ... Fød udi April 1676. Død d. 20. Julii
1725«. Langs den fuldstændigt bevarede underkant, med
sølvfrynser, er malet fem tretungede, gyldne flammer, og
en del af en tilsvarende ses på det ene hjørne foroven.67
Restaureret 1980.
De to *faneholdere, af smedejern, er hver formet som
en S-svunget arm, hvis to spiralender er spaltet i to grene
med fligede blade. På den øvre spiral sidder en gaffel med
to små volutsvungne grene, hvori fanestangen har hvilet. 1909 var de to fanestænger, med store Dannebrogsflag,11
opsat over korbuen.
En anonym †begravelse68 under koret blev ryddet 1862.
Da »kisten« var sammenfaldet, blev knoglerne begravet på
kirkegården.11

Kirkegårdsmonumenter. Fire støbejernskors er opstillet
i kirkegårdens sydvestre hjørne.
1) O. 1845, over Ane Marie Isaaks Datter, f. i Fillerup
1774, gift med Anders Nielsen sammesteds, med hvem
hun avlede 4 børn, død i Amstrup 1845. Indskrift med
reliefversaler på ca. 95 cm højt kors, der har spidst
trefligede korsarmsender; øverst på stammen en
sommerfugl, nederst et anker.
2) O. 1858, over gårdmand Iørgen Iensen, f. i Gylling
21. sep. 1793, død i Falling 14. apr.
1858. Indskrift med reliefversaler på begge si
der af et ca. 67 cm højt kors, bestående af to
ens, sammensvejsede kors; armene ender i
trekløverformede blade, hvorpå seksoddede
stjerner.
3) O. 1859, over Kiersten Sørensdatter, f. i
Leerdrup 18. sep. 1808, død i Amstrup 7. maj
1859. Indskrift med reliefversaler på et ca. 100
cm højt kors, hvis arme ender i spidse treblade
omkring lille blomst.
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4) O. 1864, over Margrethe Sørensdatter, f. i
Lerdrup 26. apr. 1831, død på Amstrup mark
23. apr. 1864. Korset svarende til nr. 1, dog
med akantuslilje i tværarmene.

Fig. 47. Malersignatur (sammenskrevet PCG) 1:1,
på topfeltet til epitaf nr. 1 (s. 2737). Tegnet af KdeFL
1986. - Signature of painter (monogram of PCG) 1:1, on
top panel of sepulchral tablet no. 1 (cf. fig. 36).
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41 På opgangspanelets indvendige side malet: »Prædikestol og Epitafium blev istandsat Aar 1917 under
Nationalmuseet og paa Bekostning af Stat og Kirke.
Kristian Due.
42 Jfr. Brev af 9. aug. 1917, i NM 2. afd.
43 Ifølge Chr. Axel Jensens indb. 1907-09 var i herskabsstolen anbragt to rokokostole, den ene med
armlæn, samt to taburetter med gyldenlædersbetræk.
44 Skrivelse fra orgelkonsulent Hans Nyholm
18. sept. 1972. I korresp.arkiv, NM 2. afd.
45 Petersen & Steenstrup: Harmoniumsfortegn.
1915.
46 Jfr. fot. i NM 2. afd.
47 Fotos 1904 og 1909, i NM 2. afd., viser kronen
uden ledninger til elektricitet.
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48 DK. Kbh.By, l.bd. s. 693ff. med henvisning til
en sølvbeslået kugle fra lysekrone med urværk, nu i
NM 2. afd. - Både o. 1907 (indb.) og 1934 Q.nr.
352/34, korresp.) lå klokken inde i hængekuglen.
49 Fru Margot Erstad, gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, Århus, har i dettes arkiv venligst eftersøgt ældre
materiale om kronen, dog uden resultat.
50 Die Bau- und Kunstdenkmåler der Freien und
Hansestadt Lubeck, 1928, IV, 597, nr. 7; fig.
51 Dette er markeret med tre prikker.
52 Uldall: Kirkeklokker, s. 13.
53 RA. Rgsk. ældre end 1559. Nr. 21. Liste over indkrævede klokker 1528/29.
54 Otto Norn, i Weilbachs Kunstnerleksikon III, 236.
55 Jfr. John B. Knipping: Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands, Leiden 1974, I,
87 og fig. 82.
56 Bl.a. kapeldøren til den Tonboeske begravelse
1675 og korgitteret fra 1679. Otto Norn: Småstudier
tilegnet Chr. Axel Jensen, 1943, s. 129-136.
57 Ifølge restaurator fandtes træskæringerne i øvrigt i
ualmindelig god stand. Træet er samlet ved limning
og med en mængde store og små trædyvler. Foroven
var rammen fastgjort til en svær revle ved et par
jernbolte med split. Revlerne er ved jernhager fastgjort i indmurede planker.
58 Om H. M. Bornemann, se bl.a. Thorvald Madsen: Bispedatteren paa Aakjær, ÅrbÅrhSt. 1953,
s. 67-78. - Hendes l.mand, Bendix Lasson, †l717,
herefter gift 1718 med Mathias Rosenørn, †1725.
59 Vedr. biskop Henrich Bornemanns donationer til
fattige, syge m.fl., forøget af Hedevig Margrete
Bornemann, se HofmFund. I, 199ff. og II, 337.
60 Muligvis forfattet af Hedevig Bornemann selv,
idet hun i HofmFund. I, 199 er karakteriseret som
»en god Poetinde«; jfr. Henning Hall: Skår af Randlev-Bjeragers Sognehistorie, 1971, s. 118f.
61 Jfr. JySaml. 4. rk. II, 294 og A. Eriksen: Bidrag,
s. 76f.
62Jfr. A.Eriksen: Bidrag, s. 80f. og Th. Madsen
(note 58).
63 Otto Norn, i Vejle amts årb. 1938, s. 171 ff., især
s. 196, og NMArb. 1939, s. 54.
64 Jfr. manuskript af Anne Marie Skovfoged, Odder,
venligst stillet til rådighed for redaktionen.
65 Ifølge denne skulle lærerne fra Falling, Ørting og
Gylling, der bl.a. var modtagere af den Bornemannske donation (jfr. note 59) hver juleaften i kapellet
bede en bøn, synge en salme samt iføre den afdøde
rene, hvide strømper - hvilket imidlertid ikke fremgår af fundatsen. Dog har man endnu i mands minde
haft den skik at lægge strømper i kistens fodende
(jfr. note 64).
66 HofmFund. II, 1756, s. 339.
67 O. 1914 (note 61) var fanen henlagt over Hedevig
Bornemanns kiste.
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68
Begravelsen kan enten have tilhørt provst Skiolde,
jfr. epitaf nr. 1, idet præster almindeligvis blev ned-

sat under koret, eller oberst Mathias Rosenørn, jfr.
(†) gravfaner i Bornemanns kapel.

SUMMARY

In Falling the churchyard has two entrances of
an earlier date, the main portal of which is related to that in Odder (p. 2522). The church
belongs to a group of fairly big country
churches and was probably built in the 12th
century, the original parts being the chancel
with an apse and the nave. The facades are done
in fine ashlar work. Vaulting was constructed
in the church in the period around the year
1500, while a tower was added at the west end
of the nave and a porch built in front of the
south door. This was replaced c. 1870 by the
present structure. A sepulchral chapel was built
on the north side of the chancel in 1748 by the
patron of the church.
Belonging to the earliest items of furniture in
the church are the Romanesque baptismal font
of a type common in the west part of this district and the bell with no inscription from the

second half of the 13th century. The pulpit
with its simply carved angel figures dates from
1585; the sounding board was not obtained until 1639. A few years later the church was provided with a new altarpiece carved by the
wood-carver Peder Jensen Kolding, who supplied many of the district's wood-carvings at
that time.
A chandelier is noteworthy by having a
clockwork incorporated, of which only bowlshaped bell from 1669 is still extant. That the
church had a close association with the manor
of Åkær is demonstrated by the sepulchral
chapel erected by the patron, Hedevig Margrete Bornemann, whose stone sepulchral
tablet and richly decorated coffin are found
here. A carved sepulchral tablet from the end of
the 17th century with portrait paintings to a
priest hangs in the nave.

Fig. 48. Falling 1:10000. Opmålt af Daniel Wesenberg 1783. - Map of the village.

Fig. 1. Kirken set fra nordvest. KdeFL fot. 1986. - The church seen from north-west.
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Kirken, der muligvis var viet S. Theobald (s. 2764),
hørte 16521 under domkapitlet i Århus, mens herredsbogen, der nævner, at †altersølvet var røvet
1659, 16612 anfører, at kirken tilhørte kongen.
15. september 1674 mageskiftede han med godsforvalteren på Åkær, den senere landkommissær
Laurits Brorson, bl.a. Gosmer kirke, for ejendomme
på Bornholm. Brorson havde 1665 købt Dybvadgård (i sognet) af Joachim Gersdorffs arvinger, og
1673 nævnes han som værge for Gosmer kirke3 (jfr.
†alterbeklædning og †epitaf nr. 2). Efter Brorsons og
hans kones død, henholdsvis 1681 og 1692, skødede
ægteparrets tre ældste sønner og den ene svigersøn
deres arvede anparter i kirken til dennes præst Ude
Pedersen Kolding, der var gift med en af Brorsons
døtre.4 10. marts 16965 afhændede Kolding kirken til
Margrethe Gersdorff, enke efter Gregorius Rathlou.
Foruden Rathlousdal i Odder sogn, hvor kirken tilhørte Rodsteenseje (s. 2519), omfattede Rathlous besiddelse den 1674 oprettede hovedgård Gersdorffs-

lund i Gosmer sogn, hvorfor det var nærliggende for
Rathlousdals ejere at indrette sig gravkapeller i Gosmer kirke (nærmere beskrevet nedenfor, jfr. desuden
torgel). Efter 1696 fulgte kirken Rathlousdal,6 der
var stamhus 1749-1921 (jfr. †alterklæder, alterstager,
†herskabspulpitur, torgel, †tårnur, gravsten nr. 3),
indtil den overgik til selveje 1. juli 1925.
En overgang var Gosmer anneks til Ørting, men
med kongeligt brev af 30. juli 1579 fik præsten tilladelse til at flytte til anneksgården Præstholm i Gosmer, der da blev hovedsogn; 4. september 1655 resolverede kongen, at i stedet for Ørting skulle Halling »igen« være annekssogn (jfr. sygekalk og
s. 2687).
I Gosmer sogn ligger voldstedet Bjørnkær samt hovedgårdene Dybvad og Gersdorffslund. Af voldsteder
nævnes desuden Højby, Lindegård og Porsborg.
Præstholm er muligvis identisk med Gosmersholm,
hvis »nye bygninger« 1345 testamenteredes kirken af
Peder Jensen af Nim, kannik i Lund og Århus.7

176*

2748

HADS HERRED

Fig. 2. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. - The church seen from south-east.

Den store kirke ligger i landsbyens nordvestre
hjørne og er rejst på en banke, således at den er
synlig vidt omkring i det åbne landskab, der
formes med lange, bløde kurver. Den skævt
rektangulære kirkegård, der vist er lidt udvidet
mod øst, hegnes på de tre sider med stengærder,
der efter den første omtale 16158 meldes oplagt
og omsat adskillige gange. I beskrivelsen 18629
siges ringmuren at være indtil to alen høj. På
den fjerde side, sydsiden, der vender mod
landsbyen, er der stengærde i øst. På den vestre
del er opført en nyere, på indersiden kalket
mur, hvis forside er forblændet med en liséndelt skalmur i røde sten, udført efter synets ønske 1914.9 Der er to indgange. Hovedporten sidder midt på kirkegårdens sydside, ud for våbenhuset, og er måske jævnaldrende med kirkens ombygning i 1860'erne. Den er tredelt
med sortmalede smedejernsgitterfløje mellem
fire murede, ottekantede og hvidkalkede piller
(fig. 3). Midt i østdiget er en fodgængerlåge,
der i dag synes umotiveret. I sin tid ledte den
ud til en sti, der over markerne nord om lands-

byen førte til præstegården (Præstholm), der
ligger ensomt en lille fjerdingvej østpå.
I skellet øst for hovedporten strækker sig en
nyere gulstenslænge (fig. 3), som forhen rummede Gosmer hospital. Med fundats af 17. april
1756 oprettedes denne institution af kirkeejeren
Dorothea Sophie Schack for otte fattige i sognet, og 1831 opførte bygmester Quist fra Skanderborg en ny fløj.10 Vestligt i kirkegårdens
sydside er 1904, ifølge årstal med jerncifre i
sydgavlen, rejst et ligkapel, som fra 1985 fungerer som rum for materialer og redskaber. Det
enkle hus i blank mur af røde sten med rundbuede vinduer og port i nordgavlen er mage til
kapellet ved annekskirken i Halling (s. 2796). I
en delvis nedgravet bygning bag en brudstensmur øst for hospitalet er 1985 indrettet toilet,
graverrum og kirkens varmeværk.
Mest fremtrædende af kirkegårdens beplantning er en allé af otte linde mellem port og våbenhus, måske identisk med træer, der nævnes
1824.11 Et par store elme markerer det sydvestre hjørne, mens træerne langs ringmuren
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Fig. 3. Hospitalsbygningen og kirkegårdens hovedindgang set fra nordvest (s. 2748). KdeFL fot. 1986. - Main
entrance to the churchyard.

overvejende er lind og ask. Et vældigt eksemplar af sidstnævnte art kroner en lille høj i kirkegårdsskellet øst for hospitalet. Langs det nordre dige er der blomstrende buske, hvor der
tidligere stod kastanier. 181711 var der næsten
overalt småtræer, som »forhindrede gravenes
opkastning«.
En bro af piksten forløber omkring kirken.

BYGNING
Som den står i dag, er kirken i hovedtræk et resultat
af den »ombygning«, der gennemførtes i 1860'erne
under ledelse af Vilhelm Tvede. Dette arbejde, som
var et interessant udtryk for restaureringsidealer på
den tid, da Viborg domkirke blev revet ned, er dog
ændret i betragteligt omfang ved modernisering i
1960'erne. Kirken bevarer imidlertid i sin grundplan, og hvad angår væsentlige enkeltheder, det oprindelige anlæg i en sådan udstrækning, at det ved
beskrivelsen er fundet hensigtsmæssigt at gennemgå
bygningen efter det sædvanlige skema, dvs. ændringerne i forrige århundrede behandles som et afsnit af
den romanske bygnings historie til trods for deres
indgribende karakter.

Kirken, der i sin oprindelige form må være
rejst i årtierne før år 1200, består af kor med
apsis og skib, samt en række yngre tilføjelser
og ændringer: Antagelig i den sene middelalder
blev der indbygget †hvælv i koret og rejst et
†våbenhus foran syddøren, begge dele fjernet
1866-67 og for våbenhusets vedkommende erstattet af det nuværende. Tårnet, der gennemgribende fornyedes 1862-63, synes at være opført i reformationsårhundredet. I slutningen af
1600'rne indrettedes tårnrummet som gravkapel for familien Rathlou; ved midten af
1700'rne »istandsattes« rummet, og ved samme
tid blev †våbenhuset ombygget. Omkring 1780
opførtes på skibets nordside et gravkapel for
familien Schack-Rathlou. Et tilsyneladende
meget beskedent †gravkapel for slægten Holstein-Rathlou føjedes 1846 til vestsiden af
Schack-Rathlous tilbygning og sløjfedes få år
efter. Ombygningen 1862-67 omtales nærmere
nedenfor s. 2762.
Orienteringen har en mindre afvigelse mod
syd.12
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Fig. 4. Plan 1:300. Opmålt af Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet af KdeFL 1986. - Plan.

Fig. 5. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Opmålt af Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet af
KdeFL 1986. - Section through the nave, looking east.

GOSMER KIRKE

Fig. 6. Opstalt af sydsiden, plan samt tværsnit i kor (t.v.) og skib (t.h.) med gravkapel og våbenhus, set mod
øst, 1:300, ved Vilhelm Tvede 1863. Tegningerne illustrerer kirkens udseende efter tårnets renovering 1862-63
og før ombygningen 1866-67 (s. 2762). - Elevation, plan and section through the nave including the sepulchral chapel
and the porch. The drawings were done before the church was reconstructed in the years 1866-67.
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Fig. 7. Kapitælerne på apsiden i række fra syd mod nord (s. 2753). NE fot. 1982. - The capitals of the apse.

Den oprindelige kirke, der hører hjemme
blandt stiftets store landkirker og er den største
i Hads herred, består dels af et i det ydre kvadratisk kor med en halvcirkulær apsis, hvis
centrum ligger i facadeflugten af korets østside,
dels af et relativt bredt skib, der er disponeret
på grundlag af bygningens omskrevne cirkel,
ligesom det er tilfældet i Gylling13 (s. 2813).
Korets sidefacader har været stillet i flugt med
skibets langvægge. Støttet af den eksisterende
bygning lader disse grundlæggende træk sig aflæse af det spinkle materiale, som foreligger
om kirken før ombygningen i 1860'erne, dvs.
Vilhelm Tvedes summariske opmåling samt

enkelte størrelsesangivelser i synsprotokollens
beskrivelse 1862. På grundplanen (fig. 6) bemærkes, at apsis indvendig var smallere end
åbningen i korets østmur, et træk som Tvede
planlagde at gentage ved rekonstruktionen,
men som blev opgivet, da det kom til stykket.
Murene, som nu alle er ændrede, har været
omkring to alen svære. Over skråkantsoklen
har de en udvendig skal af kvadre, der oprindelig, at dømme efter den eksisterende situation,
har været udført og oplagt med betydelig
håndværksmæssig dygtighed og omhu. De
plane, farverige granitflader har dannet baggrund for bygningens bemærkelsesværdige ar-
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Fig. 8. Apsis set fra øst. NE fot. 1982. - The apse.

kitektoniske dekoration, der nu omfatter apsis og

to portaler foruden den mere behersket udstyrede korbue.
Over soklens dobbelte profil (s. 2410,
fig. F4) er apsidens krumme facade, i overensstemmelse med det mest udbredte skema,14 ved
fire halvsøjler delt i fem rundbuede felter
(fig. 8). De retkantede bueslag bæres af halvsøjlerne og støttes i rundingens hjørner med korgavlen på retkantede fremspring med enkle baser og kapitæler. Halvsøjlernes baser og kapitæler er i grundtræk ens og svarer til dem i
portalerne. På en høj plint, der afbryder soklens øvre profil, og hvis forside fortsætter sok-

lens lodrette flade over skråkanten, står slanke
baser med høje hjørnekløer samt hulstav og
vulst ved søjleskaftets fod (fig. 10). Under den
glatte dækplade smykkes terningkapitælernes
frontskjolde (fig. 7) inden for en kantlis te med
vegetabilsk ornamentik af forskellig stramhed.
På de to ydre kapitæler optages hjørnerne af et
forenklet bladmotiv, der udgår af volutter, på
de to centrale er der hugget stærkt fremspringende, skæggede hoveder, hvoraf kun et er nogenlunde bevaret. På en af søjlerne fattes skaftets topvulst.
Vinduet i det centrale fag har krum overligger, men er ellers ændret i 1860'erne. På en af

2753

2754

Fig. 9. Indristet firkløver på apsidens sydside
(s. 2754). NE fot. 1982. - Carved ashlar on the south
side of apse.

Fig. 10. (Sydligste) halvsøjles base på apsis (s. 2753).
KdeFL fot. 1986. - Plinth of one of the half columns on
the apse.

apsidens facadekvadre er indristet et firpas
(fig- 9).
Begge kirkens døre er halv søjleportaler
(fig. 11-17 og 19), der af M. Mackeprang karakteriseres som »ganske ligeud af Landevejen
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med almindelig retkantet Stik uden nogensomhelst rigere Profilering«.15 Skibets syddør er
223 cm høj fra tærskel til underkant af tympanon og 148 cm bred mellem karmstenene; de
tilsvarende mål for kordøren er 211 og 99 cm. I
portalernes konstruktivt ensartede opbygning
er åbningens trin og søjlebaserne, der har attisk
profil og hjørneknopper, hugget i ét med bygningens sokkel (ved kordøren er her benyttet
en 230 cm lang sten), mens halvsøjlernes rundstave (diameter 18-19 cm) danner hjørne på de
store karmsten. Herover er hvert terningkapitæl udført som en del af en selvstændig hjørnekvader, der er vederlag for tympanonblokken og det rundbuede stik. Søjlernes arkitektoniske udformning svarer som nævnt til apsissøjlernes, dog med mindre afvigelser. Der er
således ikke dækplader over syddørens kapitæler, der er 22,5 cm høje (uden skaftets topvulst)
og 26,5 cm brede, mens kordørens 9,5 cm høje
dækplader til gengæld er stærkt profileret. Syddørens kapitæler er uden dekoration, mens
kordørens, der er bredere og lavere (20,5X29,5
cm), på de rundede flader under de glatte skjolde har volutlignende oprulninger (fig. 11-12),
beslægtet med apsidens nordligste kapitæl.
Begge tympana er hugget i bemærkelsesværdigt højt relief. Over syddøren (fig. 16) er, under
det koncentriske kantbånd med akantusranke, i
feltets midte placeret en frontal, tronende person, flankeret af to løver af vanlig type, der
hviler på relieffets stærkt beskadigede bundliste. Hvert dyr lægger sin ene forpote i den centrale figurs skød. Personen sidder med fødderne på en lav kasse og er iført en dragt, der
folder under bæltet og har trompetformede ærmer. Fra hovedet udgår to lange fletninger, der
bugter sig hen over dyrenes strittende ører og
når helt frem til de store haleduske. Dyrene
stemmer deres bagdele imod feltets rammebånd, og navnlig den vestre løves haledusk er
en velformet, fladeudfyldende palmet. Over
hver fletning er der et dyr, med Mackeprangs
formulering en »øglelignende drage«, der synes at hviske centralpersonen noget i øret eller
snuse til hans hår og en kattehoved- eller kronelignende genstand på issen.
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Fig. 11. Østre kapitæl i korportalen (s. 2754). KdeFL
fot. 1986. - The capital furthest to the east in the entrance
to the chancel.

Fig. 12. Vestre kapitæl i korportalen (s. 2754).
KdeFL fot. 1986. - The capital furthest to the west in the
entrance to the chancel.

Fig. 14. Syddørens vestre søjlebase (s. 2754). KdeFL
fot. 1986. - The west plinth in the south portal.

Fig. 13. Vestre søjlebase i korportalen (s. 2754).
KdeFL fot. 1986. - Plinth of column in the entrance to
the chancel.

Traditionelt har man i den centrale person set
en mand og aflæst scenen som Daniel i løvekulen.16 Det synes imidlertid nærliggende, i overensstemmelse med de senere års tolkninger, at
opfatte personen som en kvinde, der ammer

løverne ved sit bryst.17 I denne rolle kendes
fremstillinger, hvor kvinden repræsenterer Jorden, Vellysten eller Kirken.18 Navnlig ud fra
placeringen over en af sognefolkenes indgange
til kirken må det være mest rimeligt at opfatte
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relieffets kvindefigur som et billede på Kirken
(Ecclesia), der med underforstået hentydning til
Jomfru Maria ses som menighedens livgivende
kilde.19 I så fald må løverne opfattes som udtryk for de troende, der træder ind i kirken og
næres ved dens forkyndelse.
Billedet over kordøren gengiver Korsnedtagelsen (fig. 19), der udspiller sig under feltets
krumme ramme, bestående af en hulet liste og
en vulst. Vulsten er udstyret med baselignende
knop i hver ende. De langstrakte personer står
allernederst på fladen, som ikke har bundliste.
Udførelsen og figurtegningen er beslægtet med
norddørens tympanon i Tranbjerg (s. 2220),
hvor der ligeledes er fem personer foruden Kristus. I den tilsvarende scene over Kathoveddøren i Ribe (DK Ribe, s. 218) optræder på mere
vanlig vis kun fire personer. Figurerne på re-

Fig. 15. Sydportal (s. 2754). NE fot. 1982. - South
portal.
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lieffet i Gosmer er ret summarisk hugget,
hvorfor det er vanskeligt at afgøre deres køn
som udgangspunkt for en identifikation.
Relieffet skildrer det øjeblik, da Kristi afsjælede legeme tages ned af korset. Hans højre arm
er allerede løsgjort, og han hælder sit kronede
hoved til denne side, hvor de to store personer
med trompetformede ærmer synes at være
kvinder. Den lille person på samme side af korset og de to store på relieffets østre halvdel må
være mænd. Kvinden yderst i vest, der kærtegner Kristi hånd, er traditionelt Maria.18 Den anden kvinde, der omfavner Frelserens bryst, er
antagelig Maria Magdalene. Manden med glorie, der med begge hænder bærer Kristi venstre
arm, som netop er frigjort fra korset, er formentlig Nikodemus, der i lignende fremstillinger oftest indtager denne plads. Manden yderst
i øst, der med sin højre hånd viser hen til Kristus (eller rækker den hjælpende frem) og med
den anden ser ud til at holde en bog, må være
Johannes. Den lille person, der griber om Kristi
legeme og er parat til at modtage det, når det
glider ned fra korset, er da Josef fra Arimathæa,
ham der tog initiativet til hele handlingen.
De skematiske, vinkelformede foldekast,
bl.a. på den sørgende Maria, er en af begrundelserne for at henføre stenhuggerarbejdet til
en gruppe, hvortil regnes f.eks. portalen i
Stjær20 (s. 2089).
Før kirkens ombygning 1866-67 sad kordøren i sydsidens vestre del, svarende til placeringen i f.eks. Hundslund (s. 2651). Åbningen,
der dengang indeholdt ventilationshullet til det
hvælvede gravrum i korets vestre fag (s. 2790),
var tilmuret omtrent bindig med facaden.
Tympanon kunne således ikke umiddelbart
iagttages og indgik ikke i Tvedes projekt (jfr.
s. 2762). Ved indsættelse af et af de store vinduer 1847 (s. 2760, jfr. fig. 6), eller tidligere,
var over halvdelen af portalens stik fjernet. At
dømme efter tegningerne har der imidlertid
under vinduet været plads til den store halvcirkulære overligger med korsnedtagelsesrelieffet.
Den kvadersatte korbue (jfr. fig. 20) er ommuret i 1860'erne, men bevarer tilsyneladende
sin oprindelige skikkelse, hvor den på linie med
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Fig. 16. Syddørens tympanon (s. 2754). NE fot. 1982. - Tympanum of the south portal.

f.eks. nabokirken i Randlev (s. 2465) udmærker
sig ved, foruden de profilerede kragbånd, at
have profilerede sokler (s. 2410, fig. Fl). På
forsiden af nordre vanges sokkel er hugget en
arkadefrise (fig. 18) af den art, som er temmelig
udbredt i omegnen af Århus (jfr. f.eks. s. 2202,
2341 og 2414).
Ændringer og tilføjelser. Utvivlsomt i senmiddelalderen er der i det store kor indbygget to
fag †krydshvælv, båret af falsede hjørne- og
vægpiller. I hvert fald på de to vægpiller har
vederlag været angivet med et par fremkragede
murstensbånd, adskilt ved et skifte bindigt med
pillernes øvrige. På grundplanen afviger de østlige hjørnepiller fra de vestlige, hvilket kan have været tilfældet fra begyndelsen, men tilsyneladende er her foretaget ændringer, antagelig i
forbindelse med opmuring af den store (forstærknings) pille i apsisbuen (jfr. nedenfor).
Våbenhuset foran skibets syddør er opført
1866-67 og stod i blank mur af røde sten, indtil
det hvidtedes i 1960'erne. Det afløste et †våbenhus på samme sted, der første gang nævnes

1803,21 da spåntaget behøvede reparation.
Murtykkelsen i denne bygning var ca. 110 cm,
og der synes ikke at have været lysåbninger, før
synet 185622 foreslog indsættelse af to vinduer.
Omstændighederne taler således for, at det ældre våbenhus var middelalderligt. Imidlertid
var det før nedrivningen radikalt ombygget,
idet taget var erstattet af en spånklædt pyramidestub, kronet med et svulmende, ligeledes
spånklædt, løgformet spir. Øvre del havde affasede hjørner, og foroven løb toppen op i en
†fløjstang med †kugle og †fane (fig. 6). Formentlig er det samtidig med tagændringen, at
indgangsdøren blev ombygget og på facaden
beriget med slutsten og en pilasterbåret segmentfronton. Denne monumentalisering med
elementer fra den jyske barok understregede
våbenhusets funktion som indgangspavillon og
synes af stilistiske grunde at måtte henføres til
årtierne omkring 1750. Det vil være nærliggende at sætte arbejdet i forbindelse med den
»istandsættelse« af tårnrummets gravkapel,
som Dorothea Sophie Schack lod gennemføre

2757

2758

Fig. 17. Døren i korets sydside (s. 2754). NE fot.
1982. — The entrance of the chancel in the south wall.

Fig. 18. Soklen i korbuens nordside (s. 2757). KdeFL
fot. 1986. - The plinth in the north side of the chancel
arch.
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på denne tid (jfr. nedenfor), da også hovedgården Rathlousdal ny opførtes.23
182411 bemærkede et syn, at våbenhusets
spåntag trængte til tjære, og i slutningen af
1850'erne blev loftet gipset.24 Gulvet bestod
1862 af mursten.
Tårnet ved kirkens vestgavl er smallere end
skibet, hvilket er et håndgribeligt udtryk for
dettes usædvanlige bredde, da det i grundplan
næsten kvadratiske tårn i sig selv er blandt de
største i herredet. Opførelsen er måske påbegyndt omkring år 1500 som hovedparten af
tårnene i stiftet, men byggeriet synes ikke afsluttet før i begyndelsen af 1600'rne. Ved kirkens ombygning i 1860'erne blev alle mure helt
fornyet på nær den nordre, som dog istandsattes i en sådan grad, at kun fa oprindelige
enkeltheder med sikkerhed kan påvises. Uheldigvis foreligger der næsten ingen oplysninger
om tårnet fra tiden før ombygningen.
Teknikken i nordmuren svarer til den, der er
anvendt i en række senmiddelalderlige tårne i
omegnen, idet facaden forneden er udført med
granitkvadre, der et par meter over terræn afløses af munkestensmurværk. Blandt teglene er
indlagt kvadre i vandrette bånd (jfr. f.eks.
Hundslund,s. 2653). Bagmurene ser ud til at
være af marksten. Kvadrene i nedre del af tårnets syd- og vestsider, sidstnævnte sted inklusiv den udflyttede skråkantsokkel, hidrører
utvivlsomt fra den middelalderlige bygning,
men er sat om ved ombygningen.
Inde i sydmuren forløber en muret trappe,
der må være identisk med »stentrappen op til
tårnet«, som 180321 »behøver at omlægges«. I
sin disposition minder trappen om den i Odder
(s. 2529 og grundplanen fig. 8) og er utvivlsomt samhørende med tårnet (jfr. nedenfor). I
sin nuværende skikkelse er trappen og indgangen i sydmuren dog helt behersket af ændringer og reguleringer i 1860'erne, de øvre afsnit
af såvel trappeløb som -rum er således blottet
for spor af oprindelige enkeltheder. Skråt over
for indgangsdøren er der en niche, der ligner en
blændet døråbning til tårnrummet.
Det forekommer lidet sandsynligt, at man
ved indretning af det nedennævnte gravkapel i
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Fig. 19. Kordørens tympanon (s. 2756). Poul Pedersen fot. 1986. - Tympanum above the entrance to the chancel.

tårnrummet skulle have påtaget sig det vanskelige og bekostelige besvær at indlægge trappen
i murlivet. Derfor er det ejendommeligt på tårnets nordside gennem hvidtekalken over kvaderzonen at skimte en fladbuet, tilmuret indgang i facadens østside. Placeringen af denne
dør giver anledning til en formodning om, at
der har været udvendig adgang til tårnets øvre
stokværk, ligesom det f.eks. er tilfældet ved
nabokirkerne i Bjerager (s. 2497), Falling
(s. 2719) og Halling (s. 2797).
I stokværket over tårnrummet synes at have
eksisteret en åbning mod nord. Til denne side
har klokkeetagen to dobbelte glamhuller,
hvoraf de vestre forekommer oprindelige. To
mindre, rundbuede åbninger, adskilt ved en affaset, hel sten bred pille, er her placeret i et
nærmest rundbuet spejl, således at udformningen ikke er uden slægtskab med glamhullerne i
f.eks. Odder (s. 2529).

Tårnet omtales første gang 1618,8 da Hans
murmand fra Horsens og to kolleger fra Skanderborg betaltes for i 16 dage at have »opmuret« 3000 nyindkøbte mursten og en »ganske
hob kampesten«. Regnskabsnotitsens formulering, materialeforbruget og tidspunktet for arbejdet udelukker vel ikke, at der kan være tale
om en reparation (jfr. nedenfor), men omstændighederne kunne lige så vel give anledning til
en formodning om, at de tre murere, der blev
bistået af seks håndlangere, har arbejdet med
tårnets opførelse, måske dets færdiggørelse.
På tårnets sydside, ved de midterste glamhuller, står med jernbogstaver den daværende
kirkeejers initialer »Joachim Otto Schack Æathlou« og årstallet »1775«. Muligvis hentydes her
til en reparation (jfr. Halling, s. 2798), men der
kan også foreligge en markering af afslutningen
på den nedennævnte »istandsættelse« af tårnrummets gravkapel (jfr. våbenhus, s. 2757).
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Det Rathlouske gravkapel i tårnets nederste
stokværk, hvis første indretning kan gå tilbage
til slutningen af 1600'rne, blev »istandsat« af
kirkeejeren, geheimeråd Christian Rathlous
enke Dorothea Sophie Schack efter mandens
død (jfr. s. 2777). Rummet, hvortil der er adgang fra skibet via det s. 2777 beskrevne portalepitaf, er spartansk udstyret og overdækkes
med et grathvælv med profilerede stukribber,
der udgår afpiller i de fire hjørner. Pillerne har
simple, profilerede baser og kapitæler. Sidstnævnte, der er 16 cm høje, knytter sig til et
fladt bånd af tilsvarende højde, som forløber
hele rummet rundt (jfr. fig. 49-50), kun afbrudt
i øst af den kurvehanksbuede indgangs ligeledes flade, svagt fremspringende indfatningsbånd. Ribberne mødes i en profileret ring (indre diameter 49 cm), hvori er en stjerne med
otte spidser, hveranden bølget. I vestvæggen
sidder over hinanden to svagt smigede vinduer,
hvoraf det øvre er kurvehanksbuet, mens begge i facaden er rundbuede.
Gulvet, der ønskedes repareret 1907,22 er i et
øst-vest gående bånd lagt med kalkstensfliser,
mens der til begge sider herfor er røde mursten
på fladen.
Kapellets loft stod 189822 under reparation.
Det Schack-Rathlouske gravkapel er omkring
1780 tilføjet på skibets nordside, således at linien gennem våbenhusdøren og kirkens to hovedportaler danner bygningens længdeakse
(jfr. Rodsteens kapel i Odder, s. 2530f.). Bygherren, kirkeejeren, statsminister Joachim Otto
Schack-Rathlou, der 1771 havde overtaget
stamhuset, fortsatte sine forgængeres skik ved
at vælge sit og sin families lejersted i Gosmer
kirke (jfr. s. 2787). Den både ude og inde yderst
enkle bygning, ved hvis opførelse skibets nordportal må være ændret, har over soklens granitkvadre pudsede og hvidtede, oprindelig rødkalkede25 facader med svagt fremspringende lisener nærmest skibet og på de to hjørner. Over
den murede gesims var tegltaget i sin tid opskalket og valmet, men ved kirkens ombygning i 1860'erne opsattes mod nord en gavl
med kamtakker og blændingsdekoration af røde sten i blank mur. Rummet har hvidkalkede

HADS HERRED

vægge, højt, profileret fodpanel, trukket gesims og fladt, pudset loft (jfr. fig. 61). I nordvæggen sidder to, svagt spidsbuede vinduer,
der har jernsprosser og er relativt store. Før
1866-67 var de tilsyneladende firkantede med
trækarme og smigede sidelysninger (fig. 6).
Gulvet er af kvadratiske kalkstensfliser.
Det Holstein-Rathlouske †gravkapel opførtes
184626 opad Schack-Rathlou kapellets vestside
og var angiveligt27 så stort, at det også lænede
sig op imod tårnet. 185322 var dets »gipsdække
faldefærdigt«, og yderligere konstaterede synet, at tilbygningen havde en skadelig indvirkning på Schack-Rathlous kapel. Kort tid efter28
sløjfedes kapellet, der næppe har været bemærkelsesværdigt.
Vedligeholdelse. Kirken nævnes første gang
1613-14,8 da Søren glarmester fra Skanderborg
betaltes for et stort, nyt vindue. 1619 erfarede
kongen, der en halv snes år før havde opholdt
sig nogle dage i Gosmer præstegård, at kirken
»skal være meget forfalden«, hvorfor »de andre
kirker i Skanderborg og Åkær len skal kontribuere til dens istandsættelse«; noget lignende
gentog sig 162229 (jfr. Falling, s. 2721). I begyndelsen af 1700'rne meldes kirken forsvarligt
vedligeholdt; 1717 anføres, at et nyt vindue lå
færdigt på Rathlousdal og skulle indsættes med
det første.30 1803 noterede synet, at »begge
gavle« havde behov for udspækning;21 1818 og
igen 1821 gennemførtes ikke nærmere beskrevne reparationer. 1825 omtales, at sydmuren,
navnlig på kor og apsis, er »ganske udbugtet«,
og at det sydøstre hjørne er 15 tommer ud af
lod. En omsætning af hjørnet fandt sted 1829.11
185122 noterede synet, at »fra gammel tid er en
revne i korhvælvet, som er styrket med jern«.
1843 blev loftet repareret og skulle oliemales
ligesom forhen med rødkantede bjælker. Ved
samme tid fremkom et ønske om at indlægge
gipset loft og indsætte større vinduer, da kirken
i hvert fald siden 182411 ansås for meget mørk.
Med kancelliets tilladelse31 blev arbejdet udskudt til 1847, og der indsattes da i kor og skib
spidsbuede vinduer (jfr. fig. 6). 184922 kunne
synet konstatere, at »denne kirke er den smukkeste og formentlig den største i provstiet«.
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Fig. 20. Indre, set mod vest. NE fot. 1982. - Interior looking west.

Sommeren 1859 foretog bygningsinspektør
H. M. Schrøder fra Århus for kirkeejeren et syn
og konstaterede, at apsidens søndre mur nok
hældede, men at der ingen fare var på færde, da

Danmarks Kirker, Århus

murværket med jernankre var solidt forbundet
med den store murpille bag alteret. I sin redegørelse32 indstillede han, at granitten befriedes
for kalk, hvis muren engang skulle rettes op,
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Fig. 21. *Egetræsplade med rester fra †helgengrav
for S. Theobald. Dækplade, en stump tøj med relikvierne og navnesedlen. Nu i Nationalmuseet
(s. 2764). R. Løvegod fot. 1970. - Oak board with remains from the †saint's tomb for St. Theobald. Lid, a
shred of cloth with the relics and piece of paper naming
the saint.

hvorved apsis med sine forsiringer »ville fremtræde som et værdigt parti af den i øvrigt meget velvedligeholdte kirke«. Bygningen må således have været i en rimelig stand, da synet
1862 skrev i protokollen: »Det påtænkes at foretage en ombygning af kirken i løbet af tre år.
En begyndelse er gjort med nedlæggelse af
tårnet«.
Ombygningen 1862-67 blev forestået af Vilhelm Tvede (1826-91), der i de samme år havde
adskillige andre restaureringer på tegnebrættet,
bl.a. kirkerne under Lerchenborg ved Kalundborg (jfr. DK Holbæk, s. 1413 og 1459). Det er
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ikke lykkedes at opspore de omstændigheder,
der førte Tvede ind på opgaven i Gosmer; måske har han selv taget initiativet.33 Af den ovenfor citerede bemærkning fra synsprotokollen
fremgår, at arbejdet var anslået til at strække
sig over tre år. I praksis blev ombygningen delt
i to etaper, hvoraf den første angik tårnet og
foregik 1862-63, den anden drejede sig om den
øvrige kirke og gennemførtes 1866-67.
Arbejdets omfang er ingen steder nærmere
beskrevet, men må læses ud af den eksisterende
bygning, sammenholdt med Tvedes projekttegninger. Efter den ovenfor citerede bemærkning om »nedlæggelse af tårnet« læser man i
synsprotokollen under 1863 blot, at »uret har
ikke gået, siden det blev opsat i det nye tårn«. I
det års tid, der er forløbet mellem de to indførelser, er tårnet, som allerede berørt, blevet
prakisk taget helt fornyet. Murværket har
øjensynligt været mere skrøbeligt end forudset,
for renoveringerne fik et langt større omfang
end planlagt. Kvaderfacaderne i syd og vest
blev sat om og alt andet murværk nyudført
med undtagelse af nordmuren og Rathlous kapel. Det romanske gravstensfragment (s. 2776)
over indgangen til tårntrappen er sat op ved
denne lejlighed, men figurerede ikke på projektet.
I ombygningens anden etape blev Tvedes
forslag nøje fulgt, for så vidt som den ydre
granitskal på apsis, kor og skib bibeholdtes fra
den ældre bygning, men kvadrene blev sat om,
og alle mure nyopførtes i en ringere tykkelse34
end den oprindelige. Kun triumfmuren blev
genskabt i sin gamle skikkelse af hensyn til koråbningen. I konsekvens af de reducerede murtykkelser ændredes som nævnt apsisbuen. Døren i korets sydside flyttedes mod øst, og overalt indsattes nye, rundbuede vinduer,35 hvorved belysningsforholdene blev væsentligt anderledes: I koret placeredes to vinduer over for
hinanden i rummets vestre del, mens der i skibet kun etableredes lysåbninger i sydsiden.
Som allerede bemærket opførtes våbenhuset
helt af nyt, mens Schack-Rathlous gravkapel
bevaredes og ligesom kor og skib fik kamtakket gavl i røde sten.
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Fig. 22. Indre, set mod øst. NE fot. 1982. - Interior looking east.

I det indre muredes hvælv i apsis, mens kor,
skib og våbenhus udstyredes med trælofter,
hvis synlige bjælkelag og den konstruktive
sammenhæng med tagstolene36 er fremhævet
på forskellig måde.
Efter at kirken 13. juni 1867 var genindviet,
konstaterede synet, at »man har søgt at føre
kirken tilbage til dens oprindelige stil, og den
er nu ikke blot en meget stærk bygning, men
frembyder også, både hvad det indre og ydre
angår, et smukt og værdigt udseende«.22
En modernisering i 1960'erne havde et længere
forspil, som tog udgangspunkt i et ønske om
istandsættelse af Schack-Rathlous kapel og dets
kister (s. 2787). Omkring 1960 udvidedes overvejelserne til også at angå kirkerummet, hvis
karakter ikke alle var tilfreds med. Man beslut-

tede at ændre farverne, hvilket efter en del forhandlinger gennemførtes efter Svend Havsteen-Mikkelsens program. Da kirken genåbnedes i december 1966, var der bygningsmæssigt
sket fa og i bogstavelig forstand kun overfladiske ændringer, men farveholdningen i det indre
var afgørende forandret: Væggene var blevet
glatpudsede i en svagt rødbrun kulør, og lofternes træværk havde faet stærke farver, blå i
kor og skib, rød i våbenhuset. Hvad det ydre
angår, havde kalkkosten gået over våbenhusets
facader.
Gulvene kendes først fra synsprotokollens
beskrivelse 1862, der anfører fliser i koret og
mursten i skib og våbenhus. De nuværende
gulve går i hovedtræk tilbage til 1866-67, dog
er stolestadernes trægulv indlagt efter synets
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ønske 1909.9 I koret ligger, inden for langsgående bånd i nord og syd af gule sten på fladen,
gule, sekskantede teglfliser (tvm. 21 cm), i skibet gule kvadratiske fliser, i østenden dog gule
mursten på fladen, i våbenhuset gule, sekskantede teglfliser (tvm. 15 cm) med en kant langs
væggene af tværlagte, røde mursten på fladen.
Tagene nævnes 1616 og 1619,8 da henholdsvis
en murer fra Horsens og Jacob blytækker fra
Ry arbejdede på kirken. Som nævnt var der
spån på våbenhuset før 1866, og samme materiale lå dengang på apsis.22 Ved den store ombygning lagdes zink på apsis og tegl på de øvrige tage. Apsidens bly skulle repareres 1910.9
Opvarmning. To kakkelovne nævnes 1889,22
og 19209 ønskedes et »varmeapparat«. 1955 installeredes en kalorifer, der ti år senere afløstes
af et nyt varmeanlæg.
Som kirken står i dag, opviser den i det ydre
resultatet af den af Vilhelm Tvede i 1860'erne
ledede ombygning med den ene ændring, at
våbenhuset er blevet kalket. Bygningens indre
udtrykker derimod forrige århundredes forestillinger om rum og lys blandet med 1960'ernes ommøblering og eksperimenterende farvesætning.
†Windfløj, se s. 2757.

INVENTAR
Oversigt. De to hovedrestaureringer, der med 100 års
mellemrum har fundet sted, har haft indgribende
virkning på kirkerummet og dets inventar. Ved arkitekt Tvedes ombygning o. 1866 blev der kun i ringe
grad rørt ved kirkens ældre inventargenstande, den
romanske døbefont og de tre rige billedskærerarbejder, altertavle og prædikestol fra 1637 og fontehimlen fra o. 1650, alle sandsynligvis udført i Peder Jensen Koldings værksted. I altertavlen blev dog 1869
indsat nye malerier af maleren August Thomsen. Af
nyt anskaffedes alterklæder, alterskranken, en afstøbning af Jerichaus Kristusfigur, samt orgel og
stolestader, der i skibet efterlod en bred midtgang.
Et tårnur erstattede 1871 et forlængst udslidt, stammende fra 1600'rne.
Ændringerne o. 1966 var omfattende, specielt
vedrørende rummets farveholdning, forestået af
kunstmaleren Sven Havsteen-Mikkelsen. Denne udførte nye malerier til altertavlen, hvis fine billedskærerarbejde underordnedes en udjævnende, total for-

gyldning, hvis hensigt var »at føre koret nærmere
skibet«.37 For at bryde den lange, nøgne nordvæg,
særligt iøjnefaldende efter fjernelsen af herskabspulpituret, flyttedes prædikestolen til nordøsthjørnet;
den næsten skjulte døbefont med himmel rykkedes
fra korets nordvesthjørne til skibets vestende, hvor
en ny præsterækketavle opsattes. Rummets vægge
fik lys sandfarve under det kraftige, blå træloft, og
stoleværket hvidmaledes.38
Samtidig foretoges en restaurering af portalepitafiet til gravkapellet for den Rathlouske familie, der
ligesom den senere kirkeejer, statsminister Ioachim
Schack-Rathlou på flere måder har beriget kirken.

Alterbordet, fra o. 1866,9 er en enkel fyrretræskasse, der o. 1966 på de tre forreste sider er
blevet dækket afglatte plader; ligesom altertavlens ældre podium malet blåsort. I det formentlig middelalderlige †alterbord var der ifølge en
beretning 176839 i »alterfoden« (alterpodiet)
»for en 40 aar siden, da denne blev repareret,
fundet en Eske med adskillige Reliqvier og en
Seddel« (med navnet S. Theobald), »hvilket igien paa Stedet blev henlagt.« I forbindelse
med kirkens ombygning 1866 blev resterne fra
denne †helgengrav fundet i »den fod, hvorpaa
alterbordet hvilede.«40 Det således fundne, der
nu er i Nationalmuseet (inv.nr. D 17), består af
en egetræsplade, der må formodes at stamme
fra o. 1730 (jfr. ovenfor). Pladen (fig. 21), der
er 26,7 cm lang, 26,6 cm bred og 3,7 cm tyk,
har midtpå og udgående fra den ene side en
aflang udstemning,41 der nær pladens midte har
en lille fordybning, hvori ligger dels relikvien,
dels sedlen med helgennavnet. Relikvierne består af en bensplint og et lille stykke rav indsvøbt i en stump blåt tøj af hør.42
På sedlen (fig. 21), af papir (4,5x1,8 cm), er
skrevet med 1400-talskursiv:43 »p(ar)vu(m) frustu(m) de s(anc)to teobabaldo(!)«, dvs. et lille
stykke af S. Theobald. Selve relikviekapslen og
nogle af relikvierne må være forsvundet. Over
fordybningen med relikvierne ligger en dæksten
(tabula) af grøn serpentin (7-7,3x6,5x1,5-1,7
cm), glatpoleret på over- og undersiden og
groft tilhugget på siderne. Dækstenen holdes
på plads af en træskyder,44 med dyvel.
Ifølge sedlens pålydende synes kirkens højalter således at have været viet til S. Theobald, en
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Fig. 23. Altertavle 1637, tilskrevet Peder Jensen Kolding, med malerier fra o. 1966 af Sven Havsteen-Mikkelsen (s. 2766). NE fot. 1982. - Altarpiece 1637, ascribed to Peder Jensen Kolding, with paintings from c. 1966 by Sven
Havsteen-Mikkelsen.
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Fig. 24. Detalje fra altertavlen, 1637; jfr. fig. 23
(s. 2766). NE fot. 1982. - Detail from the alterpiece,
1637 (cf. fig. 23).

eneboer og pilgrim, død i Italien 1066, der bl.a.
har givet navn til en kirke i Thann i Elsass, et
meget søgt valfartsmål for pilgrimme, også fra
Norden, i 13-1400'rne.45
†Alterklæderne var efter skik og brug ofte
skænket af patronatsejeren. 168746 fandtes et
rødt skarlagen alterklæde med sølvgaloner og
en alterdug, som kirkeejeren, Laurits Brorson,
og hans hustru havde givet. 1715 var klædet
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ligesom messehaglen af hvidt og grønt »sølvstykke med guldblommer« (formodentlig
sølv- og guldindvirket). 1736 noteres, at messe- og alterklæder nylig var foræret af kirkens
herskab.21 182832 var alteret bestandig beklædt
med et grønt fløjlsalterklæde med sølvsirater,
mens et rødt fløjlsklæde med guldsirater blev
opbevaret i en dertil beregnet †dragkiste i den
Rathlouske begravelse (jfr. s. 2774). 1862 var
det gamle, grønne klæde ikke mere brugeligt,
men opbevaredes i dragkisten, der nu stod på
kirkeloftet. I stedet anvendtes et rødt fløjlsklæde med påsyede bogstaver: »J.O.S.R. Ø.C.I.
1790«, for Joachim Otto Schack-Rathlou og
Øllegaard Charlotte Juul.9 1870 var anskaffet et
rødt klæde af silkefløjl med guldgaloner.22
Altertavlen (fig. 23-25), som sognepræsten ifølge indskrift har ladet udføre 1637, er skåret i
Horsensbilledskæreren Peder Jensen Koldings
værksted ligesom de nærbeslægtede tavler i
Falling (s. 2724) og Gylling (s. 2820). De fire
malerier, af Sven Havsteen-Mikkelsen, er indsat i forbindelse med kirkens restaurering
o. 1966.
Som de ovennævnte arbejder er det en firsøjletavle, af eg, med overvejende senrenæssance
stilpræg, men med en del bruskbarokke detaljer. Disse er mest fremtrædende i storvingerne
og i attikaens rudimentære volutvinger, med
kvindehoveder, dens topkartouche og flankerende topstykker over storgesimsen. Mange af
værkstedets karakteristiske komponenter genfindes i tavlen: engle- og løvehoveder, fantasimasker og diademhoveder samt ranke- og
blomsterfladsnit. I forhold til Falling-tavlen er
Gosmers rigere udformet. Dette viser sig bl.a.
ved storvingernes afslutning med elegant
svungne havfruehermer, holdende palmegren,
sidetopstykkernes diademhoveder med muslingeskal, indrammet af fantasifuglevolutter
samt i de tre kronende figurer: topstykkernes
trompetengel (fig. 24) og topgavlens velsignende Jesusbarn med verdenskuglen. - I postamentfeltet mellem de løvehovedsmykkede
fremspring står med velskårne reliefversaler:
»Anno 1637 hafver h. Niels Mortensøn sogneprest ladit dete altare opreise Gvd til ære, temp-
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len til prydelse, oc menigheden til en salig brug
oc loflig hvkom(m)else paa kirkens bekostning. soli deo gloria«.
Tavlens rige billedskærerarbejde med mange
fine detaljer blev o. 1966 dækket af en udjævnende forgyldning ved E. Wills, København.
Samtidig indsattes nye oliemalerier udført af
Sven Havsteen-Mikkelsen. I storfeltet Kristus
på korset, signeret »S.H.M.«, i sidefelterne røverne, set i profil og med de respektive korstræer malet tæt op mod de ydre arkaderammer.
De tre personer er malet med blågrønne farver
på rødlilla baggrund, forgrunden er lidt mørkere. I topfeltets maleri bryder et kraftigt rødt
lys frem gennem rødlilla skyer.
Tavlens tidligere malerier, et oprindeligt storfeltsmaleri og de i 1869 tilkomne oliemalerier,
opbevares nu i det Rathlouske gravkapel. 1)
Storfeltsmaleriet (fig. 25), udført i olie på tre
tykke, sammenlimede egeplanker, 125x104
cm (selve billedfladen kun 109x95,5 cm), har
som motiv Kristus på korset47 mellem den stående Maria og en nu helt forsvundet Johannes.
Maleriets kridtgrund og farver er stærkt afskallet, således at ikke blot Johannesfiguren er væk,
men også hovedparten af Marias ansigt, hænder og nedre dragtdele. Ret velbevaret er den
finttegnede, gråhvide Kristusfigur med lukkede øjne, grøn tornekrone på det brune hår, lys
glorie og hvidt, flagrende lændeklæde; blodspor ses fra alle sår. Maleriet istandsat 1975.
2) O. 1869 indsattes i altertavlen fire nye oliemalerier på lærred, signeret »Aug. Thomsen
pinx. 1869«. Midtfeltets maleri (108,5x95 cm,
med signaturen) forestiller Kristus gående på
vandet, reddende den synkende Peder (fig. 26).
I hvert af sidefelterne ses en i skyer svævende
kvindefigur, den ene med bog, iført grønlig
kappe, den anden med et kors i de krydslagte
arme, i rødlilla kappe. I topfeltets maleri
(77X67 cm, signeret »Aug. Thomsen«) ses, i
skyer, overkroppen af to unge kvinder, henholdsvis bedende og med lilje i hånden; begge
ser op mod en moderligt udseende engel, der
Fig. 26. Tidligere altertavlemaleri udført 1869 af
August Thomsen (s. 2767). NE fot. 1982. - Former
altarpiece painting executed 1869 by August Thomsen.

Fig. 25. Altertavlens oprindelige maleri, 1637, af
Kristus på korset mellem Maria og (nu helt forsvundet) Johannes (s. 2767). Kirsten Trampedach fot.
1975. - The original painting from the altarpiece, 1637,
of Christ on the Cross between Mary and John, the latter
no longer visible.
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disk weier 60 lod. Anno 17-54« (årstallet indprikket på hver side af krucifikset). De ottekantede skaftled er ledsaget af små, tætstillede profilled, det store bæger er glat, med kontureret,
forgyldt mundingsrand. - Knoppen, der både
med hensyn til form og indskrift svarer til
Ormslevs (s. 2166), fra 1665, er rimeligvis genanvendt fra †kalk nr. 2 (se nedenfor). På overog undersiden er den prydet med smalle bladtunger, skiftevis glatte og krydsskraverede;
herimellem otte fremspringende rudebosser
med glatte versaler på krydsskraveret baggrund: »Iesvs chr«. - På fodpladen mesterstemplet (Bøje 1982, II, nr. 6150). Disken, måske samhørende med †kalk nr. 2, 15,5 cm i
tvm., glat og flad, med konturlinier langs
yder- og inderside af fanen, hvorpå et graveret
cirkelkors. Ingen stempler.
†Altersølv. 1) 1659 omtales kalk og disk sammen med messehaglen som »slet borte«, formodentlig røvet af polakkerne, der på denne
tid hærgede på egnen.49 2) Ifølge inventariet
168746 ejede kirken da en kalk og disk af forFig. 27. Alterkalk fra 1754, udført af Knud Rasmussen Brandt, Horsens, med genanvendelse af knoppen fra en barok †kalk (s. 2768). NE fot. 1982. Chalice 1754, made by Knud Rasmussen Brandt, Horsens, the nodus reusedfrom a Baroque †chalice.

holder armene om dem. Baggrunden er overalt
lys gråblå, lidt mørkere i forgrunden.
Samtidig med indsættelsen af oliemalerierne
blev tavlen grundigt renset for alle ældre farver
og herefter ferniseret og forgyldt på mange detaljer.48
Altersølv. Alterkalk (fig. 27), udført 1754 af
Knud Rasmussen Brandt, Horsens, med genanvendelse af knoppen fra en barok †kalk. Den
24,5 cm høje kalk, der for fods og bægers vedkommende svarer til Bjeragers (s. 2502), af
samme guldsmed, har en uforholdsmæssig
stor, ottetunget og profileret fod. På en af fodtungerne er graveret et latinsk, strålekranset
kors, hvorpå er nittet en støbt Kristusfigur,
ganske som på ovennævnte kalk. Langs den
øvre fodrand er indprikket med store skønskriftsbogstaver: »Gaasmer kierkes kalk og

Fig. 28. Sygekalk, skænket 1642, men helt omlavet
o. 1800 af Nicolai Brandt, Horsens (s. 2769). NE fot.
1982. - Chalice for the Sick donated 1642, but remade
c. 1800 by Nicolai Brandt, Horsens.
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gyldt sølv, der 1715 vejede 50 lod.21 Fra denne
kalk stammer sandsynligvis den nuværende
kalks knop, der som ovenfor nævnt svarer nøje
til Ormslevs, hvilket måske indicerer, at †kalken var udført af dennes mester, Bartholomæus Jacobsen Stur.
Oblatæske, o. 1875, udført af Christen Christensen, København. Cirkulær, 9,4 cm i tvm.,
glat, med enkeltprofileret låg med tværriller på
øvre rundled; oversiden flad. Lågets underside
og æskens bund er hver stemplet to gange med
mesterstemplet (Bøje 1979, I, nr. 1608).
En nyere vinkande, af sort porcelæn fra Bing
& Grøndahl, er nu ude af brug.
En †tinvinflaske anskaffedes 1613-148 for IV2
dl. 168746 nævnes, at den rummede 1½ pot. En
†alterkande, af glas, er omtalt 1862.9
Sygekalk (fig. 28) og disk, skænket 1642 af
sognepræsten til kirken i Halling (der 1655 blev
annekteret Gosmer, jfr. historik), men helt
omlavet o. 1800. Den 9 cm høje kalk har rund,
enkeltprofileret fod, drevet trindt op mod den
fladovale, midtdelte knop. Øvre, cylinderformet skaftled og lavt bæger med to kraftige profilstave ved mundingsranden. Foroven på bægeret er med skriveskrift graveret en indskrift,
der må være gentaget fra en ældre †sygekalk:
»Aar 1642 om Pintze-Dag gav Hr: Christen
Jørgensen og Karine Pedersdatter Hverring,
Denne Kalk og Disk, til Halling Kirke for diris
Lejersted, Gud til Ære, og det høyværdige Sacramente til en Ihukommelse og Ære.« Under
fodpladen mesterstempel for Nicolai Brandt,
Horsens50 (Bøje 1982, II, nr. 6191). Tilhørende
flad og glat disk, 6,7 cm i tvm., med konturlinier ved fanens yder- og inderside.
Alterstager (fig. 29), 1790, af lyst malm, 46
cm høje, med nyere messinglyseskåle, 4,5 cm
høje. De slanke, klassicistiske stager har klokkeformet, tungeriflet fod med kuglestav i det
nedre fodleds hulstav. En tilsvarende kuglestav
midtdeler den profilerede knop under det balusterformede skaft. To indknebne led danner
overgang til lyseholderens riflede cylinderled.
Begge stager har foroven på skaftet et graveret
årstal »1790« og herunder pånittet en oval kobbermedaljon ophængt i sløjfe. Herpå er grave-

Fig. 29. Alterstager af lyst malm, 1790, formodentlig skænket af kirkeejeren Ioachim SchackRathlou (s. 2769). NE fot. 1982. - Altar candlesticks of
light-coloured bronze, 1790, presumably donated by the
patron of the church, Ioachim Schack-Rathlou.

ret det Schack-Rathlouske våben med elefantordenens kæde. På hver stages diametralt modsatte side er nittet en tilsvarende medaljon, men
med graverede, sammenskrevne skønskriftsbogstaver »I S R« for den formodede giver Ioachim Schack-Rathlou (jfr. det Rathlouske
gravkapel). I nyere tid er stagerne blevet forsynet med en glat, lav lyseskål i to afsæt.
To store †alterstager af messing er omtalt i
inventarierne 168746 og 1715.21
Syvarmet lysestage, »1905-1930«, med rund,
palmetsmykket fod og buede, leddelte arme.
†Røgelsekar. I inventarierne for 168746 og
171521 omtales et »ildkar«.
Messehagler. To, fra 1960'erne, anvendes i
Gosmer, men stammer fra Randlev.51 En lidt
ældre af rødt fløjl med guldgalonerede kanter
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Fig. 30. Dåbsfad af messing, fra o. 1550, sydtysk arbejde (s. 2770). NE fot. 1982. - Brass baptismal disk
from c. 1550, South German work.

Fig. 31. Romansk døbefont (s. 2770). NE fot. 1982.
- Romanesque baptismal font.

og kors, nu ude af brug, opbevares i skab bag
alteret.
†Messehagler. 1687 nævnes en grøn hagel med
sølvkniplinger.46 1715 var messehaglen ligesom
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falterklædet »af sølvstykke med guldblommer
udi« (dvs. sølvindvirket tøj med gyldne blomster) og med et smukt broderet krucifiks.21 I
1828-inventariet32 opregnes en grøn hagel med
sølvsirater, 18629 var haglen af det mere almindelige røde fløjl, med »guldzirater«.
Alterskranke, o. 1866,52 bestående af træbalustre med terningkapitæl samt enkeltprofileret
håndliste, opstillet i halvbue. Den tidligere
†skranke (jfr. fig. 6) havde en bølget form svarende til bl.a. Ormslevs (s. 2161, fig. 13) og var
muligvis anskaffet efter 1840,11 da alter»gelinderet« var skrøbeligt, og knæfaldet ønskedes
beklædt og gjort bredere.
Døbefont (fig. 31), romansk, af let rødlig granit, kummen lidt mere brunlig end foden; i alt
103 cm høj, kummen 81,5 cm i tvm. Ifølge
Mackeprang (Døbefonte s. 257ff.) tilhørende
de østjyske løvefontes såkaldte Horsenstype,
hvortil også fonten i Falling hører (s. 2728),
men nærmest beslægtet med fontene i Odder
(s. 2554) og Torrild (s. 2632). Den flade reliefdekoration er typens vanlige: under fodens
kraftige, glatte vulst otte spidsblade med palmetter og mellemstående liljer. På kummen
forneden kransstillede blade hvorover parvis
modstillede løver adskilt af ornamentbånd med
ranker og et enkelt Georgskors, i ét tilfælde
dog af to høje, krydsstillede ranker med fælles,
øvre femblad. Foden har kraftige afskalninger,
måske stammende fra en afvaskning med saltsyre 1895.22 O. 1904 opstillet i korets nordvesthjørne, 1966 flyttet ned i kirkens vestende, nær
indgangsdøren.
Dåbsfad (fig. 30), o. 1550, af messing, sydtysk arbejde, 66,5 cm i tvm., 7,5 cm dybt ved
den skrå inderkant. Det store, drevne og punslede fad har en ensartet dekoration i bunden og
på den 10,5 cm brede rand: en hjort-og-hundfrise med egekvist og agern mellem dyreparrene. Yderst for begge friser en stemplet bladbort, randen har desuden inderst en række mindre blade. I bundens midtfelt et relief af spejderne Josua og Kaleb bærende en vindrueklase
med et stort vinblad, et relativt sjældent dåbsfad-motiv (jfr. dog Dover, Hjelmslev herred,
udført efter samme forlæg). Her udenom en
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Fig. 32-33. Helligåndsdue fra fontehimmel o. 1650
(s. 2771). Verner Thomsen fot. 1969. - The Dove of
the Holy Spirit on the canopy of the font.

Fig. 34. Fontehimmel o. 1650, tilskrevet Peder Jensen Kolding (s. 2771). NE fot. 1982. - Canopy offont
c. 1650, ascribed to Peder Jensen Kolding.

fem gange anvendt remse på syv bogstaver, der
forekommer uden mening (jfr. Sdr. Årslev
s. 1557 og Galten s. 211053). Yderst på randen er
sekundært trambuleret: »MTM(?) 1690 MID«.
Dåbskande, 1929, af messing, stemplet »Erstad«.54 Ude af brug.
Fontehimmel (fig. 34), o. 1650, af eg, formodentlig fra Peder Jensen Koldings værksted.55 Den er sekskantet, med gennemløbende, glat frise og profileret gesims, der har
springlister og kvartrundstav dekoreret med
fladsnit. På den svungne baldakin er seks kvindelige hermer med bruskede bøjleskafter, muslingeskal på hovedet, volutarme og vinger, der
foroven løber ud i kraftige, tvedelte blade. Disse omslutter en konsol, hvorpå er anbragt en
friskåret figurgruppe forestillende Kristi dåb.
Den høje, skæggede Johannes, i dyreskindsklædning og stor kappe over skuldrene, øser
med hånden vand over den mindre, ligeledes
skæggede Kristus, iklædt smalt lændeklæde.
Over gesimsens hjørnesammenstød står store,
drejede kuglespir, hvorimellem seks barokke

topstykker, der omslutter en bladkrans og foroven en fantasimaske, der danner konsol for et
lille topspir. To af topstykkerne rummer borgerlige våbenskjolde, hvori: 1) Gudslam stående på halvmåne under to stjerner, hjelmtegnet
en stjerne over halvmåne, 2) et hjerte, hvorfra
vokser tre roser, hjelmtegnet et kranium med
tre roser.
Under fontehimlens flade underside er nu
ophængt en udskåret Helligåndsdue (fig. 32), af
eg, 29,5 cm lang, vingefanget 60 cm. Dens store, udbredte vinger kan bevæges op og ned ved
hjælp af en mekanisk fjederkonstruktion, anbragt indvendig i duen (fig. 33). Gennem et hul
i duens ryg og bug56 har antagelig en stang med
gribehager kunnet udløse mekanismen.
Der er intet overleveret om brugen, men en
omtale 18629 af fontehimlen som »bevægelig«,
sammenholdt med et ældre fotografi, der viser
duen anbragt på ophængningsstangen oven
over dåbsgruppen (hvilket er overensstemmende med den almindelige ikonografiske fremstilling af denne scene), antyder, at duens vingebe-
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Fig. 35. Prædikestol 1637 og lydhimmel, tilskrevet
Peder Jensen Kolding (s. 2772). NE fot. 1982. - Pulpit 1637, ascribed to Peder Jensen Kolding.

vægelser er blevet udløst ved ophejsningen af
fontehimlen (der tillige har tjent som fontelåg)
før en dåbshandling.
Ved en restaurering 1969 konstateredes, at
duen manglede højre klo, lidt af højre vinge,
samt en del af fjederkonstruktionen. Dens forgyldning blev da udbedret. Fontehimlen har i
øvrigt en let snedkerstaffering, dvs. forgyldning på springlister, bøjlekanter, topspir, hermehår, arme og muslingeskal samt på topgruppens hår og klæder og våbenmærkerne. Ophængt over fonten i jernstang, med kugle.
†Dåbstøj. 182832 og endnu 18629 fandtes »et
hvidt Trentnerfels(?) Christentøi med Liste
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(dvs. bånd), Hue etc.« opbevaret i en dragkiste
på loftet.
Krucifiks, anskaffet 1868,22 en gipsafstøbning
efter et arbejde fra 1853 afj. A. Jerichau, der var
gift med en datter af den daværende kirkeejer.
Figuren 95 cm høj, på trækors med påskruede,
forgyldte bogstaver »INRI«. Ophængt over
døren i skibets sydvæg.
Prædikestolen (fig. 35), af eg, med skåret årstal 1637, og den tilhørende lydhimmel er tilskrevet Peder Jensen Kolding55 ligesom den
samtidige altertavle, og flere af dennes komponenter kan genfindes her. Prædikestolen er forholdsvis stor, disponeret efter det usædvanlig
store kirkerum. Den har fire fag med fritstående, dog ret fladt udskårne figurer af Kristus og
evangelisterne stående på postamentets knækkede hjørnefremspring. Disse har på siderne
skårne bosser i kassetteværk og på forsiden de
respektive evangelisters tegn, fra nord: 1) buste
af Matthæusenglen, med bedende, sammenlagte hænder, 2) Markusløvens vingede hoved,
hvilende på forpoterne, 3) Gudslammet (nu
uden attribut), stående under den velsignende
Kristus med verdenskuglen, 4) Lukasoksen
(fig. 37), liggende med krydsede forben, og 5)
Johannes' stående ørn med udbredte vinger.
Evangelisterne holder bog og pen (Johannes
har tabt sin), de to førstnævnte har ens ansigtstræk og langt hår og skæg, de to andre er skægløse, Lukas (fig. 36) med kappen lagt op over
hovedet og den unge Johannes karakteriseret
ved bløde træk og langt, lokket hår. Hængestykkerne under hjørnerne er rutineret skårne
løvehoveder af samme art som altertavlens; de
danner tillige forside på hver af den svungne
underbaldakins fem volutsvungne, bruskede
bøjler. Disse løber ned på en konsol med hængekugle, støttet af ny jernstang. Hver af stolens
fire fyldingsfelter, indrammet af pærestav, har
en arkade med skælornamenter på pilastrene og
perle- og æggestav på bueslaget; i sviklerne
fremspringende englehoveder. Frisen rummer
en indskrift med reliefversaler: »Coelvm et terra transibvnt verba avtem mea minime transibvnt. Marc. 13 [vers 31]«. Gesimsens kvartrundstav er dekoreret med fladsnit, og på hjør-
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nerne er volutknægte med diademhoveder. I
postamentet er en tilsvarende, toliniet indskrift, der skal læses linievis tværs over alle felterne; øverste linie: »Troen kommer af predichen oc predichen formedelst gvds ord. Rom.
X. 1637.« Anden linie: »Salige ere de som høre
gvds ord oc bevare det. Lvc. XI. H. Niels Mortensøn«. - Samme indskrift, med sognepræstens navn, som på prædikestolen i Ørting
(s. 2702f.).
Lydhimlen er syvkantet, med glat, gennemløbende frise, kronliste med æggestav og profileret tandsnit samt udkragende gesimsplade,
der over hjørnerne har drejede kuglespir. De
udsavede, gennembrudte hængestykker, bestående af ranker omkring midtroset, er muligvis
ældre kopier af det ene hængestykke (mod korvæggen), der er i ét stykke, med reliefskæring.
Under tre af hjørnerne hænger skårne englehoveder, resten er glatte (nye) plader. Lydhimlens
underside er ved kantprofilerede brædder delt i
syv felter, der under midten har en stor dobbeltroset omkring vindrueklase, og herunder er
ophængt en kraftig due med udbredte vinger
og vifteformet hale.
Prædikestol og himmel står med træets farve, oplivet af forgyldning på enkelte profilkanter, ornament- og figurdetaljer; himlens underside sortmalet. Også 184622 havde stolen »forgyldte zirater«, men ønskedes malet med perlefarve eller lys egetræsfarve. - I forbindelse med
kirkens hovedrestaurering i 1960'erne flyttedes
prædikestolen57 fra den oprindelige plads i skibets sydøstre hjørne, med opgang langs triumfvæggen, til det modstående hjørne i nord,
og en ny trappe opstilledes ved nordvæggen.
En †muret prædikestol er omtalt 1619,8 da der
for 14 mk. indkøbtes 3½ alen klæde, som blev
lagt over stolen (jfr. andre tmurede stole i Hads
herred, nævnt under Torrild, s. 2635).
†Timeglas nævnt 1687.46
Stoleværk, o. 1866, glatte gavle, der har
rundbuet, fremspringende forkant og foroven
Fig. 37. Lukasoksen fra prædikestolen 1637; jfr.
fig. 35 (s. 2772). NE fot. 1982. - Detail from the pulpit
1637 (cf. fig. 35).

Fig. 36. Evangelisten Lukas fra prædikestolen, 1637,
jfr. fig. 35 (s. 2772). NE fot. 1982. - The Evangelist
Luke from the pulpit, 1637 (cffig.35).
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Fig. 38. Klokke fra 1400'rnes sidste halvdel eller begyndelsen af 1500'rne (s. 2775). NE fot. 1982. - Bell
from the latter half of the 15th century or the beginning of
the Uth.

afsluttes af tværstillet trekantgavl over hulled.
Skråtstillede fyldingsryglæn. Faste paneler omkring orglet; alt hvidmalet. Det forrige †stoleværk, tidligst omtalt 1846,22 bestod 18629 af 35
kirkestole, alle lukkede og oliemalede samt forsynet med rygstød. Nr. 24 blev 1846 benævnt
»hospitalsstolen«. Præste- og degnestol stod
18629 ved indgangen til koret. Her agtede man
181711 at opstille bænke til skolebørnene.
†Kirkekiste. Inventariet 168746 nævner en
stor, gammel, ubrugelig, jernbunden kiste. En
†dragkiste, hvori opbevaredes †alterklæde og
†dåbstøj, stod 182832 i det Rathlouske gravkapel. 18629 var den flyttet op på kirkeloftet.
Skab til altertøjet, anskaffet 1910;9 bag
alteret.
Pengeblok, o. 1980, af umalet, lys eg; opstillet
ved syddøren, †Pengeblok m.m. 168746 og 171521
omtales en tavlepung, 185822 en ny fattigbøsse,

der skulle anbringes ved kirkedøren, og 18629
desuden en fattigblok.
†Dørfløje. 18629 dannede to udskårne egedøre
(med navnetræk) på hver side af alteret skille til
apsiden, der ligesom 182911 benævntes »sakristiet«.
†Herskabspulpitur ved skibets nordvæg, lige
over for kirkens indgang og orglet (jfr. fig. 6)
er tidligst omtalt 1840,32 da kirkeejeren, major
von Holstein Rathlou, lod føre fire stole hertil.
Ligesom orglet var det båret af søjler og havde
opgang langs vestvæggen. 18629 stod det oliemalet med forskellige våbenmærker. Nedtaget
ved sidste hovedrestaurering o. 1966.
Orgel, bygget 1929 af A. C. Zachariasen, Århus.58 Senere omdisponeret. Nuværende disposition (seks stemmer og én transmission, ét manual og pedal): Manual: Bordone 16', Principale 8', Qvintatøn 8', Viola 8', Ottava 4', Rørfløjte 4'. Pedal: Subbas 16' (transmission af
Bordone 16'). Oktavkoppel, svelle og generalcrescendo. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Stort, kubisk orgelhus, anbragt på højt podium i skibets nordvestre hjørne. Orgelhusets
syd- og østsider udgøres af to identiske orgelfacader fra torgel nr. 3. De nyromanske facader
har attrappiber i et stort, rundbuet felt, indrammet af hjørnesøjlebåret buefrise, †Orgler: 1)
Skal ifølge Danske Atlas 176839 være bekostet
1696 af Gregorius Ratlow, der imidlertid døde
1681 (jfr. s. 2784). O. 1846 var orglet udsmykket med gyldne zirater22 og placeret på †pulpitur over indgangsdøren9 (jfr. fig. 6). 2) Bygget
1848 af J. A. Ohrt, Gram, anskaffet af kirkeejeren, Niels Rosenkrantz v. Holstein-Rathlou,
hvis navn og våbenmærke var påmalet facaden.59 3) Anskaffet 1869-70,22 bygget af J. A.
Demant, Århus.27 Ét manual med 4-5 stemmer.60 Opstillet i to ensdannede huse i vest,
flankerende indgangen til Rathlou'ernes kapel.
Det nordre hus, med sydvendt spillebord,
rummede antagelig hele instrumentet med
undtagelse af bælgværket, der har været anbragt i det søndre orgelhus. De to facader indgår i kirkens nuværende orgel.
Salmenumre, moderne metaltal ophængt på
søm. †Salmenummertavler, o. 1874,9 enkle træ-
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tavler med hvide indskudsplader hvorpå sortmalede tal.
Præsterækketavle, o. 1966, af mørktbejdset
eg, med gyldne kantprofiler og kursivindskrift.
På skibets vestvæg, mod syd.
†Lysekrone? Synet 18629 omtaler en messinglysekrone ophængt i skibet, måske den niarmede med dobbeltørn som topfigur, der før restaureringen 1965 hang i skibets vestende. Muligvis overført til en anden kirke.61
To †lysekroner, o. 1900, af messing, af type
som Mallings (s. 2329), var ophængt henholdsvis i kor og skib.62 1966 erstattet af Poul Henningsens »kugler«.
†Ligbårer. 16158 omtales anskaffelse af egetømmer til en ligbåre, formodentlig identisk
med den, der nævnes i inventariet 1687.46
182832 fandtes to »ligbøre« anbragt i våbenhuset.
Tårnur, fra »P. Chr. Louv - 1871 - Kjøbenhavn«,63 anbragt i træhus i tårnets klokkestokværk. Urskive på tårnets sydside. Ret hurtigt
efter anskaffelsen »var uret i stå«, hvorefter det
jævnligt ønskedes bragt »til at passe tiden bedre« (1906).22
†Tårnur, tidligst omtalt 1661,2 da degnen fik
betaling, 1 ørte byg, for at stille sejerværket, i
herredsbogen 168746 kaldet jernsej erværket i
tårnet. Ifølge Danske Atlas 176839 var det bekostet af geheimerådinde Rathlou, dvs. Dorothea
Sophie Schack (jfr. s. 2778), der imidlertid blot
i forbindelse med en legatstiftelse 1756 havde
henlagt midler til, at degnen kunne »optrække
og rigtig oppasse urværket«.64 1817 og i årene
herefter11 stod tårnuret, og skiven var borte.
1846 ønskedes det rengjort og et tæt »foderal«
sat omkring det. 1863 noteres, at uret ikke har
gået, siden det opsattes i det ny tårn, hvorefter
der ønskedes anskaffet et nyt.22
Klokke65 (fig. 38), fra 1400'rnes sidste halvdel
eller begyndelsen af 1500'rne, 79 cm i tvm. og
nu ca. 70 cm høj, da kronen mangler. Den
skriftløse klokke har som dekoration kun to og
to flade randlister om halsen og én over slagringen. Ved fire nyere jernbolte tværs gennem huen er den nu fastspændt til vuggebommen.66
Ny knebel 1979, da der etableredes automatisk
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Fig. 39. Brudstykke af romansk gravsten nr. 1
(s. 2776). JJF fot. 1982. - Upper part of a Romanesque
tombstone, no. 1.

ringning styret fra tårnuret. †Klokke. 1529 afgav kirken i forbindelse med klokkeskatten en
klokke, der med sit jernfang (dvs. ophæng) vejede 14 lispund.67 Ifølge inventarielisterne har
der i kirketårnet i tidens løb kun hængt én
klokke, den endnu bevarede.
Klokkestol fra o. 1863, af eg.

GRAVMINDER
†Epitafier. 1) O. 1646(?), over major Eiler Gabrielsen Akeleye, der endnu levede 1662.68
176839 oplyses, at epitafiet var over »Major Acheleje paa Dybvad 1646, som havde levet i
Ægteskab 30 Aar og avlet 12 Børn«; det meste
af indskriften var da ulæselig.69 Epitafiet hang
»neden for koret«, dvs. antagelig nær familiens
tmurede begravelse, nr. 1 (s. 2789) i skibets
sydøstre hjørne.
2) O. 1673, over Laurits Brorson, †1681, for-
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Fig. 40. Gravsten nr. 2, o. 1625, over anonymt ægtepar (s. 2776). NE fot. 1982. - Tombstone no.2,
c. 1625, for an anonymous married couple.

valter på Åkær og ejer af Dybvad (jfr. historik).
Epitafiet, der endnu omtales 1768,39 er formentlig udført kort efter 1673, da Laurits Brorson fik kgl. stadfæstelse på et begravelsessted i
kirken, dvs. familiens †murede begravelse i koret (s. 2790), hvor epitafiet antagelig hang. (Jfr.
talterbeklædning).
Gravsten. 1) (Fig. 39), romansk, af grovkornet, rødlig granit med sorte korn, brudstykke,
60x42 cm. Stenen har skråfasede kanter, og i
det forsænkede felt her indenfor et smalt Georgskors, hvis nedre arm er forlænget, så det
nærmest har karakter af et latinsk kors. Herunder, men uden forbindelse med korset, en
vandret bølget stav, der synes at støtte på en
lodret; gravstenen imidlertid afbrudt her. Indsat over døren i tårnets sydmur (jfr. s. 2762).
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2) (Fig. 40), o. 1625. Figursten over anonymt
ægtepar. Rød kalksten, 181x119x11 cm, fodfeltets indskrift med reliefversaler helt afslidt.
Ægteparret står under en profileret tvillingarkade, der i siderne er støttet af volutter, midtpå
af et englehoved. Manden har svunget overskæg og tvedelt fuldskæg, der når ud over pibekraven. Det anes, at han i venstre hånd holder en handske. Han bærer foldet kappe over
kort trøje og knæbukser; skoene har spænder.
Kvinden har konehue, rund, stivet krave og
kappe, der næsten når ned til den fodside kjole.
Foran brystet holder hun en bog. Stenen, der
antagelig er udført i et Århus-værksted, har
hjørnecirkler med de siddende evangelister,
udført efter forlæg, som kendes fra flere sten
(jfr. bl.a. Århus domkirke s. 786, nr. 39). Over
englehovedet på arkaden ses to helt nedslidte,
symmetriske skjolde. Baggrunden bag figurerne prikhugget. Indmuret i våbenhusets østvæg.
3) (Fig. 41), o. 1625-50, med sekundær indskrift fra o. 1793.70 Lysgrå, gotlansk kalksten
med orthoceratiter, 203x127x12 cm, med helfigurfremstilling af et anonymt ægtepar under
arkade beslægtet med gravsten nr. 2, men afvigende i enkeltheder: arkadens konsoller, midtsviklens manglende udsmykning samt i figurdetaljer. Mandens tvedelte skæg er afrundet
forneden, kvindens hænder er sammenlagt foran brystet; i øvrigt er hendes hovedform og
dragt nøje svarende til en sten i Århus domkirke (s. 797, nr. 55).
Fodfeltets oprindelige indskrift er udslebet
for at give plads til en sekundær, med fordybet
kursiv: »Denne Steen er foræret af Hans Excellence SI. Hr. Geheimeraad Schach Rathlov for
at Hædre det Gravsted Der Giemmer det
dødelige af den i Livet Agtbare og velanstændige mand og sognefoget ... Rasmus Iorgensen«,
f. i ... 1757, boede i Fændsteen Hoffgaard og
døde der 1793, 36 år gl., og hans hustru Mette
Erichsdatter, f. i Saxild 17?, boede i FændSteen
Hofgaard og døde der Opsat mod våbenhusets vestmur.
*4) O. 1696, over »det i lifvet for[eenet] oc i
grafven forsa[mle]t ectepar« Mads Nielsen,71 d.
på Aakier gård 13. sept. 1696, 59 år gl., da han i
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sit ægteskab havde avlet fire døtre og én søn,
og hustru Anne Lassen, † , »der huiler i
dette sofvekammer«. Indskriften, der indledes
med citat fra Ezeck. 37, 25, afsluttes af formanende vers:
»Her ligger vore been i sofve huile roelig
før ingen flytte dem fra denne ormeboe
forbandet være den som giører dem uroe
acht læser tench dig om huo du end mon vare
den steene satte skrift shal(!) her med dette lære
at du de døe ei paalegger skade hand
om deris minde end fortærer tidens tand.«

Trods indskriftens ordlyd hviler enken ikke i
den omtalte grav, men i Vadum kirke, Ålborg
amt, hvor et gravkapel med epitaf er indrettet
for hendes anden mand, Peder de Lasson til
Rødslet m.fl., †1737, og hende selv, †1747.
Gravstenen, af rødlig kalksten, 95x87,5 cm,
nu itubrudt og en del afslået foroven, har en
indskrift med fordybede versaler, der næsten
dækker hele fladen. Den er o. 1910 overflyttet
til Rathlousdals have, men var oprindelig anbragt på en af murene til den lille †murede begravelse, med plads til to kister, der fandtes under
»sakristiet«, dvs. apsiden. 1866 blev begravelsen sløjfet og kisterne (trods gravverset) begravet på kirkegården.72
*5) O. 1800?, over jomfru Øllegaard Rhode,
f. på Clausholm 31. dec. 1722, som efter at have tjent fru Øllegaard Charlotte Schack Rathlou med største troskab, flid og kærlighed hensov på Rathlousdal d. . Ifølge kirkebogen
er Øllegaard Rhode †19. maj 1810, 87 år gl. og
begravet 25. maj på Gosmer kirkegård.73 Hvid
marmorgravsten, 123x92 cm, afbrudt forneden; indskriften med fordybede versaler. Nu,
som o. 1914, i Rathlousdals have.
Det Rathlouske gravkapel, indrettet i tårnrummet (jfr. s. 2760), er rimeligvis første gang anvendt efter Gregorius Rathlous bisættelse
1681.74 Der kan dog næppe være tale om indretning af et egentligt familiekapel før efter
1696, da ovennævntes enke, Margrethe Gersdorff, fik skøde på kirken (jfr. historik).
I sin hospitalsfundats af 1756 (jfr. hospitalet
s. 2748) bestemte Dorothea Sophia Schack, at
20 rdl. årligt skulle gå til eftersyn og vedligeholdelse af hospitalet, orglet og urværket (se
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Fig. 41. Gravsten nr. 3, o. 1625-50, over anonymt
ægtepar (s. 2776). NE fot. 1982. - Tombstone no. 3, c.
1625-50, for an anonymous married couple, with secondary inscription c. 1793.

disse) samt begravelserne i tårnrummet. Desuden om sidstnævnte, at der ikke måtte indsættes flere kister, da de derværende »Marmor- og
Steen-Kister, med andre derudi værende«, derved let kunne tage skade i betragtning af den
liden plads i rummet.75
I kapellet er i tidens løb henstillet to sarkofager og syv trækister.
Adgangen fra skibet til det prunkløse kapel
er gennem et stort portalepitaf (fig. 44), hvis
smedejernsfløje bærer årstallet 1759. Portalepitafiet, der næsten når til kirkens loft, er udført i
sandsten stafferet som marmor. Det består af
en rundbuet, pilasterbåret portal, hvorover et
våbenprydet podium danner sæde for to kvinder, som hver holder en oval portrætmedaillon
af henholdsvis Christian Rathlou og hans hu-
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Fig. 42-43. Portrætmedaljoner af Christian Rathlou og hans hustru Dorothea Sophie Schack fra portalepitafiet
o. 1759 til det Rathlouske gravkapel; jfr. fig. 44 (s.2778ff.). NE fot. 1982 og JJF 1986. - Portrait medallions of
Christian Rathlou and his wife Dorothea Sophie Schack from the portal tablet c. 1759 of the Rathlou sepulchral chapel

stru Dorothea Sophie Schack, der »istandsatte«
kapellet (jfr. nedenfor). En profileret sandstensramme på bagvæggen omgiver podiet og
den herpå hvilende ovale skriftramme, der er
flankeret af sløjfeophængte blomsterfestoner. I
skriftfeltet står med fordybet, gylden kursiv og
versaler:
Her Neden for er Indgangen til et Giemmestæd, der bevarer det, som var Dødeligt af De
ved ærefulde Erindring paa iorden ellers Udødelige, Den brave, Høy:Priiselige Herre, Høy=
og velbaarne Hr. CHRISTIAN RATHLOU, Herre
til Rathlovsdahl og Gersdorfslund, Ridder,
D:K:M: Geheimeraad og Jægermester over
Nørre Jylland, der efter 75 Aars berømmelige
levetiid, i hvilke Han trolig tiente sin Gud, sin
Konge, sit Fæderne=land, Hensov i Herren
d. 5. Junii 1752, efterladende Sin Fromme Høy=
elskelige Frue, Høy= og velbaarne Frue DOROTHEA SOPHIA SCHACH Der udi 44 Aars kiærlige Ægtestand med sin nu sal: Herre, saae sig
velsignet med Fiire Livsalige, I Deres unge Aar
bortkaldte, og herhos Deres Fædre samlede,

Høy=Adelige børn og udi Aars Gudhengivne
Enkestand besørgede dette Guds Huuses Prydelse, hosligende Hospitals Gudelige stiftelse
og dette Begravelses Istandsættelse, hvor Hendes Legeme tog sin boelig, efter at siælen ved
en salig Død Gik ind i Ævigheden d. <4de Apr.>
17<71> I Hendes Alders <89> Aar. - Vi samlede
vare, Vi samlede ere, / I Himlen og Graven til
sammen, / Vor Samling sig Herren kierkom(m)en lod være, / Der Glæder os samlede, /
Amen.
Midt på det volutsvungne podium er to
skråtstillede, blomstersmykkede rocailleskjolde, der i det hvælvede midtfelt har henholdsvis
Rathlouvåbenet indfattet af Dannebrogsordenens kæde og Schacks dobbeltlilie. De siddende
kvinder, iført lange, folderige gevandter, holder støttet mod knæet en 55 cm høj, oval plade,
med de afdødes buster i relief, med ansigterne
vendt mod hinanden. Den søndre viser Christian Rathlou (fig. 42), med allongeparyk, halsbind og med Dannebrogsordenens bånd trukket over brystet og korset på frakken. Mod
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Fig. 44. Portalepitaf, fra o. 1759, til det Rathlouske gravkapel (s. 2777). NE fot. 1982. - Sepulchral tablet from
c. 1759 at entrance to the Rathlou sepulchral chapel.
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Fig. 45. Indrammet opstandelsesrelief, antagelig fra
1700'rnes sidste halvdel, tidligere ophængt i det
Rathlouske gravkapel (s. 2781). NE fot. 1982. Framed relief of the Resurrection, presumably from the
latter half of the 18th century, formerly hanging in the
Rathlou sepulchral chapel.

Fig. 46. Lås fra smedejernsgitter 1759; jfr. fig. 44
(s. 2780). NE fot. 1982. - Lock from wrought-iron lattice 1759 (cf. fig. 44).

nord ses ægtefællen (fig. 43), hvis lange, lokkede hår falder løst ned over hendes venstre skulder. Kjoleudskæringen er ret dyb, en folderig
kappe er trukket op over højre skulder; en
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korsformet orden ses på hendes venstre bryst
(jfr. stafferingen nedenfor).
Portalepitafiets marmorilluderende staffering omfatter en grå marmorering på selve portalen, med hvidmalede sokkelprofiler og kapitæler med feston. Podiet og skriftrammen står
hvide med sorte og blå årer, mens rocailleskjolde, festoner, kvindefigurer og portrætmedailloner er hvidmalede. Baggrunden sortmalet.
Våbnerne foran podiet bærer heraldiske farver,
Rathlous røde spids på gylden bund, kæden
rød med hvide kors og gyldne W'er og C5,
Schacks sølvlilje på rød bund. På portrætmedaljonerne er alene ordensprydelserne stafferet:
Christian Rathlous hvide ordensbånd kantet
med rødt, korset gyldent; hans hustru bærer
ordenen L'union parfaite.76 Af dennes farver ses
nu kun lidt hvidt og rødt fra korsarmene, med
blå midtoval, hvori et spejlmonogram »C6
SM« for Christian 6. og dronning Sophie Magdalene, samt lidt forgyldning fra den norske
løve og den brandenburgske ørn mellem de øvre korsarme. - 1968 blev portalepitafiet restaureret, efter at flere lag maling og kalk var
fjernet.77
Et to fløjet smedejernsgitter (fig. 44), fra 1759,
er anbragt i portalåbningen til gravkapellet.
Gitteret, der er beslægtet både med et i Malling
fra 1708 (s. 2331) og Lichtenbergs fra 1738 i
Horsens klosterkirke, har rosetsmykket rammeværk, der følger portalens form. Det er ophængt i to gangjern, der ligeledes tværdeler fløjene, og i hver af disse er seks runde partisanstænger, vekselvis afsluttet af bladflamme og
spydspids (jfr. Falling s. 2740). I fodfeltet er
dobbelte fladjerns C-bøjler, og herover og omkring gitterets midttværbånd er hjerteformede
fladjernsvolutter med flammetunge. En stor,
hjerteformet låsekasse (fig. 46) er på forsiden
smykket med reliefranker. På øvre gangjern er
fæstnet reliefbogstaver og årstal: »Anno 1759« og midt på hver fløj her nedenunder
jernblikplader med kronede rokokovåbener for
Rathlou og Schack, indrammet af krydsende
grene, alt i relief (fig. 44). I de nedre gitterfelter
de tilhørende, sammenskrevne initialer, henholdsvis »CRL« for Christian Rathlou og
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»DSS« for Dorothea Sophia Schack. På rammejernene ses fem ens smedejernsstempler
»HLP« (fig. 64). Gitteret sortmalet, med gyldne detaljer, kun kroneringenes inderside, Rathlous-våbenets skjoldemærke og ordenskæde
samt Schack-våbenets bund er rødmalede, liljen hvid.
En indskriftstavle er 1771 indsat i kapellets
vestvæg. Den er af sort marmor, rektangulær,
35,5X63 cm, med fordybede, gulmalede versaler:
»Far vel far evig vel og tager an min tak.
Herr Christian Rathlou og fru Dorth Sophie Schack,
i gav mig hustrue, navn og brød,
ieg ærer eder til min død.
MDCCLXXI
I. O. Schack Rathlou.«

I kapellet har indvendigt over døren været anbragt en messingplade med et opstandelsesrelief
(fig. 45), antagelig fra 1700'rnes sidste halvdel.
Den tynde plade, 41x33 cm, har en drevet
fremstilling af Kristus, med stor stråleglorie,
stående med sejrsfanen på en himmelbræmme,
hvorunder tre soldater. Pladen er indsat i en
grov fyrretræsramme med kraftig, profileret,
buet gesims og med tilsvarende, tunget profilliste på topstykket. Pladen gulmalet, rammen
grå. Aftrykket efter relieffet ses over døren; nu
ophængt på vestvæggen i det Schack-Rathlouske gravkapel.
Bisatte: I gravkapellet står to sandstenssarkofager og syv trækister. Sarkofagerne rummer,
ifølge deres indskrifter, Christian Rathlou
†1752 og hans hustru, Dorothea Sophie Schack
†1771; trækisterne Gregorius Rathlou †1681, og
hans hustru Margrethe Gersdorff, der endnu
levede 1698 (Christian Rathlous forældre), Frederik Carl Rathlou, der endnu levede 1713
(Chr. Rathlous broder), samt Chr. Rathlous fire børn med Dorothea Sophie Schack: Gregorius Rathlou tl714, Margrethe Gersdorff †1717,
Christian Rathlou †1720 og Sophie Hedevig
Rathlou tl747.
Da de fleste trækister mangler kisteplader
med indskrift, kan det kun indirekte bestemmes (jfr. nedenfor), hvem der hviler i de
enkelte kister.

Fig. 47. Marmorkrucifiks på Christian Rathlous sarkofag, fra 1753 (s. 2782). NE fot. 1982. - Marble
crucifix on Christian Rathlou's sarcophagus from 1753.

Fig. 48. Marmorvåbenskjold på sarkofag nr. 2, 1753,
for Dorothea Sophie Schack, tl771 (s. 2782). NE
fot. 1982. - Marble escutcheon on sarcophagus no. 2, 1753.

De to ens sarkofager (jfr. fig. 49-50), fra 1753,
er ifølge indskriften på nr. 2 udført på foranledning af Dorothea Sophie Schack. De måler
210x118 cm (uden kartoucher), er ca. 90 cm
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Fig. 49. Det Rathlouske gravkapel, set mod vest, med sarkofag nr. 1 og kisterne nr. 1, 2 og 4 (s. 2782ff.). NE
fot. 1982. - The Rathlou sepulchral chapel, looking west, with sarcophagus no. 1 and coffins no. 1, 2 and 4.

høje og forarbejdet af nu en del forvitret, sortmalet sandsten med billedhuggerarbejde af
hvidt marmor. På sarkofagernes baroksvungne
og forkrøppede sider er anbragt kartoucher
med rocailleværk, der på hver af gavlene, både
i hoved- og fodende, bærer afdødes sammenslyngede initialer i relief på prikhugget baggrund og under krone henholdsvis »CR« og
»DSS«. På hver af langsiderne det respektive
slægtsvåben, nr. 1 med Rathlou-våbenet indfattet af Dannebrogsordenens kæde og med udstikkende våbentrofæer, spyd, gevær, pil og
kogger, kølle og vildsvinehoved (refererende
til Rathlous hverv som jægermester). Hustruens rocaille omfatter alene Schack-våbenet
(fig. 48). På hvert af lågene ligger øverst et 132
cm højt krucifiks (fig. 47). Den fint modellerede figur, 76 cm høj, med let lidende ansigtsud-

tryk og åben mund, har folderigt lændeklæde,
åbent ved den ene side og sammenholdt af et
tov. På et skriftbånd »INRI« med store skønskriftbogstaver. Under krucifikset ligger en
indskriftstavle, 39x74 cm, formet som en
skriftrulle, med fordybet kursiv.
Gennem et hul i det ene hjørne af sarkofag
nr. 1 kan skimtes en barokprofileret inderkiste,
af fyr, betrukket med sort klæde. På låget anes
afdødes kårde, der har forgyldt skæfte og parérplade formet som en blomst.
Indskrifterne på de to sarkofager er:
1) »Her giemmes det Iordiske af Hoy og Velbaarne Herr CHRISTIAN RATHLOW Herre til
Rathlowsdal og Gerstorfslünd, Ridder,
D.K.M. Geheime=Raad og lægermester over
Norre Iÿlland. Födt 1677 d: 12 Novembr: af
Gregorius Rathlow Hofmester hos den Kongl:
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Fig. 50. Det Rathlouske gravkapel, set mod nordvest, med sarkofag nr. 2 og kisterne nr. 7, 5, 6 og 3 (s. 2783ff.)
NE fot. 1982. - The Rathlou sepulchral chapel, looking north-west, with sarcophagus no.2 and coffins no. 1, 5, 6, 3.

Princesse WILHELMINA ERNESTINA og Frue Margareta Gersdorf. Efter at have studeret paa det
Kongl: Ridderlige Accademie i Kiöbn: besaae
Engelland, Tydskland og Holland. Tiente siden til Hove, og i trende Kongers Tid gik frem
fra det ene Ære=Trin til det andet. Indtil Han
efter 44 Aars Kiærlige Ægteskab med Høy og
Velbaarne Frue DOROTHEA SOPHIA SCHACK DÖde 1752 den 5 Iünii i hans Alders 75 Aar. - Forstand, et muntert Væsen, Tienstvillighed mod
alle, gjorde ham elsket af alle. Til hans sidste
Berömelse(!) kan med Sandhed siges, at han for
sin Stand var et Exempel, for sin Næste en Tilflugt, for Iylland en Ziir.«
2) »Til en herlig Opstandelse er her henlagt
Hoy og Velbaarne Frue DOTORHEA SOPHIA
SCHACK, En Dotter af H: Ioachim Schack, Ridder, General Maior og Amtmand over Skan-

derborg og Aakier Amter, og Dorothea Sophia
Seefeld, Födt 1682 d. 16. Iunÿ. Efter Standsmæssig givne Education kom til Hove som
Hof=Fröken hos Hendes Kongl.: Höyhed Princesse SOPHIA HEDEVIG, Hvorfra hun 1708 d.
7. Martii indtraade(!) i Ægteskab med hendes
nu Sal: Herre Herr CHRISTIAN RATHLOW. ... De
havde fire Börn samen(!), alle i Ungdommen
döde og her i Gosmer Kirke begravne. Da De
saae sig ingen Livs=Arvinger at have, oprettede
De begge af Rathlowsdal og Gersdorfslund et
u=adskilt Stamhuus. Hun, som efterlevede, lod
disse Kister giöre 1753. Endede efter Guds behag sine Dage i Aaret 17<71> den (4DC AP:)
Hendes Alders <89>Aar.«
De to sarkofager og portalepitafiet synes udført af samme billedhugger, måske en kunstner
med tilknytning til Didrik Gercken, død 1748.
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Fig. 51. Blystøbt krucifiks på Gregorius Rathlous
kiste, nr. 1, fra o. 1681 (s. 2784). NE fot. 1982. Crucifix cast in lead on Gregorius Rathlou's coffin, no. 1,
from c. 1681.

Denne har 1738 leveret epitafiet, med portrætmedailloner, over Gerhard de Lichtenberg og
hans frue i Horsens klosterkirke og bl.a. sarkofager78 1743-46 i Roskilde domkirke til dronning Anne Sophie og tre af hendes børn, hvormed Gosmer-sarkofagerne har en vis lighed.
De syv trækister (jfr. fig. 49-50), der alle er
omtalt stående i kapellet 1758,79 er, som nævnt,
i hovedsagen uden indskrifter, men kan sandsynligt identificeres efter mål, type og dekoration. En del løse kisteplader og beslag, der er
opbevaret i kapellet, kan placeres ud fra aftryk
og stiltræk. Disse kistebeslag er formodentlig
fjernet fra kisterne i forbindelse med den
istandsættelse,27 der foretoges efter 1853.80
1) (Jfr. fig. 49). O. 1681, ifølge kistepladens
indskrift over Gregorius [R]atlow til Ratio[usdal], fordum dronning Sophia Amalias kammerherre] i 9 år, dernæst i prinsesse Wilhelminas regeringstid [ove]rförster til Heidelberg;
søn af [Detlev Ratlou] til Lentzan, amtmand
over Sieber amt i Holsten, og fru Catarina

HADS HERRED

Rantzow. Født på Lentzan, Holsten 30.jan.
1636, d. på Ratlofsdaal(!) 30. juni 1681.81
Kisten, af eg, er rektangulær, 212x85 cm og
84 cm høj medregnet de samtidige bukke, den
hviler på. Den har lodrette sider og lavt, tresidet låg, tidligere overalt betrukket med sort ruskind, kantet med smalle, glatte metalprofilbånd samt rigt dekoreret med nu sortmalede
kistebeslag af messingblik. På hver af kort- og
langsiderne er henholdsvis én og tre ens drevne, ovale kistebeslag med en stor bærehank. De
er smykket med akantusblade og blomster omkransende et midtfelt med frugter omkring en
rose. Oven på låget ligger øverst et krucifiks
(fig. 51) med en 23 cm høj, blystøbt Kristusfigur, på et metalkors. Figuren har lysrød karnation og gult lændeklæde, korset hvidmalet.
Herunder er mærker efter en oval †kisteplade i
fliget ramme, 40,5x30 cm. Under denne ses
tydelige spor efter den bevarede, løstliggende
kisteplade (fig. 55), 55,5x31,5 cm, hvis stærkt
defekte versalindskrift er graveret på et ovalfelt
indrammet af drevne akantusblade og frugter.
Nederst på låget ses sømhuller efter en †plade,
hvis form ikke kan skelnes. På lågets hovedgavl omgiver en bladranke afdødes kronede,
sammenskrevne initialer: »SGR«, for S(alig)
Gregorius Ratlow. På modstående gavl spor
efter en †plade. Hver af lågets skrå langsider har
været prydet med otte hjelmede aneskjolde,
med lille navnebånd nedenunder. Kun to er nu

Fig. 52. Kistebeslag fra Margrethe Gersdorffs kiste,
nr. 2, fra o. 1700 (s. 2785). NE fot. 1982. - Fitting
from Margrethe Gersdorffs coffin, no.2, from c. 1700.
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Fig. 53. Kisteplade med spejlmonogram fra Frederik
Carl Rathlous kiste, nr. 3, fra kort efter(?) 1713
(s. 2786). NE fot. 1982. - Coffin plate with back-toback monogram for Fr. C. Rathlou, died shortly after 1713.

Coffin fitting from coffin no. 3 (cf. fig. 53).

Fig. 55. Kisteplade over Gregorius Rathlou, †1681
(s. 2784). NE fot. 1982. - Coffin plate to Gregorius
Rathlou, †1681.

bevaret, sortmalede, med gyldne detaljer. - Kisten82 anbragt i gravkapellets sydvestre hjørne.
2) (Jfr. fig. 49). Formentlig o. 1700, for Margrethe Gersdorff, sal. Gregorii Rathlows, datter af Joachim Gersdorff, rigens drost, og fru
Øhlegaard Hvidtfeld.83 Levede endnu 1698.84
Rektangulær, sortmalet kiste, af eg, 190x70
cm og 67 cm høj, svarende til nr. 1, det tresidede låg dog lidt højere. Hver af kistens kort- og
langsider har aftryk af henholdsvis én og tre
ens, sortmalede kistebeslag (fig. 52), hvoraf fire
er bevaret, løstliggende. De har tovstavsindrammet midtfelt, med frugter omkring
blomst, og her udenom en krans af akantusranker og store blomster. På kistelåget ligger, på

trækors, en 32 cm høj, blystøbt Kristusfigur
med påsat, flettet tornekrone; den ene arm afbrudt, den anden vredet ud af form. Stafferet
som nr. 1. På hver af lågets skrå langsider er
spor tilsyneladende efter seks anevåbener.
Inderkisten, af fyr, med tresidet låg, er uden
bemaling og dekoration, dog ses rester af sort
stof på hver af kistens gavle. - Anbragt i kapellets sydøstre hjørne.
3) (Jfr. fig. 50). Efter 1713, for jagtjunker
Frederik Carl Rathlou,83 der endnu levede
1713.84
Kisten, af sortmalet eg, 200x74 cm og 90 cm
høj, har let svungne sider og barokprofileret
låg. På dettes hjørner ses vinkelbøjede blador-

Fig. 54. Kistebeslag fra Frederik Carl Rathlous kiste,
nr. 3, fra kort efter(?) 1713 (s. 2786). NE fot. 1982. -
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Fig. 56. Kisteplade fra Margrethe Gersdorff Rathlous kiste, nr. 4, fra o. 1717 (s. 2786). NE fot. 1982. Coffin plate from coffin no. 4 to Margrethe Gersdorff
Rathlou, died 1717.

namenter af bly. På kistens langsider er store,
sortmalede kistebeslag af metalblik, ganske
svarende til og antagelig udført af samme gørtler, som har forarbejdet beslagene på kiste nr. 1
i Odder kirke (s. 2565 og fig. 63): ens, spejlvendte, laurbærkransede engle, der holder
båndsløjfe med frugtklase (fig. 54). Mellem
hvert par er på kistens ene langside og i hvert
fald på den ene gavl det Rathlouske våben omgivet af akantusblade. Midt på den anden langside ses aftryk efter en bevaret, let hvælvet plade
med spejlmonogram (fig. 53), skønskriftsbogstaverne »FCR« for Frederik Carl Rathlou,
omkranset af bladværk og frugter. På lågets
langsider er aftryk efter de 2x6 anevåbener, af
messingblik, med forgyldning, som er bevaret
løstliggende i kapellet.85 På låget ligger øverst
et 28 cm højt krucifiks, med hovedet kastet
tilbage og let bøjede ben; på trækors og stafferet som krucifikset på nr. 1 og 2. Herunder aftryk efter en †kisteplade, formodentlig med
gravskriften. - Kisten anbragt i kapellets nordøstre hjørne.
4) (Jfr. fig. 49). Barnekiste, o. 1717, for Mar-
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grethe Gersdoff Rathlou, †1717, 5 år gl.83. Trapezformet, sortmalet egetræskiste, 148x68-62
cm og 59 cm høj, med svungne sider og profileret, (oprindelig) sort ruskindsbeklædt låg; anbragt på 20 cm høje skamler, dekoreret med
neglesnit. Øverst på låget et blystøbt, 16 cm
højt krucifiks, stafferet som de foregående krucifikser. Herunder tydelige spor efter den bevarede, løstliggende kisteplade (fig. 56), hvis indskrift er forsvundet. Den 31,5x31,5 cm store
plade har ovalt skriftfelt indrammet af smal
tovstav og omgivet af rocailleværk, hvorpå står
to engle holdende en krone. På hver langside et
delvis forgyldt kistebeslag med henholdsvis det
fædrene Rathlou-våben og det mødrene Gersdorff-våben (det sidste løstliggende). - Anbragt ved siden af nr. 2, nærmest rummets
midte, i dettes sydøstre hjørne.
5-6) (Jfr. fig. 50). To børnekister, o. 1714 og
o. 1720, for drengebørnene Gregorius Rathlou,
født og død 1714, og Christian Rathlou, født
og død 1720.83 Kisterne, der er ens i form og
udstyr og næsten svarende til nr. 4, måler henholdsvis 108x50-44 cmx45 cm og 95x46-41x
41 cm; de hviler på 13 cm høje, profilerede
bukke. Nr. 5 har bevaret sin (løstliggende) kisteplade, nu uden indskrift, og næsten svarende
til nr. 4. Nr. 6 mangler både kisteplade og et
Schack-våben. I den mindste kiste er iagttaget
en inderkiste af umalet fyr, med hvælvet låg. Anbragt i kapellets nordøstre hjørne.
7) (Jfr. fig. 50). O. 1747, for Sophia Hedewig
Rathlou, ridder og hofmester hos prinsesse
Louise hr. Henning von Qvalens frue, *11. juni
1711, tl3. maj 1747.83
Svagt trapezformet kiste, af eg, 209x95-85
cm og 100 cm høj, med kistebeslag svarende til
og antagelig af samme gørtler, som har udført
dekorationer på kiste nr. 5 i Odder (s. 2567) og
fru Bornemanns kiste i Falling (s. 2740). Kisten
har svungne sider og tresidet, svejfet låg med
dobbelt hulkel; sortmalet og med rester af ruskind. På hjørnerne sidder kraftigt fremspringende englehoveder, hvis vinger breder sig ud
til siderne. Midt på den ene langside et Rathlou-våben omkranset af palmegrene, på den
anden mærker efter et løstliggende, kronet

GOSMER KIRKE

Fig. 57-58. Kistebeslag fra Sophia Hedewig Rathlous kiste, nr. 7, fra o. 1747 (s. 2787). 57. Spejlmonogram SHR. 58. Dydefiguren »Kærlighed«. - Coffin
fittings from coffin no. 7 to Sophie H. Rathlou, died 1747.

Fig. 59. Kisteplade fra Sophia Hedewig Rathlous kiste, nr. 7, fra o. 1747 (s. 2787). NE fot. 1982. - Coffin
plate from coffin no.7 to Sophia Hedewig Rathlou, died
1747.

spejlmonogram (fig. 57) »SHR« for Sophia
Hedewig Rahlou, omkranset af palmegrene og
svævende engle. Hver af disse midtdekorationer er flankeret af kistebeslag med naive dydefigurer i rocailleværk: på den ene langside Retfærd, med vægt og sværd, og Troen, med krucifiks og bog, på den anden Kærlighed (fig. 58),
med et barn på armen og et andet (en blystøbt
frifigur) ved hånden, og Håbet, med anker og
fugl. På fodenden ses Døden med le (jfr.
s. 2569, fig. 64). På låget, der har blystøbte,
forsølvede bladornamenter på hjørnerne, ligger
øverst et 29 cm højt krucifiks, af form og staffering omtrent som nr. 3. Herunder spor efter
den løstliggende kisteplade (fig. 59), af messingblik, 48x34 cm, med rocailleindrammet, kro-

net skriftplade, nu uden indskrift, og med to
engle, der hver holder et kranium. - I kapellets
nordvestre hjørne.
Det Schack-Rathlouske gravkapel86 tilbygget
ud for skibets norddør (s. 2760) er et enkelt
rum, hvis eneste udsmykning er en indskriftstavle, fra 1783, på nordvæggen mellem de to
store vinduer (fig. 61). Tavlen er oval, af gråblå
marmor, 109x82 cm, indfattet af en profileret,
hvidkalket stukramme. Herover er en messingstøbt dekoration bestående af en sløjfeophængt blomsterkrans omkring et strålekranset
Gudslam, med fane. Under kransen to kornneg. Tavlens indskrift, med fordybede, gyldne
versaler, er 8. vers fra Thomas Kingos salme
»Som den gyldne sol frembryder«87 afsluttet
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med initialerne for Ioachim Otto Schack Rathlou og Øllegaard Charlotte Juel:
Du til livet os skal vække
det er din opreisnings kraft
lad kun iorden os bedekke
orme tære all vor saft
os opsluge ild og vand
den troe dog os trøste kand
at vi skal til liv opstande
udaf dødens mørke lande
I.O.S.R. Ø.C.I.
MDCCLXXXIII

Et ret lavt, tofløjet smedejernsgitter (fig. 62), fra
1780'erne, giver adgang til kapellet. Gitteret,
der midtpå har en rundbuet afslutning, består
af enkle stænger med topspir; herunder fastholder rosetnagler det øvre tværjern til stængerne;
dobbelte, tilsvarende bånd forneden. En kvadratisk låseplade (fig. 63) på hver af fløjene er
smykket med bladbøjler. Sortmalet.

På kapellets grå flisegulv står tre store sarkofager, udført efter tegning af billedhuggeren Johannes Wiedewelt og approberet af bestilleren
Ioachim Otto Schack Rathlou 24. dec. 1780.88
Foranledningen var datterens tidlige død
1778.89 Alle tre sarkofager var ifølge Wiedewelt
færdigudførte juni 1782.90
De tre ens sarkofager (fig. 61), der måler
260x147 cm og er 130 cm høje, er af norsk
marmor, den ældste gråhvid med blå årer, de
to andre flammet gullighvide. Sider og låg er
glatte og med pladelignende fremspring. Soklerne har kraftig hulkel med gennemløbende
frise af kannelurer; herover er på langsidernes
fremspring det af Wiedewelt så ofte anvendte
ornament, guttæ (dråber). På kortsiderne er
indfældet runde, hvide plader af italiensk marmor, på hovedgavlen med den afdødes sammenslyngede, glathugne initialer på ru bund,
på fodgavlen det respektive slægtsvåben
(fig. 60), alt i relief Sarkofagerne nr. 2 og 3 har
desuden øverst på kortsiderne indfældede egebladsguirlander af messing. Tilsvarende guirlander binder disse to sarkofager sammen,
hvorved ægteparrets samhørighed også i døden
demonstreres. Midt på den sydligste guirlande
er graveret to lyrer, knyttet sammen med et
bånd, et symbol på den gode harmoni mellem
ægtefællerne.91 På den nordligste guirlande er
med skriveskrift graveret et vers forfattet 1781
af Bolle Luxdorph:92
Gud i Samling her paa Jorden
Lod os mange Aar opnaae,
Samlede i Englers Orden
Nu for Lammets Stoel vi staae.

Fig. 60. Marmorplade med det Schack-Rathlouske
våben fra sarkofag nr. 3 for statsminister Joachim
Otto Schack-Rathlou til Rathlousdal og Gersdorffslund, †1800; jfr. fig. 61 (s. 2788). NE fot. 1982. Marble escutcheon on sarcophagus nr. 3 for Joachim Otto
Schack-Rathlou of Rathlousdal and Gersdorffslund,
†1800 (cf. fg. 6i).

Øverst på hver af de affasede sarkofaglåg ligger
en hvid marmorkrans, bundet af forskellige
planter, på nr. 1 af myrter og en rose, et symbol på kærligheden, på nr. 2 af cypres, kendt fra
antike gravkranse, og på nr. 3 af egeløv, symbol på styrke, standhaftighed og borgerdyd.93
Under kransen ligger en hvid, rektangulær
skrifttavle, 115x88 cm, hvorpå personalia med
versaler og romertal.
1) Dorothea Sophia Schack-Rathlou, *25. juli 1757, gift 24. aug. 1774 med Clemens August
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Fig. 61. Det Schack-Rathlouske gravkapel, set mod nordøst, med indskriftstavle 1783 og sarkofagerne nr. 3, 2
og 1, udført efter tegning af billedhuggeren Johannes Wiedewelt 1780 (s. 2787 ff.). NE fot. 1984. - The SchackRathlou sepulchral chapel, looking north-east, with inscribed tablet 1783 and sarcophagi no.3, 2, and 1, made after a
drawing by the sculptor Johannes Wiedewelt 1780.

baron af Haxthausen, ridder af Dannebrog, generalmajor af infanteriet, kommandør af garden til fods og kammerherre, †l4.jan. 1778.
Herefter bibelcitat, »Hiobs. XIX, v. XXV.
XXVI. XXVII. Ieg veed min Frelsere lever
&c.« (dvs. etc(etera)). Sarkofagen anbragt lige
inden for gitteret, ved østvæggen.
2) Øllegaard Charlotte Iuel, *5. okt. 1738,
gift 5. nov. 1756 med Iochum(!) Otto SchackRathlou,†<20. maj 1798>. »Aabenb. Cap. XIV
v. XIII: Salige ere de døde som ere hensovede i
Herren &c.«. Sarkofagen anbragt østligst ved
nordvæggen.

3) Jochum(!) Otto Schack-Rathlou til Rathlousdal og Gersdorffslund, ridder af elefanten,
kg. maj.s statsminister, geheimeråd og kammerherre, *13.juli 1728, gift. 5. nov. 1756 med
Øllegaard Charlotte Iuel, †<17. juni 1800>. »Ps.
IV. v. IX. I Fred vil ieg legge mig at sove &c.«.
Sarkofagen anbragt vestligst ved nordvæggen.
1958 blev de tre sarkofager istandsat af billedhugger C.J. Baumbach og nye inderkister
udført.
†Murede begravelser. 1) Muligvis fra o. 1646.
Indrettet for familien Akeleye til Dybvad (jfr.
tepitaf nr. 1), under prædikestolen, dvs. i ski-
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En †trætavle over frk. Lasson fra Åkær,96 som
led af alle tænkelige legemsfejl, blev fundet, da
de murede begravelser nr. 1 og 2 sløjfedes.80
3) O. 1696. Muret under »sakristiet«, dvs.
apsiden, med plads til to kister, for Mads
Nielsen til Dybvad og hustru, jfr. gravsten
nr. *4. Sløjfet 1866 (jfr. s. 2777).
KILDER OG HENVISNINGER

Fig. 62. Udsnit af smedejernsgitter, fra 1780'erne, til
det Schack-Rathlouske gravkapel (s. 2788). NE fot.
1984. - Section of wrought-iron lattice from the 1780's of
the Schack-Rathlou sepulchral chapel.

bets sydøstre hjørne.39 Begravelsen er nævnt
16612 og omtales 1841 som værende i god
stand,11 1846 ønskedes gulvet ovenover dog
fornyet.22 Ved kirkens ombygning 1866 sløjfedes begravelsen, som da indeholdt et større antal uidentificerede kister, der nedsattes på kirkegården. I en af kisterne lå liget af en høj,
kraftig mand, som havde en lang, groft afrevet
lærredsstrimmel slynget flere gange om halsen,
hvoraf de tilstedeværende sluttede, at han var
blevet taget voldsomt af dage.80
2) Formentlig o. 1673. Indrettet under koret
af Laurits Brorson, forvalter på Åkær og ejer af
Dybvad (jfr. tepitaf nr. 2), som 24. sept. 1673
fik kgl. stadfæstelse på et begravelsessted i kirken.94 1838 ønskedes begravelsen fyldt op, da
den gav kulde i koret. 1840 anførte synet, at
lemmen over begravelsen burde fornyes, og året efter meldes begravelsen i god stand.11 Ved
kirkens ombygning 1866 sløjfedes begravelsen,
som da indeholdt et større antal kister.95

LA Vib. Godsarkiver: Rathlousdal og Gersdorffslund.
Skøder og adkomstdok. 1631-1833 (G 332.1). Forsk, sager 1741-1912 (G 332.31). - LA Vib. Præstearkiv: Gosmer-Halling div. dok. 1776, 1792-1836
(C382.27). - Synsprotokol for Gosmer kirke 18621924 (C382.25). - Se i øvrigt fortegnelse over arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker II, 1879 og 1893, s. 129-131. - Indberetninger ved Chr. Axel Jensen 1911 (noter om inventar), Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1948 (romansk gravsten), Lucien Hecklen 1965 (altertavle og
prædikestol), Hugo Johannsen og Kjeld de Fine
Licht 1966 (gravsten), N. J. Termansen 1969 (due på
fontehimmel), Mogens Larsen 1972 (altertavlemaleri), Knud Holm 1974 (begravelser i tårnkapellet),
Nora Fenneberg 1975 (altertavlemaleri), Vibeke Michelsen og Jens-Jørgen Frimand 1982ff. (inventar og
gravminder). - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes i NM 2. afd. - Beskrivelse af kirkegård
og bygning ved Kjeld de Fine Licht, inventar og
gravminder ved Vibeke Michelsen under medvirken
af Jens-Jørgen Frimand, orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1986.
Notebøger. NM2.afd.: S.Abildgaard IX, 1771,
s. 52.
Tegninger og opmålinger. NM2. afd.: Sarkofager
ved Joh. Wiedewelt 1780. - Dåbsfad ved N. Blicher
1821. - Opmåling og forslag til »istandsættelse«,
plan, snit, opstalter og enkeltheder ved V. Tvede
1863, samt kopier af nogle af tegningerne, tilgået
museet fra Uldalls saml. - Apsis ved F. Uldall u. år.
- Portaler ved J. Magnus Petersen 1887. - Bygning
og portaler ved A. Fussing 1895. - Forslag 1941-75,
plan og forskellige enkeltheder ved H. P. Nielsen og
H. P. Holm Nielsen. - Plan og tværsnit ved Karen
Vium Jensen og Preben Skaarup 1972.
Litteratur: A. Thiset: Birag til Gosmer Sogns Fortidshistorie. HistT. 5. rk. V, 1885, 672-91; E.
Haugsted: Joachim Otto Schack-Rathlou. ÅrbÅrhSt. XLII, 1949, 106-30; MeddÅSt. V, 1967, 55-58 og
VI, 1968, 79-84 (restaureringen i 1960'erne); XII,
1974, 50 (tegninger fra H. P. Nielsen overført til
Kgl. bygningsinsp., Århus).
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Fig. 63. Låseplade fra smedejerngitteret fra 1780'erne til det Rathlouske gravkapel, jfr. fig. 62 (s. 2788).
NE fot. 1984. - Striker plate from wrought-iron lattice
from the 1780's of the Rathlou sepulchral chapel.
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Fig. 64. Smedestempel »HLP« på smedejernsgitter
1759; jfr. fig. 44 (s. 2781). NE fot. 1982. - Smith's
stamp »HLP« on the wrought-iron lattice 1759 (cf.
fig. 44).
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SUMMARY

The church of Gosmer belongs to a group of
rural churches of some size and is furthermore
the biggest in the county. In the 1860s it was
extensively restored with the result that nearly
all the walls have been renewed. In its main
features the present building corresponds to the
earlier one, the original parts of which were the
chancel with an apse and the nave. A number
of details have been preserved, the interest being centred on the architectonic decoration of
the apse and the two portals on the south side
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of the church. Both have a tympanum embellished by reliefs. Christ's Descent from the
Cross is shown on the chancel portal while the
portrayal on the south portal of the nave most
likely shows Ecclesia.
At some time in the 15th century vaulting
was included in the chancel but this was removed 1866-67. In the same Late Medieval
period a tower was added at the west end of the
nave and a porch built in front of the south
door. The patrons of the church, the owner of
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the local manors Rathlousdal and Gersdorffslund, later changed the bottom storey of
the tower into a sepulchral chapel and c. 1780
constructed a wing to the north of the nave as a
further sepulchral chapel. The earlier porch
was also remodelled.
The trends, the aim of which was to restore
earlier and altered monuments to their original
state, reached Denmark in the middle of the
19th century and Gosmer church was among
the first village churches to undergo a radical
restoration. The work took place 1862-67 and
was directed by the architect Vilhelm Tvede.
This restoration, however, did not affect to
any great extent the church furniture of an earlier date, that is the Romanesque baptismal font
and the three richly carved items, the altarpiece
and pulpit from 1637 and the font canopy, with
a mobile Dove of the Holy Spirit, from c. 1650,
all most likely made in Peder Jensen Kolding's
workshop. During the restoration remains of a
Late Medieval tomb of a saint with relics were

discovered in the Communion table which according to an inscription on paper belonged to
St. Theobald. During the radical restoration in
1966 attempts were made to make good the
emptiness of the large space partly by rearrangement of the pulpit and font and partly by
the choice of colours.
The earlier mentioned sepulchral chapels of
the church's patrons house rich sepulchral
monuments. A large sepulchral tablet on the
portal, from c. 1759, indicates the entrance to
the Rathlou sepulchral chapel in the tower
room, where there are two sandstone and marble sarcophagi from 1753 as well as seven
wooden coffins with their coffin piates, mainly
from the latter half of the 18th century. In the
Schack-Rathlou sepulchral chapel on the north
side of the church are three large marble sarcophagi made after a drawing, 1780, by the
sculptor Johannes Wiedewelt for the Prime
Minister Ioachim Otto Schack-Rathlou, his
wife and daughter.

Fig. 65. Gosmer 1:10000. Opmålt år 1800 af Ernst Wesenberg. - Map of the village.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Sophus Bengtsson fot. 1903. - The church seen from north-east.

HALLING KIRKE
HADS HERRED

Kirken, hvortil domkapitlet 16521 vistnok sad inde
med patronatsretten, ejedes 1661 ifølge Hads herredsbog2 af kongen. 1674 mageskiftede han den og
andre kirker i herredet med godsforvalteren på Åkær, den senere landkommissær Laurits Brorson.
Herefter havde Halling kirke samme ejer som Gosmer kirke (s. 2447), indtil den overgik til selveje
1. januar 1922. Før 1655 var sognet anneks til Falling
(s. 2713), men flyttedes dette år over til Gosmer
(s. 2747).

Et par kilometer fra kysten er kirken rejst på en
højning i det bredt bølgede, nærmest flade
landskab, der præger den østre del af Hads herred. Færgestedet Hov er i de senere menneskealdre vokset betydeligt og er blevet sognets
største og mest folkerige bebyggelse. Forandringerne i Halling er mere beskedne. Kirken

ligger ud til markerne i østsiden af den tvedelte
landsby og er trods sin lidenhed synlig på betragtelig afstand fra flere sider.
Kirkegården øgedes i 1920'rne3 mod øst og
suppleredes i 1970'erne, efter projekt af Sven
Hansen, med en selvstændig afdeling på sydsiden af den tidligere udvidelse. De ældre afsnit
hegnes med nyere, støbte brudstensmure, den
yngste udvidelse omgives med rosenhæk på en
markstensbeklædt jordvold. Da ringmuren
16164 nævnes første gang, var den et kampestensdige, der senere meldes omsat, navnlig på
sydsiden. 18623 beskrives stengærdet som to alen højt. Mod nord og vest lå der 1801 (fig. 22)
tre huse i kirkegårdens skel. Et af dem blev
flyttet ud kort tid efter. Da det i vestsiden var
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Fig. 2. Kirkegårdens nordvestre hjørne med ligkapel fra 1904 (s. 2796). KdeFL fot. 1986. - Corner of churchyard
and the mortuary from 1904.

udflyttet 1872,5 ønskede synet det nye hegn
stillet seks alen nærmere gaden, eftersom huset
havde stået på kirkens grund. 1879 brændte et
hus i nordsiden (formentlig det tredie af de tre),
og efter en midlertidig lukning med lægter,
meldtes det nye stengærde færdigt året efter.
Der er tre indgange til kirkegården. Hovedporten, der udgøres af to trætremmefløje, sidder på vestsiden og vender ud til forpladsen,
hvor gadekæret tidligere lå. Desuden er der to
fodgængerlåger af tilsvarende udførelse, en i
sydsiden ud for koret, og en i nordsiden ved
overgangen til kirkegårdens nye afsnit. 1613144 indkøbtes træ til en ny port. 17366 nævnes
en port i vest, og det fremgår i hvert fald 1851,5
at der også fandtes en port i syd. Her skulle
fløjene fornyes 1874.5 Den vestre port, der sad
nordligere end den nuværende, skulle 1872
flyttes nærmere gaden ligesom muren, og
19085 ønskedes den renoveret. I forbindelse
med kirkegårdsudvidelsen i 1920'rne ændredes
vejforholdene ved kirken, således at landsbygaden, der tidligere gik i en bue syd om kirkegården, førtes ret igennem langs dens nordside.

Ligkapellet i kirkegårdens nordvestre hjørne
(fig. 2) er ifølge årstal i den ene gavl opført 1904
og svarer med sine nyromanske enkeltheder til
kapellet i Gosmer (s. 2748). I det nordvestre
hjørne af det yngste kirkegårdsafsnit rejstes i
1970'erne, efter tegning af H. P. Holm Nielsen,
et hvidkalket, teglhængt hus med redskabsrum
og toiletter. Kirkegårdens træbeplantning er
store ask og lind ved vestmuren og birke på
den østre del. 1862 nævnes kun ask.
1863 ønskede synet, at der blev gruset i halvanden alens bredde omkring kirken, 19093 foreslog man brolægning, og 1965 blev et støbt
fortov afløst af den nuværende pikstensbro.

BYGNING
Kirken består af kor og skib, der begge er uden
karakteristiske enkeltheder og antagelig opført
i tiden omkring år 1200. Ved vestgavlen er der
sent i middelalderen bygget et tårn, og formentlig i samme periode er der lagt et våbenhus foran skibets syddør. Orienteringen har en
mindre afvigelse mod syd.
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Fig. 3. Kirken set fra sydøst. Efter fotografi omkring 1910 i Boserups samling. NM. - The church seen from
south-east.

Den oprindelige, lidt skævt afsatte bygning
tilhører gruppen af små kirker. Før gavlens
ommuring må koret udvendigt have været
kvadratisk, og skibets bredde forholder sig til
længden som 2 til 3 (jfr. f.eks. Ørting, s. 2689).
Murene er rejst af rå granit, hvor større sten er
pakket med mindre, mens bygningens hjørner
er sat med kvadre. Det samme har utvivlsomt
været tilfældet ved døre og andre åbninger,
hvoraf dog ingen er helt bevaret. Det er
usikkert, om et hjørne af døren og af et vindue i
koret kan skimtes på kirkens nordside. Sydportalen er i brug, omdannet 18417 og igen 1851.5
Ændringer og tilføjelser. Koråbningens udvidelse er antagelig senmiddelalderlig. Det nedenfor nævnte, karakteristiske murværk i mellemstokværket sandsynliggør, at også tårnet
skal henføres til årtierne før reformationen.
Ved en spidsbuet gennembrydning af skibets
vestgavl er tårnets underetage sat i forbindelse
med kirkerummet, hvis gulvareal derved forøgedes. Tårnbuen har samme bredde som tårnrummet, hvis samtidige hvælv har otte (retkantede) ribber i modsætning til det mere sædvan-

lige antal af fire. I rummets vestmur har der
utvivlsomt fra begyndelsen siddet et vindue,
hvoraf det nuværende, der er spidsbuet og falset, er fremgået ved omdannelse og udvidelse.
Tårnet, der er tre stokværk højt og smallere
end skibet, er på en syld af rå kamp, der sine
steder ses over terræn, opført af munkesten.
Forneden i facaderne, hvis nu tilmurede bomhuller ses på fig. 1, er indlagt enkelte marksten,
hvilket materiale er det overvejende i tårnrummets og mellemstokværkets bagmure. Sidstnævnte sted ses i fugerne indtrykkede småsten
(fig. 5, jfr. f.eks. Odder, s. 2568). I hjørnerne,
ved døråbningen i mellemstokværket og i hele
tredie etage er benyttet mursten, der er lagt i
munkeforbandt med ridsede fuger. Østmuren
hviler på skibets vestgavl, der er næsten helt
fornyet ved tårnets opførelse.
Adgangen til de øvre etager foregår ad en
hyppigt fornyet, udvendig trætrappe og en
højtsiddende, fladbuet og falset døråbning på
tårnets nordside. Klokkestokværket, som muligvis er lidt yngre end de underliggende etager, har mod hvert verdenshjørne et fladbuet,
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Fig. 4. Tværsnit i skibet, set mod øst 1:150. Opmålt
af Karen Vium Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet af KdeFL 1986. - Section through the nave looking
east.
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af små sten. Da regnvand fra kirkegården
trængte ind, foreslog synet 1851,5 at gulvet hævedes ni tommer, og at langmurene forhøjedes
med en halv alen. Samtidig skulle den til begge
sider falsede, nu kurvehanksbuede døråbning
øges i højden. De to kurvehanksbuede vinduer
med jernrammer er indsatte efter synets ønske
1857.5
Vedligeholdelse. Efter reformationen synes
kirkens tilstand gennemgående at have været
god. Bygningen beskrives som vel vedligeholdt de gange, den omtales fra begyndelsen af
1700'rne og op i forrige århundrede. 17176 og
18307 nævnes reparationer uden videre specifikation. Årstallet 1778, der med jerncifre står

falset glamhul, og ved foden af hver taggavl er
der udvendigt tilmurede bjælkehuller. Begge
gavlene har kamtakker, der senest ønskedes
fornyet 1876.5 Samtidig med at denne henstilling blev efterkommet, afkortedes de tætstillede højblændinger (jfr. Bjerager, s. 2497), bortset fra de yderste, små, og i toppen placeredes
en korsblænding.
Våbenhuset er opført af rå kamp, mens øvre
del af sidemurene og taggavlen overvejende er
Fig. 6. Grundplan 1:300. Opmålt af Karen Vium
Jensen og Preben Skaarup 1972, tegnet af KdeFL
1986. - Plan.

Fig. 5. Tårnets mellemstokværk. Udsnit af murværk på nordvæggen (s. 2797). KdeFL fot. 1986. Section of masonry on the north wall in the second storey
of the tower.

skrevet på tårnets vestside sammen med den
daværende kirkeejers initialer Joachim Otto
Schack-Rathlou, er antagelig også vidnesbyrd
om en istandsættelse (jfr. s. 2759). Ligesom det
var tilfældet i nabokirken Gosmer foranstaltede
kirkeejeren 1849-50, efter nogle års udsættelse,
en modernisering ved indsættelse af fem nye
store vinduer og ved gipsning af loftet.5 Korets
østgavl er utvivlsomt ommuret med små sten i
medfør af synets ønske 1876,5 og herunder er i
gavlen indsat den nu tilmurede, fladbuedé dør,
der udefra gav adgang til »sakristiet« bag altertavlen.
Gulvene nævnes første gang 1716,6 da der både i kirke og våbenhus behøvedes udbedring
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Fig. 7. Indre, set mod vest. NE fot. 1983. - Interior looking west.

med mursten. Ifølge beskrivelsen 18623 lå der
dengang mursten overalt, bortset fra tre gravsten.8 1863 foreslog synet fliser i koret og trægulv inden for skranken. 19075 skulle brædderne fornyes i stolestaderne. I dag ligger der i
koret gule sten på fladen; i skibets gange gule
og røde, sekskantede fliser, stemplet Kragelund; i stolestaderne og i tårnrummet er der
trægulv, og i våbenhuset hvide og sorte cementfliser.
Alle tage synes siden den første omtale 16194
at have været teglhængte, ligesom det stadig er
tilfældet. Stenene er senest udskiftet 1985. Korets tagværk er af eg med ét lag hanebånd, hvor
de ombyttede spærfag er samlede og numme-

rerede på østsiden; i skibet er kun hanebåndene
og enkelte spær af eg, resten fyr. Tårnets egetagværk med to lag hanebånd er formentlig det
oprindelige, mens der i våbenhusets tagstol
blot er bevaret enkelte stykker ældre egetømmer; her indgår desuden et par bjælker til gavlens forankring.
Opvarmning etableredes ifølge synets ønske
18933 ved opstilling af en kakkelovn i skibets
sydvestre hjørne. 1966 indlagdes elektrisk varme som afløsning for kalorifer.
Den teglhængte kirke står i dag hvidkalket
inde og ude med sorte sugfjæl på kor og skib
og mørke vindskeder på skibets østgavl. De
fem store vinduer med sortmalede jernrammer
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Fig. 8. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Inrerior looking east.

må være dem, der indsattes ved midten af forrige århundrede; til begge sider er åbningerne
spidsbuede, udvendig falsede, indvendig smigede. Trælofterne er olivengrønne, de synlige
bjælker strøget i en lysere tone.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens beskedne udstyr omfatter en sengotisk pietágruppe, formentlig stammende fra den
tidligere høj altertavle, samt prædikestol med lydhimmel tilskrevet Peder Jensen Kolding ligesom de
fleste af herredets øvrige større træskærerarbejder.
Klokken er støbt 1742 af en lybsk klokkestøber.
Enkelte, omend spartanske fornyelser er foregået i
årene omkring 1850: †alterbord, topgang og underpanel til prædikestol, vstolestader, pengeblok og
†salmenummertavle, næsten alt nu atter fornyet.

Alterbordet består af et enkelt fyrretræspanel,
hvis forside med fire høje fyldinger adskilt af
smalfelter stammer fra 1700'rne. De glatte en-

destykker er rimeligvis tilføjet 1852 ifølge en
indskrift med skrivekridt på bordets bagside:
»Dete Alter er opsat d. 15. April 1852 af Niels
Hansen Snedkermester i Horsens.«9 Oprindelig
umalet og følgelig beregnet til at være dækket
af et alterklæde, der også har skjult et rødmalet
årstal »1830« på forsidens øverste, vandrette
rammestykke. Istandsat og nymalet 1939, senest malet i to grønne nuancer.
†Alterklæder. 1613/144 var bordet dækket af
et alterklæde af lærred, 16872 af et rødt klæde.
17456 var en del af ornamenterne nylig bekostede, 182810 beskrives et nyanskaffet som et sort
fløj skiæde med sølvsirater. 1843 ønskedes det
erstattet af et rødt fløjlsklæde med guldkors,
1852 af et tilsvarende, men uden våbenskjolde.
De følgende var af et lignende udseende;5 nu
anvendes en hvid alterdug.
Altertavlen består af en baldakintavle fra
1939-40, der danner ramme om en sengotisk
pietágruppe, antagelig fra den tidligere høj altertavle, fra 1400'rnes slutning.
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Den ca. 92 cm høje gruppe (fig. 9), af eg,
omfatter den sørgende Maria, der sidder med
Jesu afsjælede legeme i skødet og med Johannes
og Maria Magdalene med salvekrukken stående bagved, lidt vendt fra hinanden. Med enkle
virkemidler har billedskæreren fremkaldt sorgfulde udtryk både hos ledsagefigurerne og hos
Maria, der ser ned på sin søn og støtter ham
med den ene hånd bag hovedet, den anden om
hans lænd. Han har flettet tornekrone på hovedet, lukkede øjne og let åben mund; hårlokkerne falder ned bag skuldrene. Lændeklædet
sidder smalt og stramt. Der er ingen brystvunde, men naglegab i fødderne. Maria, siddende
på et klippestykke, bærer en kappe, der dels er
lagt op over hendes hoved, dels anbragt som
klæde under Jesus. Kjolens småknæk skjuler
fødderne. Johannes, i folderig kappe, folder
hænderne foran brystet. Maria Magdalene, i
enkel kjortel, bærer på det synlige hår et turbanagtigt hovedtøj med klæde, der falder ned
foran brystet og over venstre arm. Figurgruppen er skåret i ét stykke, ledsagefigurerne flade
bagpå med en let udhuling og foroven i hovederne et hul for at forhindre sprækning af træet.
Istandsat og nystafferet 1939-40 af Georg
N. Kristiansen, med kraftige farver og forgyldning, da ingen oprindelige farver var bevaret.
1887 fandt Magnus-Petersen gruppen på våbenhusloftet og fik den opstillet i koret. Som
†altertavle tjente da »et fladt brædt med listeværk« med et foranstillet, forgyldt trækors.11
Korset, der nu er bevaret på loftet, og som ønskedes anskaffet 1849 og ændret 1851,5 har
trekløverformede korsarmsender og er uægte
forgyldt samt kantstribet med rødt, står på et
brunmalet, profileret postament, i alt 157 cm
højt. Fjernet fra alteret 1890. Den enkle, listesmykkede †altertavleplade, fra 1851 f., (jfr. indskrift på alterbord), fik 1889-905 en bemaling,12
så den kunne illudere som en renæssancetavle
med kannelerede pilastre og kartouche over
rundbuet midtfelt, der dannede baggrund for
den nyopstillede pietágruppe (fig. 18). Denne
opstilling blev 1939-40 afløst af den nuværende
egetræstavle, formet som en sydeuropæisk vejkapeltavle og tegnet af arkitekt H. P. Nielsen,
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Fig. 9. Pietágruppe, antagelig fra den tidligere altertavle, fra 1400'rnes slutning (s. 2801). NE fot. 1983.
- Pieta, assumed to be from the former altarpiece, from the
end of the 15th century.

Odder. Tavlen står i træets farve, med gyldne
forkanter og sokkelindskrift fra Esaias 53, 5, på
brun bund.
Altersølv. Alterkalk (fig. 10), formodentlig
skænket i 1700'rnes 1. fjerdedel af kirkeejeren
Christian Rathlou og hustru. Den 21 cm høje
kalk er samlet af dele fra forskellig tid. Ældst,
antagelig fra o. 1550, er de sekskantede skaftled, med profilstave, og den gotiserende, forgyldte knop (fig. 11). Denne har seks frem-

2802

Fig. 10. Alterkalk, formodentlig skænket af kirkeejeren Christian Rathlou og hustru 1700-25 (s. 2801).
NE fot. 1984. - Chalice, probably donated by the patron
of the church, Christian Rathlou, 1700-25.

Fig. 11. Knoppen, fra o. 1550, på alterkalken udført i
1700'rnes 1. fjerdedel (jfr. fig. 10) (s. 2801). NE fot.
1984. - Nodus, c. 1550, from the chalice, made c. 170025, cf. fig. 10.
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springende rudebosser med graverede versaler
»Ihesvs« på baggrund af småblade. Oversidens
mellemfaldende, spidse bladtunger er dekoreret med graverede bånd- og bladornamenter
flettet ind i hinanden, undersidens tilsvarende
tunger er glatte. Fra 1700'rnes første årtier13
stammer fod og bæger, rimeligvis udført af
Horsensguldsmeden Mogens Thommesen Løwenhertz (Bøje 2, 1982, s. 250ff.), der bl.a. har
leveret ganske lignende kalke til Odder
(s. 2551) og Alrø (s. 2851). Som disse er foden
drevet op med otte bladtunger og fladrundbuer
og i sviklerne herimellem små, glatte ruder.
Det halvkugleformede bæger, med sekskantet
bundplade og profileret mundingsrand, er prydet med graverede våbener, under krone, for
de formodede givere Christian Rathlou og hans
hustru Dorothea Sophie Schack. På fodens underside er indprikket »Kalk og Disk v. (dvs.
vog, vejede) 35 lod«. Disk, 1841, udført af
G. Chr. Adler Wolf, Århus, og overdraget kirken af major von Holstein-Rathlou til Rathlousdal,10 hvis våben, holdt afløver, ses på en
lille, drevet medaljon i en fordybning i diskens
bund. På randen graveret Georgskors i cirkel.
15 cm i tvm.14 Under bunden fire stempler for
guldsmeden, parvis ens, »Wolf« i rektangel og
»GW« (Bøje 1982, 2, nr. 6073 og 6069). - †Kalk
og disk omtalt 1613/14.4
Oblatæske, alterkande og skål, fra o. 1860ff.,5
af sort porcelæn med guldkors og -kanter, fra
Bing og Grøndahl; kun æsken i brug.
* Sygekalk, skænket 1642 til Halling, siden
1655 ved embedet for hovedkirken Gosmer.
Alterstager (fig. 12), fra 1500'rnes slutning, af
lyst messing, kun 26 cm høje. De har ret lav,
fladt profileret fod, skaft bestående af baluster
over kraveled og fladtrykt, midtdelt vaseled;
ret flad lyseskål med jernlysepig, hvorom er
pånittet en nyere messingplade. Begge stager
har på fodens nedre skråled tre huller efter tre
fødder. Den ene stages nederste fodled synes
omstøbt, et stykke af dens lyseskål er desuden
afslået. - Syvarmet lysestage, af messing, på ottekantet fod og med kantede armled, skænket
o. 1925 af enkefru, lærer Cecilie Nielsen,
Odder.3
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Fig.12.Alterstager
af messing, fra 1500'rnes slutning (s.2802). NE fot. 1984. Altar candlesticks of brass,from the end of the 16th century.

†Alterbøger. 1613/144 ejede kirken en bibel, et
graduale (ritualbog med noder), en alterbog og
en ordinans (kirkelov).
†Røgelsekar. I inventarierne 16872 og 17156
omtales et ildkar.
En nyere *messehagel, af rødt fløjl med guldgaloneret kors og kanter, opbevares, ude af
brug, i Gosmer præstegård.
†Messehagler. 1613/144 nævnes en gammel
hagel af »camelodt« (vistnok damaskvævet
tøj). 17156 beskrives den som værende af »gammel, blommet (blomstret) taft med sølvgaloner«. 182810 var hagelen formodentlig ligesom
talterklædet af sort fløjl med sølvsirater, 18623
derimod af det almindeligt anvendte røde fløjl
med guldkors og sirater.
Alterskranke, 1939, femkantet, bestående af
drejede dobbeltbalustre med midtringe samt
profileret håndliste. Gråmalede balustre med
gyldent midtled og sort liste. Om de tidligere

†alterskranker vides, at den ældst omtalte, fra
1838,7 var lige og dens knæfald betrukket med
læder, den følgende, fra 1863, med drejede søjler, strakte sig ligeledes fra nord- til sydvæg,
men med en bue foran alteret.3
Døbefont (fig. 14), senromansk(?), af grovkornet, rødlig granit med mange sorte korn,
ca. 86 cm høj og af en form, der er atypisk for
egnen. Den spidst bægerformede kumme, ca.
77 cm i tvm. (60 cm i indre tvm.), har en kun
20 cm dyb udhuling, uden afløbshul. Langs
mundingen løber en dobbelt tovstav (blot markeret i stenens overflade) og forneden på kummen en tilsvarende. Den glatte fod er keglestubformet med øvre, kraftig vulst som skaftled under et lavt, glat led. Opstillet ved korbuens nordside.
Dåbsfad (fig. 13) fra 1664, skænket af visiterer
og kontrollør Peder Rasmussen Halkier, Århus.15 Det store, glatte fad aflyst messing, 64
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cm i tvm. og 6 cm dybt, har på den 8 cm brede,
let opadbøjede rand en graveret versalindskrift:
»Anno 1664 Hafver Peder Rasmvssøn Halkier
Gifvet Dette Bechen Til Halling Kierche
Fvndt«. I bunden inddrejet en række koncentriske cirkler.
Dåbskande af messing, skænket af Marie Mogensen 1951 ifølge graveret indskrift på kor-

Fig. 13. Dåbsfad af messing, 1664 skænket af (told)visiterer Peder Rasmussen Halkier, Århus (s. 2803).
NE fot. 1983. - Brass baptismal dish, donated 1664.

Fig. 14. Senromansk(?) døbefont (s. 2803). NE fot.
1983. - Late Romanesque(?) baptismal font.
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pus. 26 cm høj. En brunmalet blikkande har
måske været anvendt tidligere; nu under alterbordet.
Prædikestol og lydhimmel (jfr. fig. 18), fra
1630'rne, tilskrevet billedskæreren Peder Jensen Kolding som et ungdomsarbejde16 og svarende til en række prædikestole i Hads herred
med de nærmest beslægtede i Nølev (s. 2456)
og Randlev (s. 2481). Stolen, af eg, har fire fag
(fig. 16) adskilt af hjørnebøjede, kannelerede
pilastre. Storfelternes arkader er smykket med
»dukater trukket på snor«, og i sviklerne er
fladsnitornament omkring roset. Gesimsens lister er som de førnævnte stoles: Profilerede
tandsnit, æggestav, gennemløbende frise samt
spinkel perlestav, og den kvartrunde postamentbjælke ligeledes dekoreret med fladsnit i
hjerteformede figurer med blomster. Under
den glatte, gennemløbende fodfrise har formentlig været hængestykker og englehoveder
som på de øvrige stole, nu ses kun huller på
undersiden efter de forsvundne hjørneprydelser. Den ottekantede bærestolpe17 er gammel,
men næppe oprindelig.
Lydhimlen, med de samme dekorative lister
som stolen, har bevaret de karakteristiske englehoveder under hjørnerne og de gennembrudte hængestykker med volutbøjler omkring
midtroset. Undersiden er ved lister delt i seks
felter omkring tredobbelt midtroset med hjertegennembrydninger, hvorunder stor hængedue. På lydhimlens hjørner står topspir hvorimellem kartouchetopstykker18 med slyngbåndprydet midtcirkel.
Ved en restaurering 1939 fik stolen tilføjet
enkelte manglende dele som bl.a. topstykkernes midtspir,19 der var skåret af i forbindelse
med indlæggelsen af gipsloft 1850.5 Den samtidige »kasse«, som stolen da hvilede på, blev
fjernet og opgangspanelet erstattet af et nyt,
der sammen med stolen rykkedes nærmere triumfvæggen.20
Ved restaureringen fjernedes to nye overmalinger: En egetræsmaling med lidt sort staffering, men uden indskrifter, fra o. 1850,5 og en
staffering i hvidgrå og blågrå farver, ligeledes
uden indskrifter, fra begyndelsen af 1800'rne.
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Farvespor fra den ældste staffering, antagelig
samtidig med stolen og ifølge restauratoren beslægtet med Nølev og Randlevs, har dannet
grundlag for en delvis ny staffering med meget
guld og lasur på sølv samt forskellige farver.21
Arkadefelterne fremtræder nu afrenset for farve, men enkelte bogstav- og talspor i 4. fag viste, at der her oprindelig har været forgyldte
frakturindskrifter på sort bund. Derimod kunne de tilsvarende indskrifter både på stol og
himmel afdækkes. På stolens gesimsfrise: »Aflegger al vreenlighed oc al ondskab oc anammer Ordet med Sactmodighed som er plantet i
eder huilcket der kand giøre eders siele Salige.
Huo som er icke en Forglemmelig Til hørere
men giør der efter.« På postamentfrisen, i to
linier: »Herrens lou er vden Smitte oc Vederqueger Sielen. Herrens befaleringer(l) ere Rette
oc Gleder Hiertet. Herrens bud ere klare oc
opliuser øinene, Herrens ræt ere kosteligere
end guld oc meget fiint guld Oc ere Sødere end
hunnig(!) oc hunnig kage. Psal. 19. Herre dit

Fig. 16. Prædikestol fra 1630'rne, tilskrevet billedskæreren Peder Jensen Kolding (s. 2804). NE fot.
1983. - Pulpit from the 1630's, ascribed to the
woodcarver Peder Jensen Kolding.

Fig. 15. Sognepræstens armstol fra 1806 (s. 2806).
NE fot. 1983. - The minister's armchair from 1806.

ord er min føders(!) løcte oc it lius paa mine
veie. Dit ord er sødere i min mund end hunnig
ieg elsker dit ord offuer guld oc offuer klart
guld. Sal. 119.« - På himlens frise udvendig:
»Raab Høit, Spar icke, opløft din Røst, som en
basune Oc kund giør mit Folck, deris Ofuertrædelser, oc iacobs Hus, deris Synder. Esa. 58.
Du israels vectere paamind Den Vgudelige at
hand om vender sig fra sinne Synder at hand
kand leffue. Ezechiel 33.« - Indvendig: »Jeg
giorde Saadan pact med dem, Siger Herren,
min aand som er hos Dig, Oc mine ord, Som
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ieg haffuer lagt i din Mund, skulle icke vige fra
din Mund, Ei heller fra din Sedis (dvs. sæds,
slægts) mund, Oc Børne børn, fra Nu oc Til
eui(!) tid. Esa. 59.«
Stolestader, 1939, udført efter tegning af arkitekt H. P. Nielsen; grønmalet i to nuancer,
†Stolestader (jfr. fig. 18), o. 1850,5 svarende til
Gosmers (s. 2773), i alt 32 foruden de faste
†præste- og †degnestole for enden af hver stolerække.3 Oprindelig med låger,5 der imidlertid
fjernedes 1891, samtidig med at ryglænene fik
en lille hældning.5
Præstens armstol (fig. 15), 1806, afmalet træ,
102 cm høj. Sædets forkant (sargen) har en skåret versalindskrift i et forsænket felt: »Den er
bekost tel(!) Hallems kierke 1806«. Armstøtternes buede forkant er riflede og stolen i øvrigt
dekoreret med skråtstillede hulsnit på sargens
underkant og langs rygpladens gennembrydninger. Nymalet i grå nuancer, kantprofilerne

Fig. 17. Pengeblok 1853 (s. 2806). NE fot. 1983. Alms post 1853.
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rødbrune. Under sædet er skrevet: »Repareret
1980«. Anbragt i korets sydvesthjørne. 1852
havde den sin plads bag altret og de røde, uldne
damaskesforhæng til siderne herfor (jfr.
fig. 18). Et †bord anskaffedes 1887.5
5
Pengeblok, 1853, af eg, 90 cm høj; retkantet,
på sokkel med øvre profilled. Den lidt udragende, øvre del, der danner den egentlige blok,
er jernklædt ligesom låget, med pengeslidse.
Kun jernet malet gråblåt. Opstillet ved østre
indgangspanel i nord. En gammel †trætavle til
kollekten nævnes 1715.6
†Pulpitur, i vest, omtales 1716.6
Orgel, bygget 1978 af Fyns orgelbyggeri ved
Henning Jensen, Odense; syv stemmer, ét manual og pedal. Disposition: Manual: Rørfløjte
8', Principal 4', Koppelfløjte 4', Quint 22/3 ,
Gemshorn 2', Principal 1'. Pedal: Subbas 16'.
Svelle, én sættekombination. Tegnet af Ebbe
Lehn Petersen. I tårnrummet. *Orgel, af
ukendt herkomst, formentlig fra 1700'rnes sidste halvdel. Ombygget o. 1875 af J. A. Demant, Århus. Af det oprindelige orgel er kun
vindladen og nogle af piberne bevaret. Opstillet i Halling kirke o. 1927 af A. C. Zachariasen,
Århus;22 stod tidligere i Fausing kirke (Randers
amt), hvortil det var anskaffet o. 1840 af
Chr. Scheel, GI. Estrup.23 Disposition efter
ombygningen o. 1875: Gedakt 8 Fod, Viola di
gamba 8 Fod, Octav 4 Fod, Flöjte 4 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Facaden er af
samme type som Demant-facaderne i Stoense
og Snøde kirker (Svendborg amt). Et rundbuet
felt med attrappiber flankeres af to smalle, rektangulære åbninger med draperet stof. På podium i tårnrummet. Nu i Sdr. Bjerge kirke (Sorø
amt).24 Indtil 1928 anvendtes et †harmonium.25
Salmenummertavle, 1986; den forrige, enkle
trætavle, med søm til ophængningstal, nu på
loftet.
†Salmenummertavle, 1853,5 rektangulær trætavle med tvillingebuegavl over 2x5 rum beregnet til indskudsplader med sortmalede tal på
hvid bund.
To ottearmede jern lysekroner er 1939 udført
af smeden i Halling, Viggo Andersen. Tre tidligere anvendte lysekroner, fra o. 1910, beståen-
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Fig. 18. Indre, set mod øst. Ældre fotografi fra Boserups samling i NM. - Interior looking east c. 1910.

de af tre cirkulære metalbånd, hvorunder ophængt fire glasampler, ligger nu på loftet.
Kirkeskib, 1982, model af den tomastede
skonnert »Brita Leth«,26 bygget af Aksel Andersen, As, og skænket af beboerne i anledning
af Hov bys 140 års jubilæum. Ophængt i
skibet.
Ligbåre, med malet årstal 1762, groft tømret,
at fyr, 40 cm høj og 375 cm lang medregnet de
svære bærestænger, der har affasede kanter og
endeknop. Benene støttes af udsavede konsolbrædder. Bårens bundbrædder bærer en malet,
naiv dekoration, hvilket viser, at den har været
ophængt med undersiden synlig. Midtpå er
malet en grøn, hvidskygget bladkrans, der omslutter en versificeret indskrift, med hvid kursiv: »Her Beres Paa det døde / Lig Som Skal til
Graven / Føres, Men Sielen er i / Himerig huor
ingen / Pinne røres«. Til siderne herfor henholdsvis et hvidtkontureret timeglas, hvor det
hvide sand er løbet i bund, og et kuglerundt,
hvidmalet (dødninge)hoved over korslagte

knogler. På hver af bårens langsider står »Anno
- 1762« på hver side af et monogram, måske
IH? 182810 stod »ligbøren« i våbenhuset, nu på
loftet. Også 16872 ejede kirken en †ligbåre.
Klokke (fig. 19), 1742, støbt af rådsstøber i
Lübeck Lorenz Strahlborn27 og bekostet af
»kirkens herskab«6 (jfr. historik); 70 cm i tvm.
Om halsen en indskrift med reliefversaler:
»Mich hatt(!) gegossen Lavrentz Strahlhorn in
Lvbeck anno 1742«. Skriftbåndet ledsages af
perlestave samt af op- og nedadvendende båndakantusornamenter omkring blomster og vindrueklase. På slagringen en akantusbladrække
og herover to og to lister. To skår ses i klokkens nedre rand. 1981 ny, smedet knebel og elringning installeret.
†Klokke afgivet 1529 i forbindelse med klokkeskatten; den vejede med »al jernfang« (ophænget) 1 skippund.28
Klokkestol til én klokke, til dels samtidig med
tårnets tagværk, af eg; to sæt skråstivere tappet
op i tårnets bjælkelag.

HADS HERRED

2808

Fig. 19. Klokke, støbt 1742 af rådsstøber Lorenz
Strahlborn, Lübeck (s. 2807). JJF fot. 1983. - Bell,
cast 1742 by Lorenz Strahlborn, Lübeck.

GRAVMINDER
* Gravsten. 1) (Fig. 20), o. 1650, gravskriften
helt nedslidt. Grå kalksten, 199x147 cm; af
indskriftens reliefversaler er kun bevaret de
manende ord på stenens rand: »Di .. for rigdom og guods / betench huor staket du bliffuer
der hos en kort tid før du vest af d[et er] / du
død oc liger ... dit godz at tage / ... oc tacker
dig lidet for din vmage men haf Gud kier saa
hafuer du husit oc evin...«. Under et øvre buefelt med en opstandelsesscene ses midt på stenen et rektangulært skriftfelt flankeret af Moses
med stav og lovens tavler og Kristus med korsstav og bog,29 begge stående under en barok
muslingeskal. Under skrifttavlen holder to stående engle et ovalfelt med dødssymbolerne
kranium og timeglas. I stenens hjørner ses
evangelisterne og deres tegn indfattet af barokke rammer. Reliefbunden groft prikhugget.
Nu i Rathlousdals have.
Det er foreslået,30 at stenen skulle stamme fra
Halling, hvor der o. 1873-768 i kirkegulvet lå

tre gravsten, der imidlertid er meget mangelfuldt karakteriseret: den ene med et billede af en
præst og hans kone i legemsstørrelse. Af forfatteren til en beretning om kirken 1908-0931 antages, at »præstestenen« skulle være identisk med
den bevarede, ovenfor omtalte, der da var
overført til Rathlousdals have. Stenens proveniens må efter det foreliggende anses for
usikker, omend den dog må stamme fra en af
de kirker, der har hørt under Rathlousdal.
2) (Fig. 21), o. 1750. Figursten over Rasmus
Rasmussøn, f. i [Ha]ll[ing 1]695 8. juli, d. sammesteds ?, og hustru Karen ...sda[tter], f. i
[Hølken], Biera[g]er sogn 1687 22. sept., d. i
Halling 1762, 74 år gl.32 På stenens rand er indhugget en versificeret indskrift: »Her under
hviler dee hvor Guds frygt ald tid boede, og saa
som i et plant beed / anseeligen opgroede, de
blomstrede i Herren / frygt sig til ald lov og
priis! og nu florerer allermeest udi Guds paradiis.« Rødlig kalksten, med orthoceratit,
195 X 137 X 12 cm, den fordybede versalindskrift i fodfeltet nu næsten helt forsvundet. Under en tvillingbue, der i siderne er støttet af
bladvolut, midtpå af et englehoved, er en noget
plump udført fremstilling af et ægtepar, stående frontalt med store hænder foldede foran livet. Manden har skulderlangt, lokket hår, halsbind, kofte med store ærmeopslag prydet med
knaphuller samt sko med hæle. Hans tykkindede hustru bærer tætsluttende hue og tørklæde
under den spidse halsudskæring på trøjen, med
brede opslag; herunder stikker plisserede ærmer frem. Under det foldede skørt ses spidse
skosnuder. I stenens hjørner er store ovalfelter
med de siddende evangelister og deres tegn,
hvorunder deres navne, med fordybet kursiv,
foroven »Mattheus« og »Marcus«, forneden
[Lucas] og »Johannes«. I tvillingbuens midtsvikkel vinget timeglas over kranium. Baggrunden groft prikhugget. - Stenen lå 188711 på
kirkegården, men var 1907, ligesom nu, opstillet mod tårnets sydmur.
†Gravsten. Foruden den ovenfor nævnte
»præstesten« omtales o. 18758 to andre, der ligeledes lå i kirkegulvet: 1) Fra 1600'rnes 2. fjerdedel. Stenen bar spor af at have været meget
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smuk og havde en indskrift med reliefbogstaver. 1907 blev den beskrevet som en stump af
en næsten helt udslidt, grå sten, 113 cm bred,
hvis indskrift stod med reliefversaler. Den havde en ramme dekoreret med båndslyng, med
roset i hvert slyng, og i hjørnerne cirkler med
evangelisterne. Foroven var et stort englehoved. Stenen identificeredes 1908-0931 med det
brudstykke, der lå foran indgangsdøren og
hvortil hørte et stykke, der fandtes ved skolen.
2) O. 1650? Af indskriften kunne læses, at
den var lagt over en »ærlig Mand Peder Michelsen Storm i Halling, som døde Anno 16..,
og hans Hustru Ane Rasmusdatter, som døde
Anno 16..«. Årstallene var uudfyldt og stenen
følgelig udført endnu i ægteparrets levetid.33
En †egetræskiste, med store jernhanke, hvori
en fyrretræskiste med et skelet, blev fundet
o. 18758 ved dræning af kirkegården. Atter
nedsat samme sted.

KILDER OG HENVISNINGER
LA. Vib. Godsarkiver: Rathlousdal og Gersdorffslund. Skøder og adkomstdok. 1631-1833 (G 332.1).
- Forsk, sager 1741-1912 (G 332.31). - Ved embedet:
Synsprotokol 1862ff. - Se i øvrigt fortegnelse over

Fig. 21. Gravsten nr. 2, o. 1750, over Rasmus Rasmussen og hustru Karen, †1762 (s. 2808). NE fot.
1983. - Tombstone no. 2, c. 1750, for Rasmus Rasmussen
and his wife.

Fig. 20. *Gravsten nr. 1, o. 1650. Nu i Rathlousdals
have (s. 2808). NE fot. 1983. - Tombstone no1,
c. 1650, now in the garden of Rathlousdal, Odder.

arkivalier vedr. kirkerne i Århus amt i almindelighed
s. 37-39 samt forkortelser s. 42-44 og s. 1650-51.
NM 2. afd.: Håndskrift: F.Uldall: Om de danske
Landsbykirker IV, 228-30 (1887). - Indberetninger
ved Magnus-Petersen 1887 (pietágruppe), Chr. Axel
Jensen 1907 (bygning, inventar og gravminder),
Povl Jensen 1936 (forundersøgelse af altertavle og
prædikestol), Georg N. Kristiansen 1939 (alterbordspanel, prædikestol med himmel), samme 1940
(altertavle), Erik Moltke og Vibeke Michelsen 1948
(inventar og gravsten), Mogens Larsen 1982 (ligbåre
og farver på murværk) og Vibeke Michelsen 198386. - Udskrifter af de gennemgåede arkivalier findes
i NM 2. afd. - Beskrivelse af kirkegård og bygning
ved Kjeld de Fine Licht, inventar og gravminder ved
Vibeke Michelsen og orgel ved Ole Olesen. Redaktionen afsluttet 1986.
Notebøger. NM 2. afd.: Povl Jensen XIV, 1936,
s. 84 (altertavle).
Tegninger og opmålinger. NM 2. afd.: Tegning af
krucifiksgruppe ved Magnus-Petersen 1887. - Farvelagt forslag til altertavle, u. sign., før 1950. - Plan
og snit af kirken ved Karen Vium Jensen og Preben
Skaarup 1972. - Plan, snit og opstalt af kirken med
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forslag til placering af orgel ved K. E. og E. Lehn
Petersen 1977.
Litteratur: MeddÅSt. 1974 (bygningstegninger fra
H. P. Nielsen overført til Kgl. Bygningsinspektorat,
Århus).
1 RA. DaKanc. Henlagte sager 1651-60. B162.
2 LAVib. Århus bispearkiv (C3.1082).
3 Synsprotokol 1862ff.
4 RA. DaKanc. Seks års kirkergsk. ... 1620 (B 184e).
5 LAVib. Hads-Ning herreders provsti. Synsprotokol 1842-1908 (C 31.1-4).
6 LAVib. Århus bispearkiv. Kirkesyn 1700ff.
(C3.1166ff.).
7 LAVib. Århus amts søndre provsti. Synsprotokol
1817-54 (C 30.1-2).
8 K. Bønnelycke: Hads Herred før og nu. Århus
1873-76, s. 415.
9 Indb. 1939.
10 LAVib. Rathlousdal og Gersdorffslund. Forsk,
sager 1741-1912 (G332.31).
11 Magnus-Petersens papirer 1887, i NM 2. afd., kasse III, 104.
12Jfr. fot. 1936, i NM 2. afd.
13 Mellem 1708, da Chr. Rathlou og D. S. Schack
indgik ægteskab, og guldsmedens dødsår 1734. Kalken har ingen stempler.
14 1858 ønskede synet disken omstøbt (note 5).
15 Nævnt i inventariet 1687 (note 2). Vedr. P. R. Halkier, se Århus domkirke s. 831, nr. 9 (gravfliser) og
s. 900, nr. 17 (muret begravelse).
16 C. A.Jensen: Snedkere, s. 87, noten.
17 1939 fandtes herpå fastgjort et umalet løvehoved,
som ikke kan have hørt til stolen.
18 På topstykke nr. 4 fandtes et indprikket navn:
»L. Chhrucow(!)«, muligvis fra en reparation.
19 Udført med Randlevs som model.
20 Et oprindeligt indsnit i lydhimlen, der angav en
placering et stykke ind i vindueslysningen, blev
»rettet«.
21 Lydhimlens englehoveder, der oprindelig var rødmalede på bagsiden ligesom Randlevs (s. 2482), fik
dog en grøn farve, fordi restaurator mente, det andet
gav en »uheldig virkning«.
22 Zachariasen: Orgelfortegnelse, jfr. note 3.
23 Meddelt af Vibeke Nielsen, GI. Estrup samlingen.
24 Yderligere oplysninger findes i Den danske Orgelregistrant.
25 Meddelt af Erik Sjørvad, Halling.
26 bygget 1911. Denne type skonnert besejlede Hou.
27 Jfr. Th. Hach: Lübecker Glockenkunde, Lübeck
1913, s. 247.
28 RA. 108 A. Rgsk. ældre end 1559. Nr.21. Liste
over indkrævede klokker 1528/29.
29 Jfr. motivmæssigt beslægtet sten i Borum, Framlev hrd. (s. 2003) med tilhørende, oplysende ind-
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skrift: Loven er givet med Moses, nåden ved
Kristus.
30 Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have, Århus 1982, s. 30-32.
31 Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker, Odder
1908-09, s. 81 f., i hovedsagen efter Bønnelycke (note 8), men måske med egne iagttagelser.
32 Indskriften suppleret efter Magnus-Petersens papirer 1887 (note 11), der dog har fødselsåret 1693.
33 Stenen skal ifølge beretn. 1908 f. (note 31) på daværende tidspunkt have været anbragt »i Kirkemuren paa den søndre Side«, hvilket dog må være en
forveksling med gravsten nr. 2. - En Peder Mikkelsen Storm i Halling by er omtalt 1661, A.Eriksen:
Bidrag til Hads Herreds Historie, Odder 1928, s. 46.

Fig. 22. Halling 1:10000. Målt og udskiftet 1801 af
Ernst Wesenberg. - Map of the village.

SUMMARY
The small church of Halling, having no outstanding features, was built of field stones with
ashlar at the corners and the openings around
the year 1200. Late in the 15th century a tower
was added at the west end of the nave and a
porch built in front of the south door.
The church's modest furniture includes a
Late Gothic Pieta group which may have been
part of the earlier High altarpiece but has now
been encased in a new surround. The pulpit
with sounding board, like most of the larger
carved works in wood found in the district,
was probably made in Peder Jensen Kolding's
workshop. The bell was cast in 1742 by a
Liibeck bell-founder, Lorenz Strahlborn. The
rest of the furniture has been renewned in more
recent times.

Fig. 1. Kirken og præstegården set fra nordøst. Fotografi omkring 1940. Kgl. Bibl. - The church and the
parsonage seen from north-east.

GYLLING KIRKE

Det er usikkert, om den lokale ridder Laurits Trugotsen og/eller en af hans efterkommere i 1300'rne1
ejede kirken (jfr. klokke), ligesom det vel vil forblive
en formodning, at kirken sammen med meget andet
gods i Hads herred senere tilhørte Århusbispens hovedgård Åkær og ved reformationen med denne
overgik til kronen. 1661 udlagde kongen bl.a. gården og kirken til Joachim Gersdorffs arvinger2 (jfr.
Falling, s. 2713). Gylling kirke fulgte derefter Åkær
til 1810, da gårdens ejere Henrik Reventlow og Andreas H. B. F. Bernstorff solgte den til købmand
John Smith fra Altona,3 der 1801 havde købt Gyllingnæs. Kirkens ejere var herefter: 1813 John
Smiths bo, 1825 broderen Georg (jfr. støbejernskors
nr. 1), 1828 påny John Smiths bo,4 1830 major Johannes Peter Ingwersen til Viufgård m.m.,5 1852
hans enke Kirstine, 1875 Poul Knudsen til Blistrup
og J. C. Ingwersen til Hegnet6 og 1883 sogneboerne.7 Overgang til selveje pr. 1. januar 1911.

I det vidtstrakt flade landskab, der sydpå løber
ud i Gylling Næs, ligger kirken frit på vestsiden af den temmelig store landsby. Bygningen
er rejst på en svag højning, langs hvis østside
strømmer Malskær Bæk, der i sin tid var opstemt i en dam ved Skrivergården, sydøst for
kirken. På nordsiden hegnes kirkegården fortsat af den ældste af præstegårdens længer.
Trods reduktion og ombygning er præstegården8 stadig et stateligt anlæg, der i samspil med
en række store lindetræer medvirker til at forlene arealet ved kirkegårdens hovedindgang med
en fornem og tiltalende atmosfære. I begyndelsen af 1700'rne byggedes et fire fags tskolehus9
ved kirkegårdens østre ringmur (jfr. fig. 37;
stedet markeret ved indskrift med versaler på
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Fig. 2. Plan 1:300. Opmålt 1972 af N. Arndt Andersen, Bue Beck og V. Holten, tegnet af KdeFL 1986. - Plan.

stentavle i muren). I ny tid er der mellem præstegården og bækken rejst mindesten for henholdsvis missionær Karen Jeppe (1936) og
(1925) for den i sin tid landskendte teolog Otto
Møller (1831-1915), der fra 1870 til sin død var
sognepræst i Gylling.
Kirkegården, der 1934 og vist et par gange
siden er udvidet mod vest, hegnes mod syd og
øst med brudstensmure fra 1899 og 190610 og

mod nord, på hver side af præstegårdens sydfløj, af nyere markstensdige. Det vestre hegn
udgøres dels af hæk, dels af buske og elmetræer. Ringmuren omtales første gang 1619,11 da
murmanden lagde den op, og en karl skar tørv
til at lægge ovenpå. 174612 skulle muren repareres, men »behøvede intet videre end det, sognemændene selv kan rette«. Hovedindgangen,
der ønskedes fornyet 1913,13 sidder midt i øst-

Fig. 3. Snit i skib og våbenhus, set mod øst, 1:150. Opmålt af Niels Arndt Andersen, Bue Beck og Viggo
Holten 1972, tegnet af KdeFL 1986. - Section through nave and porch.
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Fig. 4. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. - The church seen from south-east.

muren og er et trefløjet jerngitter mellem to
granitstolper. I søndre mur er en fodgængerlåge (jerngitter) ud for våbenhuset og længst i
vest en ny indkørsel. I nordre dige er ind til
præstegårdsarealet et par stakitlåger med hvidmalede trætremmer, en af dem formentlig
identisk med en låge i nord, der skulle repareres
1803.12 Samme år nævnes en låge i vest, antagelig den, der kaldtes Lerdruplågen,14 og 171612
hentydes til en låge i østsiden. Porten omtales
første gang 1817, da den trængte til forbedring,
og 183115 bemærkes, at den er fornyet (stakitport).
I kirkegårdens sydvestre hjørne er 1962, efter
tegning af Flemming Seiersen, Skanderborg,
opført et teglhængt ligkapel i blank mur af røde
sten, og nordfor er 1982 rejst et redskabshus
med sortimprægnerede bræddevægge og eternittag; begge bygninger ændret 1985. Uden for
hovedporten har ligget et †ligkapel fra århundredskiftet (jfr. fig. 1), sløjfet 1964.
Ved udvidelsen i 1930'rne fældedes mange
træer, således at kirkegården nu virker ret bar.
Inden for porten er der en enkelt lind, og som
nævnt står der nogle stykker udenfor, på grønningen, der skråner ned mod bækken ved Fal-

lingvejen. Fire store linde ved sognepræst Ingerslevs gravsted (jfr. s. 2836) præger kirkegårdens vestre del.
Brolagt fortov omkring kirken ønskedes 1911
ved syn i forbindelse med overgangen til
selveje.
BYGNING
Kirken består af kor og skib fra sidste halvdel af
1100'rne, hvortil der i senmiddelalderen er føjet
et våbenhus foran syddøren, på samme tid som
der indbyggedes hvælv i koret. Formentlig ved
midten af 1500'rne afsluttedes opførelsen af et
af de såkaldte styltetårne. Orienteringen16 er
nærmest solret.
Bygningens ældste dele, det kvadratiske kor
og det relativt brede skib, er, ligesom det er
tilfældet i Gosmer (s. 2752), proportioneret ved
hjælp af en grundcirkel, hvori skibet er indskrevet.17 På en skråkantsokkel er murene opført af veltildannede kvadre med bagmure af
marksten. I facaderne går skiftegangen igennem fra kor til skib, hvor de nederste skifter
over soklen måler 53 og 47 cm i højden. Norddøren er indvendig kvadersat, og det samme
har uden tvivl været tilfældet ved de andre, nu
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. Chr. Axel Jensen fot. 1911. - The church seen from north-east.

ændrede eller forsvundne åbninger. En stor
kvader, der i dag ligger på kirkegården,18 kan
stamme fra korbuen. Alle tre taggavle, der til
begge sider er af rå kamp, er i behold og opførte med udvalgte, jævnt store marksten, der er
henmuret lagvis med småstenspakkede fuger
og udglattet mørtel. Skibets østgavl står skævt
på triumfmuren.
Begge de enkle, rektangulære portaler er bevaret. Nordre, som udvendig måler 223 (over
soklen) X 132 cm, er tilmuret. Søndre, som er i
brug og måler 220 cm i højden, er svært omdannet, senest i forbindelse med ændringsarbejder i våbenhuset 1935. Af oprindelige vinduer er kun det i korets østmur bevaret; indvendig måler det 120x65 cm og overdækkes i facaden med en rektangulær overligger. I våbenhuset er indmuret fire rektangulære overliggere,
og to, der tidligere19 indgik i kirkegårdens vestre stendige, er nu placeret ved urneplænen,
sydvest for kirken. En af dem angiver en vinduesbredde på 75, de øvrige 78-80 cm.

En rektangulær fordybning, et såkaldt stenhuggerfelt, registreres på en kvader i det øverste
skifte på skibets vestgavl. Indvendig, vestligst i
skibet, synes der langs nordvæggen at være bevaret en rest af den†murede bænk.
Ændringer og tilføjelser. Sandsynligvis i sidste
halvdel af 1400'rne (jfr. kalkmalerier) er der
indbygget hvælv i koret og rejst et våbenhus
foran skibets syddør. Det er antagelig i sammenhæng med hvælvbyggeriet, at triumfbuen
blev udvidet til den eksisterende, svagt spidsbuede form. Ved samme lejlighed eller noget
senere er kirkens vinduer ændret, hvorved
(nogle af?) overliggerne blev udtaget af murværket og lå til rådighed, da man, endnu i samme århundrede, opførte våbenhuset.
Korets egnstypiske krydshvælv hviler på falsede hjørnepiller, hvor vederlaget er markeret
med et fremkraget, rundet skifte. Korgavlen er
udstyret med et par svære, muligvis forhøjede,
tagstensafdækkede piller, hvis munkestensmurværk indeholder adskillige kvadre. Alle si-
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der på hver pille smykkes med et savskifte, og
herover, svarende til 258 cm over oversiden af
korets sokkel, forløber et fremkraget, rundet
skifte. På østsiderne er falsgesims. Pillerne må
være rejst for at modvirke trykket fra korets
hvælv, og de kan være tilføjet som en samtidig,
forebyggende foranstaltning. Til kirkens senmiddelalderlige ombygning har antagelig, som
kronen på værket, hørt opmuring af kamtakker
på gavlene.
Det statelige våbenhus i to etager udmærker
sig ved den veldisponerede gavl, hvis blændingskomposition er nært beslægtet med en
række gavle i stiftet, der dateres til 1400'rne, og
antagelig har Langes kapel ved domkirken som
inspirationskilde (s. 223). Murene er over en
bund af granitkvadre rejst af munkesten20 i
munkeforbandt, der i den øvre etage (med ét
lag bomhuller) og på taggavlens bagside står
med ridsede, delvis ryggede fuger. Bagmurene
er i underetagen af marksten, undtagen i hjørnerne. I facaderne, hvis tre lag bomhuller ønskedes tilmuret 1916,21 indgår enkelte kvadre
og et par romanske gravsten foruden de nævnte, fire overliggere.
I nedre etage sidder på hver langvæg, nærmest skibet, en 78 cm bred og fem skifter høj,
konsollignende udkragning (fig. 3), hvis vandrette overside er 12 cm dyb. Den usædvanlige
disposition skal ses i sammenhæng med en ikke
benyttet fortanding på øvre stokværks østvæg,
mens murværket det tilsvarende sted på vestvæggen er uden fortanding. Omstændighederne kan næppe tolkes på anden måde, end at det
ved byggeriets begyndelse var tanken at gøre
våbenhuset endnu højere, end det blev, muligvis tårnagtigt ligesom i f.eks. Pjedsted ved Kolding. Denne plan må imidlertid være opgivet,
da man nåede vestvæggens øvre etage. Når
sydmuren er sværere end de to sidemure, kan
det aflæses som et udtryk for, at de mulige
tårngavle var planlagt i syd og nord.
På alle bygningens facader markeres murkronen med båndblænding, og herover afsluttes flankemurene med falsgesims.
Gavlens blændingsdekoration (fig. 6) udgør
én stor komposition. Forneden, i en høj og

Fig. 6. Våbenhusets gavl (s. 2815). NE fot. 1983. Gable of porch.

slank, oventil tvedelt blænding, sidder dørhullet, der var 93 cm bredt, fladbuet og placeret i
et spidsbuet spejl før anslagsfremspringenes
borthugning 1935.22 Denne indgangsblænding
flankeres foroven af to fladbuede, falsede smååbninger, der giver lys til øvre etage. Taggavlen, med brynede kamtakker, udfyldes med stigende, foroven dobbeltbuede blændinger. I
den midsterste er foroven en liggende skjoldblænding, mens de to flankerende hver indeholder en cirkelblænding. Den store centralblænding har oprindelig rummet en halvanden
meter høj, fladbuet åbning, ved hvis tilmuring
er efterladt en lysglug. En bevaret stabel angiver, at der som lukke for åbningen har været en
lem.
I nedre stokværk, hvis loftsbjælker før 1935
lå en alen lavere, er der i østmuren et fladbuet
vindue, etableret efter synets ønske 186110 og
ændret 1935. I facaden er vinduet anbragt i et
spidsbuet spejl, der tilsyneladende er samhørende med murværket og derfor oprindelig kan
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have indeholdt en lysglug. 1861 foreslog synet
opstillet bænke.
Det lave, brede tårn, som synes færdiggjort
ved midten af 1500'rne, tilhører den såkaldte
styltetype, der er karakteristisk for Århus stift
(jfr. f.eks. Torrild, s. 2623). Klokkekammeret,
hvis østmur hviler på de øverste kamtakker på
skibets vestgavl, bæres i nord og syd af to parallelle mure, stillet på tværs af skibets gavl.
Foroven i vestsiden forbindes murene med et
stort, halvanden sten højt stik, hvorpå vestmuren er opført. Begge mure er bygget af munkesten, der tilsyneladende er lagt i vendisk forbandt, men bærer præg af ændringer og reparationer. Det kan ikke udelukkes, at murpillerne
helt eller delvis har eksisteret en tid, før tårnets
top blev sat på. I murværket under klokkekammeret indgår en del marksten, og bag hvidtekalken skimtes ansatser til hvælv eller rester af
et.23 Omstændighederne tyder på, at tårnets
øvre del, hvis tværstillede tag næsten rører skibets tagryg, er noget yngre end murpillerne.
Klokkekammerets seks kurvehanksbuede
glamhuller, der er fordelt med to i hver langside og et i hver gavl, lader antage, at det afsluttende byggearbejde ved tårnet har fundet sted
ved midten af 1500'rne. Måske skal det sættes i
forbindelse med de kalkmalede †våbener på
skibets østvæg (s. 2820).
Tårnets langside afsluttes med falsgesims,
hvis nederste led er et savskifte, mens de kamtakkede gavle, hvoraf i hvert fald den søndre er
af nyere dato, er uden dekoration. I toppen af
skibets vestgavl er en falset, fladbuet åbning,
udført med sider af munkesten, og muligvis
indsat i forbindelse med tårnbyggeriet.
Vedligeholdelse. År 1700, da bygningens tilstand omtales første gang, siges denne at være
god; i 1720'rne var der flere steder skavanker,
som øjensynlig blev udbedret 1731.12 Ved denne tid ønskedes tårnet forhøjet, for at klokken
bedre kunne høres. Et syn 181915 noterede, at
bygningen netop var sat i stand, men det bemærkedes, at kirken var for lille. 183115 hedder
det, at loftet er fornyet, og at en almindelig
reparation er forestående; antagelig har en sådan fundet sted før 1840.24 Atter 185910 anføres
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en reparation. Ved midten af forrige århundrede var der tale om at ændre det hvidtede loft,
men tilsyneladende blev projektet ikke effektueret før i forbindelse med en successiv fornyelse
fra 1906.10 1885 foreslog synet, at korets sydside rensedes for hvidtekalk, og året10 efter kom
turen til skibets sydfacade, øst for våbenhuset;
det er formentlig ved denne lejlighed, at fugerne blev fremhævet med den cementmørtel,
som fjernedes ved en almindelig istandsættelse
1969. 1902 ønskede synet en fornyelse af tagstenene på korets støttepiller, hvilket også skete, men efter at man en overgang her og på
korets østgavl havde forsøgt sig med cementafdækning.25 Ved denne lejlighed må lysgluggen i
korgavlens top være sat i. Efter synets ønske
191621 blev bomhuller tilmuret udvendigt.
En større restaurering fandt sted 1923 under
ledelse af S. F. Kühnel26 omfattende bl.a. en
ændring af skibets hidtil pudsede loft, anbringelse af et stort vindue over norddøren samt
understøbning af tårnet og den tilstødende
gavl. 1935 indrettede V. Norn bl.a. trappen og
øvre etage i våbenhuset; samtidig gennemførtes den udvidelse af portalen, som gentagne
gange havde været på tale siden 1889.27 1968-70
foretog Rolf Graae28 en række justeringer indvendig, omfugede sydsidens granitfacader og
fjernede skorstenen i tårnet.
12
Gulvene omtales første gang 1715, da der
»behøvedes en del mursten i stolene«. 1719,
1723, 180312 og 181815 nævnes, at gulvet er sunket, bør omlægges eller, at det er ujævnt. 1854
ønskedes hvide sten i våbenhuset, 1860 i
mandsstolene, og 186310 foreslog synet, at korgulvet blev omlagt med fliser uden for skranken og brædder indenfor. 189110 lagdes fliser i
gangen, 190913 i våbenhuset. Ved restaureringen 192329 blev stolestadernes murstengulv erstattet af træ på cementudstøbning, og korgulvets fliser afløstes af bornholmske klinker.
Samme materiale lagdes 1935 i våbenhuset.
Vinduer. Tilstedeværelsen af de fire overliggere i våbenhusets murværk kan kun være et
indicium for, at kirkens belysning er blevet ændret endnu i middelalderen, muligvis i forbindelse med den omtalte udvidelse af triumfbuen
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Fig. 7. Kirken set fra vest. KdeFL fot. 1984. - The church seen from west.

og indbygning al hvælv i koret (jfr. †glasmaleri). Omstændighederne kan tale for, at det
spidsbuede, dobbeltfalsede, indvendigt smigede vindue i skibets vestgavl er indsat ved samme lejlighed.
I øvrigt nævnes vinduerne første gang
1803,12 da de karakteriseres som forfaldne,
samtidig med at synet foreslog et nyt i sydsiden, »neden for kirkedøren«. Her er antagelig
tale om det relativt lille, i lysningen tagformede
vindue vest for våbenhuset, som med sin meget skrå bundsmig giver lys til stolestaderne
under pulpituret. 181915 udtryktes første gang
ønske om større vinduer i nordsiden, og man
klagede over, at kirken var mørk. Vinduet i
koret udvidedes 1836,15 mens en lignende æn-

dring iværksattes i skibet omkring 1860.30
188410 foreslog synet anbragt et lille vindue
over (den tilmurede) norddør, antagelig identisk med det, der som nævnt afløstes 1923 af
det nuværende, af samme størrelse som de to
andre.
Tagene nævnes første gang 1613-14, da der
blev lagt tagsten på tårnet, og anden gang et
par år senere, da »kirketaget« forskelledes.11
Også de få, yngre omtaler hentyder kun til
tegltage. Fund af blyklumper inden for norddøren 192331 kunne måske tyde på, at (en del
af?) kirken tidligere har været blyhængt. Tagværkerne i såvel kor som skib har to lag hanebånd; alt tømmeret i koret er af fyr og af nyere
dato, mens der i skibets egetagværk indgår æl-
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Fig. 8. Indre, set mod vest. J. H. Piepgrass fot. 1969. - Interior looking west.

dre stykker, hvis udstemninger kunne tyde på,
at tømmeret er hentet fra en anden bygning.32
På korets loft er mellem de to gavle lagt en
svær ankerbjælke, som muligvis er en foranstaltning fra 1720'rne,12 da der skulle foretages
reparationer, bl.a. foranlediget af et gravsted,
som var anlagt ved korets piller. Våbenhusets
åbne tagstol, af eg med et lag hanebånd, er formentlig den oprindelige.
Opvarmning. Efter synets beslutning 1883
opsattes ved korbuens nordside en kakkelovn,
der 189210 skulle forsynes med kappe. 1901
vedtoges anskaffelse af et varmeværk, der nedgravedes i skibets nordvestre hjørne.10 Med
ændringer fungerede det frem til 1963, da et
nyt anlæg indrettedes i præstegården.
Kirken står i dag, bortset fra de omsatte facader på korets sydside og den østre del af ski-

bets, hvidkalket ude og inde med mørke sugfjæl. Gulvmaterialerne fordeler sig stort set
som fremgået af restaureringerne 1923 og 1935:
Inden for alterskranken og i stolestaderne er der
træ, foran skranken, i skibets østligste del og i
våbenhuset ligger der gule klinker, mens gangene er lagt med gule, kvadratiske teglfliser.
Skibets træloft har stafferede rundhjørner på
bjælkekasserne, hvis konsoller fjernedes 1969.
†Glasmaleri. Søren Abildgaard registrerede
1771, at Århusbisperne Jens Iversen Langes og
Niels Clausens våbener var indbrændt i et vindue i kirkens sydside.

(†) KALKMALERIER
Da korhvælvet blev malet 1883 (jfr. nedenfor),
fremkom nogle malerester, som man lod stå
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Fig. 9. Indre, set mod øst. NE fot. 1983. - Interior looking east.

fremme, da de delvis var skjult bag altertavlen.33
I forbindelse med reparationsarbejder 190734
fandt man i skibet yderligere spor af kalkmalerier, som håndværkeren imidlertid afdækkede
på egen hånd. Herved blev størsteparten ødelagt og de resterende dele efterladt i så dårlig
stand, at de ikke mentes at kunne restaureres og
følgelig blev overkalket.
Kun de 1883 fundne fragmenter i korets østkappe (oven over altertavlen) er endnu (delvis)
bevaret (fig. 11): Et våben for Århus-biskoppen
Jens Iversen Lange (1449-82) og nord herfor en
vase med dobbelthank, hvori stive kviste. Udførelsen af skjoldet, liggende og med dobbeltkontureret rand, kunne måske tyde på, at det er
genopmalet, muligvis i forbindelse med udførelsen af †dekorationer i skibet (se nedenfor).

Begge figurers konturer er malet med rødt,
skjoldets tre roser røde med grå støvdragere,
på hvid bund. - En rest af den i stiftet almindeligt forekommende fembladsblomst, udløbende fra hvælvets buer,35 blev atter overkalket.
Kirkens øvrige †udsmykning, fra to perioder,
kendes alene fra konservator Eigil Rothes indberetning 1907.
1) Fra 1300'mes sidste halvdel eller 1400'rne
stammede rester på skibets nordvæg af to helgenfigurer, S. Catharina af Alexandria og S. Christoforus, samt en labyrint; på sydvæggen mellem vinduerne fandtes ingen spor. - Tæt op
mod triumfvæggen og lige over stolestaderne
var malet S. Catharina, der i den fremstrakte
venstre hånd holdt sit ene attribut, et lille hjul,
med den højre støttede hun sig til det andet,
sværdet. Figuren stod under en dobbeltkontu-
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reret portal afsluttet af tredobbelt bueslag. Farverne var to nuancer af brændt okker, konturerne rødbrune og helgenindens krone og
sværdhæfte med parérstand okkergule. Fremstillingens placering »langt nede på væggen« og
dens indramning kan måske, som foreslået af
Rothe, tyde på, at der her har været et †sidealter.
Midt mellem nordvæggens to vinduer fandt
man en »udvisket« S. Christoforus stående opret, på et cirkelsegment, uden »som ellers« at
være tynget af vægten af det lille, påklædte Kristusbarn, der sad på hans venstre arm. Med
højre hånd støttede han sig til en tynd træstamme, der foroven spaltede sig i fem grene, hver
endende med et egeblad. Farverne var som helgenindens, ansigt og hænder kødfarvede. Cirkelsegmentets to striber var for den øvres vedkommende brændt okker, den nedre okkergul
og brændt okker.
På nordvæggens vestlige del (vest for vinduet) sås rester af en labyrint malet med brændt
okker (sml. bl.a. Skørring, s. 1931).
2) I 1550'erne var over korbuen malet to våbenskjolde med hjelmtegn og »lange planteslyngninger«, mod syd Barnekows (en halv, kronet,
rød vædder i hvidt, hjelmtegnet tilsvarende),
mod nord Ravensbergs (skjoldet lodret delt,
l.felt tværdelt af rødt og sort, 2. felt hvidt,
hjelmtegnets vesselhorn i rødt, sort og hvidt),
henholdsvis for den daværende lensmand på Åkær Jørgen Barnekow (1553-59) og hans hustru
Anna Ravensberg.
Fra samme tid stammede antagelig også en
Mosesfigur på skibets østvæg, syd for korbuen.
Den store, stående figur, der havde fyldt næsten hele væggens højde, havde mistet hovedet,
men der sås rester af et langt, gråt skæg og hår.
Han bar en stor, rødbrun kappe over en hvid
dragt og holdt med begge hænder lovens to
tavler op foran sig, hvorpå sås rester af de ti
bud, på dansk. En tilsvarende figur,36 nord for
korbuen, var næsten fuldstændig afskallet, dog
sås lidt af et skriftbånd med renæssancemajuskler.
3) 1883 blev på korets hvælv og vægge samt
på korbuens underside malet en imitation af

egnens vanlige, sengotiske dekorationer; en blå
farve dækkede alle kappeflader bortset fra partiet omkring den bevarede udsmykning.33

INVENTAR
Oversigt. Af middelalderligt inventar er i kirken endnu bevaret den romanske døbefont, af herredets
mest almindelige type, samt klokken fra o. 1350 med
en sjælden donatorindskrift. Den store altertavle fra
1638 stammer fra billedskæreren Peder Jensen Koldings værksted. Af kirkens stoleværk og pulpitur fra
1600'rnes 1. halvdel er kun levnet en dør og en bjælke med indskrift. Forskellige landsbybeboere har betænkt kirken: †alterklæder og alterstager er skænket
1655, en †alterkalk 1673 til erstatning for den, der
var røvet i krigen 1659, alterskranken 1735, samt en
messehagel, formodentlig givet af kirkeejeren 1726 en tradition, der er fortsat ind i vor tid.

Alterbordet er romansk, sat af store, velafbanede
granitkvadre; nu 103 cm højt, 165 cm bredt og
ca. 105 cm dybt; en niche findes både i nord- og
sydsiden.37 På bagsiden, ca. 90 cm fra østvæggen, synes der midtpå at være en munkestenstilmuring, nu dækket dels af tyk overmaling,
dels af et foranstående pengeskab. 1854 ønskedes alterbordet rettet og om muligt sænket.10
Alterbordspanel, o. 1916,13 af fyr, kun gavlstykkerne bevaret. Det tidligere, simple tfyrretræspanel havde renæssanceprofiler.38
Et nyere, rødlilla alterklæde dækker alterbordet, hvorover en hvid lærredsdug fra 1978,
med korsstingsbroderier. †Alterklæder. 168739
anvendtes to alterklæder skænket 1655 (sammen med alterstagerne) af (salig) Mette Hansdatter, salig Søren Sørensens i Gylling by. Det
ene, til almindelig brug, var af rødt klæde, det
andet, til højtiderne, var af rødblommet fløjl
prydet med guldgaloner ligesom den med sort
og rød silke stafferede frynse »ovenom«. 1861
ønskede synet anskaffet et alterklæde med ægte
guld- eller sølvtresser, hvilket var sket året
efter.10
Den store og velproportionerede altertavle
(fig. 11), af eg, som kirkeværgen Hans Sørensen smed ifølge indskrift har ladet udføre 1638
på kirkens bekostning, er et karakteristisk arbejde fra Peder Jensen Koldings værksted.40
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Fig. 10. Indre, set mod øst, kort efter 1915. Ældre fot. fra Boserups samling i NM. - Interior looking east.

Det er en firesøjletavle svarende til den beskednere i Falling (s. 2724), men især til Gosmers (s. 2766) fra 1637. Den mest markante afvigelse herfra er de fire evangelistfigurer, der
står frit, på konsoller, foran de glatte søjleskafter. De to mod nord, Mattæus og Markus, er
markeret som modne mænd, de to andre, Lukas og Johannes, som skægløse, yngre; alle har
bog og pen i hænderne. Til identifikation tjener, foruden de malede navne, de vingede hoveder af deres symboler, engel, løve, okse og
ørn, udskåret på de buede fremspring foran den
fladsnitprydede postamentbjælke (fig. 13). Af
mindre afvigelser fra speciel Gosmer-tavlen
kan nævnes de to englebørn over sidefelterne,
der holder lidelsesredskaberne spyd og svamp
og tornekrone og kors, samt topstykkets hermer, der her lægger hænderne bedende sammen foran brystet ligesom topkartouchens engel (sml. fig. 12). Tavlens fodstykke flankeres
af fremspring smykket med reliefskårne diademhoveder på forsiden og store bosser på si-

derne. I selve postamentfeltet er skåret en fireliniet indskrift med reliefversaler: »Anno Christi
1638 lod Hans Sørensen / smed oc kiercke werge dene altertaf= / vel giøre oc stafiere paa kierckens bek/ostning Gvd til ære oc kiercken til
beprydels«.
Tavlen udmærker sig ikke alene ved sit rige
billedskærerarbejde, men også ved den tekniske udførelse, der bl.a. kan iagttages på krongesimsen, hvis tandsnit alle er skåret i ét med
selve gesimsen.
I tavlens dybtliggende midtfelt, 118x106
cm, findes et oprindeligt, men stærkt retoucheret maleri af Kristus på korset mellem Maria og
Johannes (svarende til Gosmers altertavlemaleri, s. 2767). Den blege Kristusskikkelse har
grøngul tornekrone og gul glorie omkring det
brune hår, lændeklædet er blåligt. Begge sidepersoner har rødlige klædninger, Maria desuden blågrå kappe og hovedklæde, Johannes
grøn kjortel og gult draperi. Det brune kors er
fastholdt ved pløkke i jorden, og foran ligger et
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Fig. 11. Altertavle 1638, tilskrevet billedskæreren Peder Jensen Kolding (s. 2820). NE fot. 1983. - Altarpiece
1638, ascribed to Peder Jensen Kolding.
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kranium, hvorom en slange snor sig. En brunlig jordhøj går over i grønt jordsmon, i baggrunden den gråtonede by Jerusalem under
tunge, blågrå skyer. Topstykkets maleri af Opstandelsen er en kopi efter »et Nyrnbergerbillede til 4 sk.«, malet o. 1840-50 af en lokal maler,
Hans Nielsen, efter at han havde ødelagt det
oprindelige maleri ved rensning.41 Malerierne
istandsat 1977.
Altertavlens staffering stammer fra P. Rahbeks istandsættelse 1911.42 Under to overmalinger43 fandt man, på tynd kridtgrund, brogede farver og guld, der blev lagt til grund for en
genopmaling. Der er anvendt laserende farver,
især rødt og grønt, med rødbrunt på søjlerne
samt en del guld på indskrift, fladsnit, tandsnit
og ornamentkanter. Bunden i fod- og sidefelter
er sort, i sidstnævnte nye, gyldne frakturindskrifter, da de oprindelige var helt forsvundne,
henholdsvis Fadervor, i nord, og nadverordene, i syd. I frisen: »Christus er giffuen hen for
vore Synders skyld, oc opuact for vor Retfærdigheds skyld«. Evangelistfigurernes dragter er
hvide med guldstjerner og -rosetter, kantet
med blå eller rød dækfarve, samt med guld- og
farvestriber; overkjortlernes foer er blåt, underkjortlernes violet.
I altertavlens bagside findes forskellige indskårne initialer, bomærker og årstal: 1) »HCB«
(sammenskrevet), bomærke og »1639«, 2)
skjold hvori »1643, HB« (sammenskrevet),
»9. april«, 3) skjold hvori »BH, 1643« og bomærke, 4) »RKSL« (indskrevet i skib?) »1747«,
5) »NH« (sammenskrevet) »1751«, 6) skjold
hvori »1752, NH« (sammenskrevet), »21.
april«.
Om altertavlen berettes i Danske Atlas
1768,44 at Hans Sørensen smed (jfr. gravsten
nr. 3) ved et landemode skulle være dømt til at
betale 600 rdl., tavlens pris, fordi han havde sat
sit navn herpå, som om han havde betalt den,
samt til at lade sit navn »udsave«. Denne meddelelse har ikke kunnet verificeres,45 og sagen
forekommer i det hele usandsynlig. Den bevarede, oprindelige indskrift nævner udtrykkeligt, at kirkeværgen har ladet tavlen udføre på
kirkens bekostning, en oplysning som var al-

Fig. 12. Storvinge fra altertavlen, 1638, jfr. fig. 11
(s. 2821). J. H. Piepgrass fot. 1969. - Section of altarpiece, 1638.

Fig. 13. Fladsnit og indskrift fra altertavlen, 1638,
jfr. fig. 11 (s. 2821). NE fot. 1983. - Flat section and
inscription from the altarpiece, 1638, cf fig. 11.
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Fig. 14. Alterkalk 1871, udført af Peter Hjort, Horsens (s. 2824). NE fot. 1983. - Chalice 1871, made by
Peter Hjort, Horsens.

Fig. 15. Sygekalk fra 1860'erne, antagelig udført af
C. C.Kjær Jürgens, Vejle (s. 2825). NE fot. 1983. Chalice for the Sick.
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mindelig på datidens inventar (jfr. pulpiturindskriften nedenfor46). Endvidere synes prisen på
tavlen urimelig høj. - Eftertiden har måske blot
studset over, at en smed som kirkeværge har
stået for altertavlens udførelse.
Altersølv. Alterkalk (fig. 14), skænket af »Kirstine Ingwersen 1871« (jfr. dåbsfad) og udført
af Peter Hjort, Horsens. Den 21,5 cm høje kalk
har indskriften graveret med skriveskrift langs
fodranden, på dennes underside mesterstemplet (Bøje 2, 1982, nr. 6253). Tilhørende disk,
med samme stempel på undersiden; flad og
glat, 13 cm i tvm.
†Altersølv. 1) 1616 nævnes i inventariet en
kalk og disk af sølv,11 formodentlig det altersæt, som under svenskekrigen 1659 blev bortrøvet af polakkerne.47 Om dem beretter herredsbogen 1661,48 at de »holdt ved i ni dage
efter hverandre at udplyndre byen og præstegården«.

Fig. 16. *O1iegemme (chrismatorium) af malm, middelalderligt, nu i Nationalmuseet (s. 2825). - Chrismatorium of bronze, medieval, The National Museum.
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2) Skænket 1673, antagelig til erstatning for
ovennævnte kalk. Ifølge en aftegning i synsprotokollen49 bar kalken en versalindskrift på
kanten af den ottetungede fod: »Maren Michels
Daater Storm s. Rasmvs Ivels af Søby gaf denne kalch oc disch til Gylling kirch anno 1673«.
Ifølge inventariet 171512 rummede kalken 1½
pæl. Omstøbt 187110 (se ovenfor).
Sygesæt, 1860'erne, formentlig udført af Vejleguldsmeden Carl Christian Kjær Jürgens.50
Den 10,2 cm høje kalk (fig. 15) har rund, hulstavprofileret fod, hvis standplade på kanten
har en spinkel skrårifling ligesom knoppens
midtstav. Glat bæger med udkraget munding.
Under bunden et læderet mesterstempel (antagelig Bøje 2, 1982, nr. 6471). Disken, 6,7 cm i
tvm., glat og flad, har under bunden to ens
stempler som kalkens. Sættet opbevares i samtidigt, sort papfutteral med stemplet spiralmønster ved lågkanten.

Fig. 18. Alterstage skænket 1655 af Mette Hansdatter (s. 2826). NE fot. 1983. - Altar candlestick donated
1655 by Mette Hansdatter.

Fig. 17. Dyreformet fod på alterstage 1655, jfr.
fig. 18 (s. 2826). NE fot. 1983. - Animal shaped foot of
altar candlestick 1655, cf fig. 18.

Danmarks Kirker, Århus

Oblatæske, 1959, stemplet »Cohr«. Rund, på
låget Kristi monogram i relief.
* Oliegemme (chrismatorium) (fig. 16), middelalderligt, af malm, 4,5 cm højt med låget.
Det har tre rum, hvert 2,8 cm i tvm., dannet af
tre cylindre sammenstillet i trekløverbladform
- den almindeligst forekommende form.51 Det
tilsvarende, flade låg52 har øskener til henholdsvis hængsel og lukke. Hvert af rummene har
udvendig en graveret minuskel: s, c og i, der
angiver, hvortil den af biskoppen indviede olie
skulle bruges: s (oleum sanctum) til salving før
dåben, c (oleum cathechumenorum) til indvielse af personer og genstande samt ved selve
dåben og ved konfirmation, i (oleum infirmorum) til salving af syge og døende. Oliegemmet er fundet i jorden, i 1,5 alens dybde, i gårdmand Poul Jensens have i Gylling, hvor der
tidligere var konstateret mur- og teglsten »af
høj alder, formentlig fra en bygning«. Det indsendtes 1860 til kongen,53 der overdrog det til
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Fig. 19. Messehagel, antagelig skænket 1726 af kirkeejeren Hedevig Bornemann (s. 2826). Hugo Matthiessen fot. 1915. - Chasuble, probably donated 1726
by the patron Hedevig Bornemann.

Oldnordisk museum. I Nationalmuseet har det
inv.nr. 21508.
Vinkande, 1969, udført af »F. Hingelberg,
Aarhus«; 24 cm høj.
†Tinflaske på 1 pot, nævnt 1687.39
†Røgelsekar. Et »ildkar«, tidligst omtalt
1687,39 skulle 1746 »gøres til rette«.12
Alterstager (fig. 18), skænket 1655 (sammen
med talterklæder) af Mette Hansdatter, enke
efter Søren Sørensen i Gylling by.54 De 46,5 cm
høje stager, af messing, står på tre ens, støbte,
ca. 8 cm høje dyrefødder (fig. 17), svarende til
Spørrings (s. 1681), og er i øvrigt beslægtet
med stager i Odder (s. 2552) og Mårslet
(s. 2270). På den profilerede fodskåls vulstled er
graveret giverindskriften, med versaler, næsten
ens på de to stager: »Met Hans d. foreret Gyl-
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ling kircke dise lysestaer55 paa hindes egen /
bekostning anno 1655«. †Alterstage. I 1616-inventariet11 nævnes »en lang lysestage af staal«.
En syvarmet lysestage har på foden en graveret
indskrift for ejeren til Gyllingnæs, »Ritmester
Castenskjold Julen 1915«.
Messehagler. 1) (Fig. 19), med rygkors og
sølvgaloner fra 1726, det oprindelige, røde fløjl
fornyet 1915. Det latinske rygkors består af
sølvbånd, hvorpå der med sølv er broderet en
stav skydende blomster og blade. Korsarmene
kantes af sølvtrådsknipling, tunger med spiraler. Haglen kantes af sølvgaloner. Rødt foer. I
det oprindelige, røde tfløjl var aftryk56 af bogstaver, henholdsvis over og under korsets
tværarm, versalerne »HB« og »1726«, formodentlig for den tidligere kirkeejer Hedevig
Bornemann (jfr. Falling s. 2737), der rimeligvis
har skænket messehaglen. 1915 fornyedes fløjlet, og haglen omdannedes til at hægtes over
skulderen. 2) Nyere, af rødt fløjl, med guldgaloner og -kors; ude af brug ligesom nr. 1.
†Messehagler. 161611 omtales en hagel af rødt
fløjl, 1715 en af rødt, nopret fløjl med sølvgaloner, der få år efter karakteriseres som meget
slet.12
Alterskranke (fig. 21), med malet årstal 1735,
opstillet i lige linie tværs over koret. Den har
udsavede balustre under gennemløbende frise,
ledsaget af profillister, de øvre udkragende.
Det ret brede, skindbetrukne knæfald, af fyr,
erstattede 192313 det tidligere, af eg. Samtidig
nymaledes skranken, og en oprindelig, men
overmalet indskrift med gule, store skønskriftbogstaver på mørkegrå bund blev nyopmalet:57 »Du gammel og vng du suag og tvng
som dig herned vil sætte / anno. H E S: SO
(sammenskrevet) 17 - KID: SO (sammenskrevet) - 35 / leg raader dig bed gaat(!) for mig
som dette lod oprette«. Initialerne refererer formodentlig til Hans Espensen, Søby, †1742, og
hustru Kirsten Jensdatter, Søby, †1757.58 Nu
brune bogstaver på sort, balustrene grå, listerne brune.
Døbefont (fig. 20), romansk, af granit, kummen af grovkornet, grå granit med sorte korn,
foden af rødlig; nu 95 cm høj, men den nedre
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kant skjult i gulvet, den brede og lave kumme
ca. 90 cm i tvm. Ifølge Mackeprang (Døbefonte s. 257ff.) tilhørende de østjyske løvefontes
såkaldte Horsenstype og meget nært beslægtet
med fonten i Gosmer (s. 2770). Kummens lodrette ornamentbånd består enten af spiralranke,
spiralcirkler eller to palmetblade under Georgskors.
185710 ønskedes anskaffet en ny døbefont »af
smuk og hensigtsmæssig form«, og som et resultat heraf lå stenfonten nogle år i to stykker
under pulpituret, indtil den genopsattes 1859.10
I mellemtiden anvendtes et simpelt fajance
vandfad på et vaskebord, som degnen ved hver
dåbshandling bar oppe fra sin stol og stillede i
kordøren.59 - 1882-83 blev stenfonten renset
for maling, så granitten blev synlig, men spor
af sort farve kunne endnu iagttages 1907. 1923
blev fonten flyttet hen midt på kirkegulvet, senere anbragt under korbuen, i nord.13
Dåbsfad, o. 1550-75, sydtysk arbejde, af messing, ca. 50 cm i tvm. Den drevne og punslede
ornamentik er af den meget almindelige type
Fig. 21. Udsnit af alterskranke opsat 1735 (s. 2826).
NE fot. 1983. - Section of altar rail made 1735.

Fig. 20. Romansk døbefont (s. 2826). NE fot. 1983.
- Romanesque baptismal font.

med Bebudelsen i bundfeltet omgivet af en
hjort-og-hund-frise, men uden skriftbånd. På
randen en tilsvarende frise samt stemplede ornamenter: rosetter og blade. Her er tillige sekundært graveret ejermærker, årstallet »16-37«
på hver side af symmetriske skjolde under initialerne henholdsvis »CG« og »MM« for Claus
Gagge60 til Herrestad og Arløse i Skåne og hans
anden hustru Margrethe Mormand. 1860 fik
fadet pånittet en metalkrans med indskriften:
»Kirstine Ingversen 1860«; fjernet 192361 og nu
anbragt på loftet.
Dåbskande, 1926, af messing, udført af Erstad-Pedersen,62 Århus, 32 cm høj medregnet
korset på låget. På standkanten graveret »18-11926. NM.« †Tinkande anskaffet o. 1862.10
Korbuekrucifiks (fig. 22), af eg, fra 1400'rnes
sidste halvdel. Den 138 cm høje figur hænger i
skråt strakte arme med hovedet hældende mod
venstre: øjnene er halvt åbne, det korte, svagt
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Fig. 22. Korbuekrucifiks, fra 1450-1500 (s. 2827).
NE fot. 1983. - Chancel arch crucifix from 1450-1500.

klæde samt røde blodspor. Korstræet maledes
brunt, stafferet med sort, enderne blå med
gyldne kanter og relieffer. Bag på korset er
skrevet »Malet 1867«, men kun en grå baggrund for evangelistsymbolerne var tilbage efter afrensning og egetræsmaling 1907. Ophængt på skibets nordvæg, tidligere i korbuen.
Prædikestol (fig. 25), 1911, af eg, skåret af billedhuggeren Rasmus M. Andersen63 efter et
udkast ved sognepræsten Otto Møller, der ved
stolens indvielse tolkede dens symbolske indhold.64 Prædikestolskurven hviler på en bærestolpe formet som en egestamme med grene og
løv. Foran storfelternes arkader og adskilt af
snosøjler står storfigurer af Peter, Paulus og
Johannes; i de ydre felter kraftige vinranker
med klaser. I frisen reliefskårne fugle, i postamentet versalindskrift fra l.Pet. 4. Samtidigt
opgangspanel med rundbuede arkader. Stolen
står ferniseret og med lidt uægte forgyldning
på lister og bogstaver samt baggrund for figurerne. I østligste fag, over vinranken, er skåret
»Anno 1911«.65

tvedelte hageskæg ender i to små krøller
(fig. 23). Et lille spydsår ses mellem de tydeligt
markerede ribben. Lændeklædet er smalt, med
midtfold og lille hængesnip ved den ene side.
Det samtidige korstræ har let buet midtparti
mellem svagt affasede kanter, der forneden på
midtstammen danner en aftrapning ned mod
den firkløverformede korsafslutning. Muligvis
er dette en rest af bladværk, der også kan have
ledsaget de øvrige kanter, idet der her, ifølge
restaurator, er fundet »en regelmæssig inddeling« og enkelte taphuller. I de hulede firkløverfelter er relieffer af de fire evangelistsymboler, med skriftbånd, den øvre plade med Johannesørnen nyskåret 1923 ligesom den nederste halvdel (under løven) af den nedre plade.
Nævnte år gennemgik krucifikset en grundig
restaurering ved Povl Jensen, der foruden de
omtalte dele nyskar figurens fingre, et par tæer
og tornekronens forreste parti samt tornene.
Samtidig foretoges en nystaffering: figuren fik
brunt hår og skæg, grøn krone og hvidt lænde-

Fig. 23. Udsnit af korbuekrucifiks, jfr. fig. 22
(s. 2828). NE fot. 1983. - Section of chancel arch crucifix, cf. fig. 22.
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†Prædikestole. 1?) Et lille relief (fig. 24), fra
o. 1600, af eg, med en kartouche omkring et
brystbillede af evangelisten Mattæus og hans
symbol, englen, siges at stamme fra en tidligere
prædikestol,66 men det lille format, 20,8X16,5
cm, synes snarere at tyde på, at det har hørt til
†præstestolen (se nedenfor). På et skriftbånd
forneden ses indskårne versaler: »S. Mathevs«,
overmalet i ny tid med årstallet »1645«. Også
relieffets staffering med grønt, brunt og hvidt
er nyere, ligesom egetræsrammen. Tidligere
ophængt bag på altertavlen, nu i præstegårdens
mindestue for sognepræsten Otto Møller.
2) Ifølge indskrift skænket 1814 af arvingerne
efter englænderen John Smith, ejer af Gyllingnæs, som var død året før.67 1 85710 ønskedes
den flyttet længere tilbage mod koret, fordi den
hindrede »forlængelsen« af det ene vindue;
samtidig skulle trappen vendes og et »ordentligt« rækværk anbringes. Ifølge synsprotokollen 1862 var den af eg, oliemalet og kantet med
fløjl. Uldall karakteriserede den 1885 som
»uden særlig stil«, i ny tid kaldt en tønde,61

Fig. 24. Relief, med evangelisten Mattæus, fra
o. 1600, muligvis fra †præstestol (s. 2829). NE fot.
1983. - Relief c. 1600, possibly from †priest's chair.

Fig. 25. Prædikestol 1911, skåret af billedhuggeren
Rasmus M. Andersen (s. 2828). NE fot. 1983. - Pulpit 1911, carved by the sculptor Rasmus M. Andersen.

hvilket formodentlig angiver den da almindelige empireform.
Stoleværk, bestående af gavle og sæder fra
1922f.,13 udført efter tegning af arkitekt Kühnel, Århus: øverst en skåret, gylden stjerne i
rødmalet forsænket cirkelfelt, under vinkelstillet profilliste; genanvendte ryglæn fra 1862. Til
vægpanel benyttedes til dels nogle stolestadedøre fra 1832. Et ældre fyldingspanel tjener
som indgangspanel i vest (jfr. degnestol ndf.).
†Stoleværk. Tidligst omtalt 1619, da der både
anskaffedes nye stole, og andre repareredes.11
183215 forsynedes de med døre, kvindesidens
tillige med »rækker« til rygstød; først 186213 fik
mændene sådanne. Antallet af »stolepladser«
var da 20 til mænd og 23 til kvinder.24 Samtidig
ensrettedes stolene (jfr. fig. 10) i lighed med
Hallings (s. 2806). De østligste kirkestole i hver
side indrettedes til henholdsvis kirkesangeren
og ejeren af Gyllingnæs.
Fra †præstestolen, med årstallet 1603,13 er bevaret et egebræt,68 20X42 cm, med et bibelci-
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Fig. 26. *Skab, fra 1600'rne, nu i Den gamle By,
Århus (s. 2830). Den gl. By fot. 1986. - Cupboard
from the 11th century, now in Den Gamle By, Århus.

tat, skåret med reliefversaler: »Herren skal døme hver efter sin gierninger forvden nogen
persons anseelse. Pet. 4.« Forgyldte bogstaver
på sort bund, restaureret 1916 og indsat i egetræsramme. Opstillet i førnævnte mindestue.
Et ovenfor omtalt relief har muligvis hørt til
stolen. 186213 ønskedes præstestolen fjernet fra
koret og erstattet af en lænestol anbragt bag altertavlen sammen med et bord. Gardiner skulle
ophænges på hver side af tavlen og ud til væggene, men i stedet opstilledes her høje paneler69
med en dør i nord og syd. Fjernet efter 1916;
lænestolen nu anbragt i degnestolen.
En degnestol med bænk og hjørneskab er 1923
indrettet i skibets nordøstre hjørne. Lågen her-
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til er en stolestadedør (fig. 27) fra et ældre stoleværk. Over en rektangulær, profileret fyldingsramme er et forsænket felt med skårne
versaler og årstal: »16 IED 31«. Forgyldte bogstaver på sort bund. Store, sortmalede bukkehornsbeslag.
†Kirkekiste. 168739 omtales en stor, jernbunden egekiste.
*Hjørneskab (fig. 26), fra 1600'rne, af eg, ca.
110 cm højt og 58 cm bredt. Forsiden er tresidet, med et bredere midtparti, med låge, og
smallere sidestykker; i den tilsvarende skabsfod
en bred skuffe flankeret af store bosser. Skabet
har gesims med æggestav- og tandsnitlister
samt frise med påsatte pyramidebosser, der tillige pryder skabets rammeværk. Alle sider har
listeindrammede fyldinger, sidestykkernes
rundbuet afsluttet, lågens øvre desuden med
lille tungebort indvendig, den nedre retkantet
ligesom fyldingerne i skabsfoden. Indvendig to
hylder af fyr. Under en egetræsmaling er afdækket en grøn farve på rammeværket, der i
øvrigt er stafferet med rødt. Siden 1939 i Købstadmuseet Den gamle By (inv. nr. 120:41).
To pengebøsser, 1921 og 1924, af messing, fra
gørtlerfirmaet Erstad-Pedersen, Århus,62 ved
indgangen. 1715 omtales en †»tavlepung«, 1746
en †pengeblok »til de fattiges penge«.12 Den
fandtes endnu 1862,13 da der også nævnes to
†fattigbøsser med lås.
Vestpulpitur, oprindelig fra 1627, men flere
gange ændret, senest ved hovedrestaureringen
o. 1965. Til den oprindelige konstruktion hører
den bærende tværbjælke, hvis gennemløbende
frise har en reliefskåret versalindskrift mellem
profillister: »Anno 1627 hafver hederlig mand
her Bertel Iahansøn prest til Gylling kierk ladet
opsette dete arbeid paa kierkens bekostning:
Gvd til lof oc ære menigheden til gafn«. Pulpituret, der hviler på egestolper, hvoraf i hvert
fald to fornyedes 1818,15 har et enkelt fyldingspanel, med tandsnitliste og renæssanceprofiler,
genanvendt fra et ældre stoleværk og opsat i
forbindelse med anbringelsen af det nye orgel
1966. Nystafferet: brunmalede bogstaver på
sort bund, panelet gulbrunt, med hvidt, grønt
og gyldent på rammeværket, tandsnittene
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gyldne på blå bund. †Stole på pulpituret omtales tidligst 1731.12 188910 skulle sæderne gøres
bredere.
Orgel, med ni stemmer, ét manual og pedal,
bygget 1966 af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. Tegnet af Rolf Graae i samarbejde
med orgelbyggeriet. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', Quintatøn 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Nasat 11/3 , Oktav 1'. Pedal:
Subbas 16', Gedakt 8'. På vestpulpituret. Manualværket er anbragt som rygpositiv i pulpiturbrystningen. †Orgel, med seks stemmer og
oktavkoppel, bygget o. 1917 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.73 På pulpitur i kirkens vestende.
Salmenummertavler 1986. De tidligere anvendte tavler, fra 1923, udført efter tegning af
arkitekt Kuhnel, har slyngbåndprydet rammeværk og svunget gavl; metaltal til ophængning.
1862 fandtes otte sorte †trætavler til at skrive
salmenumrene på.13 En †dobbelttavle til indskudstal, fra o. 1900, ses på fig. 10.

Fig. 28. Ben fra †ligbåre, fra o. 1750 (s. 2831). Niels
Termansen fot. 1907. - Leg of †bier, c. 1750.

Præsterækketavle, 1933,

Fig. 27. Stolestadedør 1631 (s. 2830). NE fot. 1983.

- Door from pew 1631.
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af eg, udført i lighed med nummertavlerne fra 1923. Gylden
kursivindskrift på sort bund. På skibets
sydvæg.
Tre lysekroner, barokkopier fra 1915, er ophængt i skibet. De to mindre er ens, ottearmede, med graveret skriveskrift på den store hængekugle: »Gylling Menighed Julen 1915«. Topfiguren en knælende engel. Den større krone,
ottearmet, med otte prydarme og -spir, bærer
indskriften: »Ritmester Castenskjold Julen
1915«. Topfiguren apostlen Peter med nøgle og
bog.
†Ligbåre, fra o. 1750,71 af eg, af ganske samme type som Bjeragers (s. 2510) og Ørtings
(s. 2705). 189072 blev den beskrevet som smukt
udskåret, med spor af forgyldning og meget
rig malning. Et fotografi fra 1907 (fig. 28) viser
den ene ende af båren med ladets bladsmykkede yderliste og et båreben. Som de ovennævn-
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Klokke75 (fig. 29a-b), fra o. 1350, 65 cm i
tvm. og ca. 56 cm høj uden kronen, der har
affasede hanke. Om halsen, mellem flade randlister, er en majuskelindskrift, der ved fremstillingen har været indridset i kappen, og hvis
typer fremtræder i spinkelt relief, nogle med
dobbeltkonturer: »D(omi)na Cecilia fecit me
fundi«, dvs. fru Cecilia lod mig støbe. Denne
er rimeligvis datter af Lars Truedsen (Trugotsen) i Gylling, der ved hendes giftermål med
Markvard Rostrup (der levede o. 1350) i medgift gav bl.a. grunden, som gården Akær var
bygget på.76 - Over klokkens slagkant ses en
profilstav. Nyere knebel. Ophængt i slyngebom, den gamle bom anbragt på loftet. El-ringemaskine installeret 1965. - Vedr. klokkens
lydstyrke, se s. 2816 og note 26.
†Klokke. Ved klokkeskatten 1529 afleveredes
en klokke, der med al jernfang (ophænget) vejede 2½ skippund og 5 lispund.77
Klokkestolen afstivet med ege-krydsstol 1978.

GRAVMINDER

Fig. 29a-b. Klokke fra 1300'rnes begyndelse, ifølge
indskriften skænket af fru Cecilia (s. 2832). JJF fot.
1983. - Bell cast at the beginning of the 14th century
according to an inscription by Mistress Cecilia ofÅk ær.

tes har dette foroven et reliefskåret englehoved
over kartouche, klokkeblomst og nederst riflet
volutknægt. Benets sideknægte er kantet af
knækbånd og smykket med blomst. Ønskedes
1917 bevaret på et museum, men er siden forsvundet.74
Jordpåkastelsesspade, »1927«, af messing, årstallet graveret på fatningen til det sortmalede
træskaft.

Gravsten. 1) (Fig. 30), romansk, af grovkornet,
hvidgrå granit med mange sorte og røde korn,
svagt trapezformet og med buet overkant,
83x46-42 cm. Stenens ornamentik er nærbeslægtet med den på sten nr. 2 og 3 i Hundslund
(s. 2675) og er antagelig udført i samme værksted, af samme stenhugger, måske den på en
Randlev-sten navngivne Elui (s. 2486, nr. 2),
der især har arbejdet i Hads herred.
Overfladen kantes af en dobbelt tovstav, og
en tilsvarende, men tredobbelt, tværdeler stenen, så der dannes et lille, øvre hovedfelt med
en skævt anbragt, ubehjælpsomt indhugget,
ikke tydet indskrift. Det nedre felt optages af et
konturhugget processionskors, et Georgskors
med midtcirkel og tovsnoet stav stående på lille
Golgathahøj, med forsænket midtfelt. På hver
side af korset en lilje med højt opragende
spydblad. I våbenhusets sydmur, vest for døren.
2) (Fig. 31), romansk, afstribet, rød og sort
granit, 174 x ca. 42 cm. Den er sat over en kvin-
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de, Elina,78 og er formodentlig fra samme
værksted som sten i Spørring (s. 1685, nr. 1) og
Ørting (s. 2706, nr. 1 og 2).
Den næsten fladeudfyldende ornamentik i
lavt relief omfatter to kors vendt mod hinanden
og adskilt af navnet. I den ene ende ses et latinsk hammerkors flankeret af to små, latinske
kors, med afrundede arme, eller stiliserede
planter(?) (sml. nr. 1 ovenfor). Det store kors'
fod hviler på et takket jordsmon(?), hvorunder
navnet er indhugget med store, veludførte majuskler: »ELINA«. I stenens anden ende rækker
et stort Georgskors' arme helt ud til stenens
sider, og den brede, flade processionsstav,
plantet i et buet jordsmon(?), har til hver side
en art parérbøjle. Herover er to små kors(?) af
samme art som i stenens anden ende. I våbenhusets sydmur, øst for døren, den ene langside
lidt dækket af pikstensbrolægningen.
3) (Fig. 34), o. 1642, over Hans Sørensen
smed [i] Gylling, [død] 1642 (jfr. altertavle),
med [hustru] ... [An]d[e]rsda[a]ter. Grå kalksten, 154X122X9 cm, med næsten udslidt indskrift, med reliefversaler, i tværfelt på stenens
nedre del. Inden for en glat ramme har stenens
øvre felt en tvillingbue, i siderne støttet af små
volutkonsoller, midtpå af et stort kranium over
korslagte knogler. I udsparede felter i sviklerne
ses i siderne frugter eller blomster, midtpå et
timeglas, forkrænkelighedssymbolet, der her
tydeliggør tidens hastige svinden ved at vise et
sandur med en del af et urværk, spindel og balance.79

Fig. 30. Romansk gravsten nr. 1 (s. 2832). NE fot.
1983. - Romanesque tombstone no. 1.

Fig. 31. (Sen)romansk gravsten nr. 2, med navnet Elina (s. 2832). NE fot. 1983. - Late Romanesque tombstone
no.2, with the name Elina.
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Fig. 32. Gravsten nr. 5, o. 1670, over anonymt ægtepar og deres ti børn (s. 2834). NE fot. 1983. - Tombstone no. 5, c. 1670, for an anonymous married couple
with ten children.

Under bueslaget, med indvendig tungebort,
ses ægteparret, begge med sammenlagte hænder og let vendt mod hinanden. Manden, der
har ørekort hår, overskæg og tvedelt hageskæg
over pibekrave, bærer kofte med markerede
ærmegab, hustruen har kriget konehue, rund,
stivet krave og tætfoldet kappe over kjolen. Imellem dem ses smedens krydslagte værktøj,
hammer og tang, hvorimellem versalerne:
»HSSG«, for Hans Sørensen Gylling. Baggrunden prikhugget. Under ægteparret ses deres børn, en række på 13 ialt, i trekvartfigur i
bedestilling og i klædedragt svarende til forældrenes (alle med runde kraver), men detaljerne
stærkt nedslidt og midtfigurerne læderede. Der
synes dog at være 11 drenge og to piger at
dømme efter hovedernes retning og især de tre
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yderstes tydelige påklædning: nr. 11, i bukser,
er vendt mod de to følgende piger, i lange kapper over stumpvinklet liv. Opstillet mod våbenhusets sydvæg, øst for døren, tidligere i skibets gulv.80
4) O. 1650. Rødlig kalksten, 178x106 cm,
indskriften helt udslidt. Inden for en glat ramme har stenen i hjørnerne medaljoner, formodentlig med de vanlige evangelistfigurer.
Foroven bæres et rundbuet felt i siderne af et
stort englehoved med halsklæde, hvorunder er
ophængt et stort frugtbundt med vindrueklase.
Under buefeltet et opstandelsesrelief, hvor Kristus med sejrsfanen står på den rektangulære
grav, anbragt direkte på det store, ovale skriftfelt, der optager hovedparten af stenens flade.
Nedlagt i skibets gulv, vestligt i midtgangen,
under trappen til pulpituret.
5) (Fig. 32), o. 1670, over anonymt ægtepar81
og deres ti børn. Grå kalksten, 175x108x11
cm, med let affasede kanter; overfladen meget
nedslidt og de fordybede versalindskrifter helt
forsvundne. I stenens hjørner udsparede, symmetriske felter med barokblomster, roser og
tulipan, mellem de øvre et liggende ovalfelt
formodentlig med en religiøs indskrift, mellem
de nedre et kranium flankeret af ægteparrets
bomærkeskjolde, nu uden mærker og initialer.
Under en dobbeltarkade, støttet af konsoller og
med et englehoved i midtsviklen, ses ægteparret, i halvfigur, let vendt mod hinanden og
med sammenlagte hænder i bøn. Manden, der
har skulderlangt hår, overskæg og vistnok
skæg, har knappet vest under kappe med slag?
Hans hustru bærer hue med nakkestykke(?) og
folderig kappe med bærekrave. Stenens nedre
halvdel er en parallel til en sten i Beder (s. 2298,
nr. 2). Under ægteparret er en 11 cm høj frise
med børnebuster, hvis ansigtstræk helt er forsvundne. Under faderen seks drenge, alle med
nakkekrølle, set i profil mod højre, under moderen fire piger med opsat nakkehår eller hue?,
set i profil mod venstre. Herunder et stort, liggende ovalfelt til gravskriften, med blade i de
øvre svikler. Stenens ramme har antagelig haft
en religiøs indskrift, hvoraf enkelte bogstaver
endnu ses. Opstillet ved våbenhusets østvæg.
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smykning, der i hovedtræk svarer til en sten i
Falling (s. 2738, nr. 5), er tilskrevet Horsensbilledhuggeren Jens Jensen den yngre.84 Gravskriftens portalindramning består af korinthiske søjler, hvis postamenter bærer forkrænkelighedssymboler, henholdsvis kranium over
korslagte knogler og vinget timeglas. Herpå
står letsvajede dydefigurer, Troen med kors og
Håbet med due. Portalen krones af stor rocaille, der omslutter den opstandne Kristus med
sejrsfanen, i skybræmme. Til siderne herfor
sidder nøgne, vingede putti holdende palmegren og krans (tornekrone?). Opstillet mod korets nordvæg 1890; tidligere ved tårnets mur,
men oprindelig i skibets midtgang.82
7) (Fig. 35), o. 1786, over Elsebeth Lassen,
f. i Ikast præstegård 1707, forhen gift med salig
provst Vitus Biering i Rind præstegård, d. i
Gylling by 29. apr. 1786, 79 år gl.
Rødlig, trapezformet kalksten, 156x8062x9 cm, indskriften med fordybet kursiv,

Fig. 33. Gravsten nr. 6, over sognepræst Dynes
Guldberg, †1758, tilskrevet billedhuggeren Jens Jensen, Horsens (s. 2835). NE fot. 1983. - Tombstone
no. 6, for parish priest Dynes Guldberg, †1758. Ascribed
to the sculptor Jens Jensen, Horsens.

Oprindelig nedlagt i skibets midtgang, antagelig flyttet 1890.82
6) (Fig. 33), o. 1758, over »den ærværdige og
høylærde, nu salig« Dynes Guldberg, sognepræst [til Gylling] menighed, *16[97] i Bogense, blev 1729 sognepræst og samme år [gift
med] jomfru Byrgyte Cathrine [Pedersdatter
Spentrup], velsignet med en søn og to døtre;
1738 gift med jomfru Marie Ei[s]sel. Han døde
1758, [61] år, 8 mdr., 3 uger og 3 dage gl.
Indskriften83 afsluttes med gravvers: »Af Gravens Muld / Jeg Ærefuld / Ved Iesu Lyd / Opstaar til Fryd.«
Lysrød kalksten, 157x101x9 cm, ved brud
delt i tre stykker; den ret nedslidte reliefindskrift med versaler og kursiv, navnene med
store skønskriftsbogstaver. Stenens reliefud-

Fig. 34. Gravsten nr. 3, o. 1642, over kirkeværge og
smed i Gylling Hans Sørensen, hustru og 13 børn
(s. 2833). NE fot. 1983. - Tombstone no. 3, c. 1642, for
churchwarden and smith Hans Sørensen, his wife and 13
children.
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navnene med store skønskriftsbogstaver. Stenens nyklassicistiske reliefudsmykning er karakteristisk for Horsens-billedhuggeren Jens
Hiernøe,85 der har udført beslægtede sten bl.a.
til Stenderup i Vejle amt. Foroven på skriftfeltet står en urne prydet med mæanderbort og
nedre bladkrans og til siderne herfor olie- og
palmegren. Under skriftfeltet et tværriflet podium hvorpå »høstsymboler«: Timeglas foran
korslagte knogler, aks og le. Stenkanten profileret. 1890 opstillet mod korets sydvæg, tidligere uden for kirken, men oprindelig i skibets
midtgang.82
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors. 1) O.
1834, over Georg Smith, †18. okt. 183486 (jfr.
historik). Indskrift med reliefversaler midt på
et latinsk kors, der har trekløverformede korsarmsender med bladranker i relief. Korset 123
cm højt over 40 cm høj jernplint. Sortmalet,
indskrift, ranker og kantprofiler sølvbronzerede. Mellem korets støttepiller.
2) O. 1838, over Elsebeth Marie Ingerslev,
f. Bering, *6. marts 1762, †29. nov. 1838. Indskrift med skriveskrift i relief på latinsk, kantprofileret, sortmalet kors, 110 cm højt over cementfundament. På gravsted, indrammet af
jernlænker, mellem fire store træer nordvestligt
på kirkegården.
3) O. 1841, over »Consistorialraad C. F. Ingerslev Præst til Gylling Meenighed i 48 Aar«,
*2. aug. 1764, †25.jan. 1841. Korset svarende
til nr. 2 og på samme gravsted.
4) (Fig. 36), o. 1853. »Grdmd. I[sak] Andersen61 af Gylling Østergaard iordede her en elsket hustru Mette Marie Iensdatter død d. 27.
nov. 1853, 45 aar gi. samt deres 7 børn. Haabet
skimter bedre liv. Vi sees igien.« Indskrift med
reliefversaler på latinsk kors med tretungede
korsarmsender. På den lodrette korsarm et anker, symboliserende Håbet, og nederst navnet,
med skriveskrift, på jernstøberiets ejere, »Jochumsen, Horsens.«87
En runesten88 fra vikingetiden med indskriften: »Toke Troels' søn rejste denne sten efter ...
god ... og risbiik sin broder«, står siden 1890 i
våbenhusets sydøsthjørne. Stenens oprindelige
plads kendes ikke. Den er tidligst indberettet
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Fig. 35. Gravsten nr. 7, over Elsebeth Lassen, ti786,
tilskrevet billedhuggeren Jens Hiernøe, Horsens
(s. 2835). NE fot. 1983. - Tombstone no. 7, for Elsebeth
Lassen, tl786. Ascribed to the sculptor Jens Hiernøe,
Horsens.

1839 og meldtes da fundet indsat under den
daværende sognefogeds lade, men skulle måske
være taget fra en forstyrret gravhøj i nærheden.
1852 var den transporteret til kirkens våbenhus, men stod 1890 udsat for vejr og vind under det åbne vesttårn. Herfra flyttedes den efter
Magnus-Petersens forslag til den nuværende
plads.
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guld.
44 IV, 250.
45 Landemodeprotokoller for Århus stift er først bevaret fra 1642. Eftersøgninger i arkivalier også andetsteds, venligst foretaget af arkivar Ole Degn, Viborg, har været negative.
46 Se endvidere indskriften på altertavlen i Gosmer.
47 Jfr. Thyge J. Søegaard: Tilstande i Jylland under
og efter Krigen 1657-60, i HistTidskr. 8. rk. III, 138.
48 LAVib. Århus bispearkiv. Hads herredsbog 1661
(C 3. 1082).
49 Ifølge denne var fodens tvm. 14 cm. Det bemærkes desuden, at kalk og disk før omstøbningen vejede 26 lod - 1 kvint.
50 Venligst foreslået af arkitekt Fritz, Århus.
51 Jfr. Thomas W. Lassen: Chrismatorier til bare to
slags olie, i hikuin 6, 1980, s. 59-64, med henvisninger.
52 På lågets overside muligvis spor efter en cirkulær
knop el.lign.
53 I Frederik VII. s samling fik det nr. 2234, jfr. korresp. i NM 2. afd.
54 Ifølge inventariet 1687 (note 39). Ifølge O. Møller:
Optegnelser, s. 229, var S. S. snedker nævnt i en
udateret jordebog for Åkær len o. 1650 som beboer
af den gård, som Hans Sørensen (hans kones far) (jfr.
altertavle og gravsten nr. 3) før havde haft.
55 På den ande stage: »diese lysestager«.
56 Jfr. fotos i NM samt korresp. 1915 vedr. restaureringen ved Elisabeth Garde.
57 Efter Povl Jensens kalkering af den oprindelige.
58 Oplysning fra kirkebogen, meddelt af J. Andersen: Nogle Optegnelser.
59 O. Møller: Optegnelser, s. 232.
60 Claus Gagges 1. hustru var Margrethe Akeleye,
†1618. Han omtales endnu 1634, men var død før
3. maj 1636 (KancBrevb.).
61 Jfr. J. Andersen: Nogle Optegnelser.
62 Venligst oplyst af gørtlerfirmaet, jfr. i øvrigt
stempel.
63 Se Ørting s. 2699 og Falling s. 2729.
64 Se note 61, hvori den pågældende præken gengives. Jfr. i øvrigt: Mellem Otto og Jakob. 61 års brevveksling mellem Gyllingpræsten Otto Møller og ...
Jakob Severin Deichmann Branth. Udg. af Erik
Nørr, 1986, s. 430 og 440-42.
65 På stolens bagside er skåret, med skriveskrift:
»Rasmus M. Andersen fecit 1911«, og med versaler:
»Gave fra menigheden til Gylling kirke d. 20. februar 1911«, jfr. note 64, hvoraf fremgår, at stolen er
bekostet af Otto Møller og menigheden.
66 O. Møller, s. 229, der beretter, at relieffet var fundet på en gård i sognet og herefter ophængt i kirken.
-1715 blev prædikestolen kaldt »slet« (note 12).

GYLLING KIRKE
H. L. Møller: Englænderne paa Gyllingnæs. Årb
ÅrhSt. XV, 1922, s. 44f. og O. Møller: Optegnelser, s. 231.
68 Bagpå er skrevet: »Brudstykke af Gylling Kirkes
gamle Skriftestol. Restaureret 1916«.
69 Jfr. fotos 1907 og 1911.
70 Tavlen skænket af sognepræst Niels Ravn Jensen
og udført, ligesom nummertavlerne, af snedkermester Jakob Nielsen, Odder (note 61).
71 Den forrige var 1733 så gammel og brøstfældig,
»at man ved hvert lig at bære til graven, frygtede, at
den skulle brydes«. 1746 skulle den gøres til rette
(note 12).
72 Nissen, indb. 1890.
73 Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923, nr. 180.
74 Korresp. i NM 2. afd. Ligbåren forgæves eftersøgt
i museerne Den gamle By, Århus, i Horsens og
Odder.
75 Uldall, kirkeklokker, s. 31.
76 Repert. 2. marts 1444 (tingsvidne). Se: H. L. Møller: Ridderen Laurids Trugotsen af Gylling og hans
Slægt, i JySaml. 4. rk. V, s. 245-62. Om L. T.s donation til et alter i Århus domkirke, se s. 82.

77 RA. 108 A, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. Liste
over indkrævede klokker 1528/29.
78 Jfr. Danmarks gamle Personnavne, udg. af Gunnar Knudsen og Marius Kristensen, I, 1936-40,
s. 226: Elena, af det latinske og græske Helena.
79 Jfr. Hans Stiesdal og Marie-Louise Jørgensen: Urspindelen og urhjulet - to oversete forkrænkelighedssymboler, i NMArb. 1985, s. 119-127.
80 Magnus-Petersen, indb. 1890.
81 O. Møller: Optegnelser, s. 230, antager at gravstenen er over †alterkalkens givere.
82 Indb. 1890 ved Magnus-Petersen, Nissen og Uldall 1885.
83 Suppleret efter Wibergs præstehistorie I, 595.
84 Otto Norn, i NMArb. 1939, s. 54.
85 Otto Norn, i Vejle amts årb. 1938, s. 196ff.
86 Jfr. H. L. Møller (note 67), s. 94ff.
87 Jfr. Otto Norn: En købstads industrialisering,
1973.
88 Danmarks Runeindskrifter ved Lis Jacobsen og
Erik Moltke, 1941-42, I, sp. 90-91, nr. 53, II,
fig. 147-152, og E. Moltke: Nytolkning af Gyllingstenen, i ÅrbÅrhSt. 1930, s. 161 ff.

SUMMARY

The church of Gylling was probably erected
late in the 12th century, its original parts being
the chancel and the nave. The facades are done
in fine ashlar work, the inner side of the walls is
of field stones. Around the year 1500 vaulting
was constructed in the chancel and a porch added to the nave. The porch belongs to a group
of two storey buildings, which for unknown
reasons is characteristic of the diocese of Århus.
The decoration of the gable is related to buildings in the town of Århus (cf. p. 1061). The
tower, which is from the same period or a little
later, has an open arcade to the west, a special
feature found in this diocese (cf. e.g. Torrild,
p. 2622).
Items of furniture from the Middle Ages still
extant in the church are the Romanesque font,

the type found most frequently in the district,
and the bell from about 1350 with an unusual
inscription by the donor. A medieval christmatorium, of bronze, with the letters »s, c and
i« is now to be found in the National Museum.
The large altarpiece comes from Peder Jensen Kolding's workshop. Of the church's pews
and rood loft from the first half of the 17th
century only a door and a beam with an inscription are preserved.
Two Romanesque tombstones are included
in the masonry of the porch, one presumably
made in the workshop of Master Elui (?) (cf.
inter alia Randlev, p. 2486, no. 2). The other,
for a woman Elina, is assumed to be from the
same workshop as tombstones in Spørring and
Ørting (pp. 1685 and 2706, no. 1 and 2).
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Fig. 37. Gylling 1:10000. Udskiftet 1797. Kopieret ved C. F. von Wilster. - Map of the village.

Fig. 1. Kirken og nærmeste omgivelser set fra sydvest. KdeFL fot. 1986. - The church seen from south-west.

ALRØ KIRKE
HADS HERRED

Hads herredsbog anfører 1661,1 at kirken tilhører
kongen (jfr. †klokker), der solgte den 16982 til Bendix Lassen på Åkær. Herefter fulgte kirken Åkær til
1794,3 da gårdens ejer solgte den til sognets tiendeydere. Overgang til selveje 1. januar 1909.
Alrø sogn gjordes 1933 til anneks til Gylling. Øen
blev atter et selvstændigt pastorat 1943, for 1968 at
forenes med Ørting-Falling.

Kirken ligger centralt i sognet og er rejst på et
af den lille øs højeste punkter, hvor triumfmuren er stillet på bakkedragets top. Tidligere var
kirken det eneste hus på sydsiden af den østvest gående landsbygade, langs hvis nordside
gårdene fordelte sig (fig. 22). I vort århundrede
er skolen og anden bebyggelse opført på vejens

Danmarks Kirker, Århus

sydside, men stadig ligger den lille, kullede kirke ret frit.
Den rektangulære kirkegård er ikke udvidet
og hegnes på alle sider med teglhængte kløvstensmure, der synes opsat etapevis, begyndende 1880 med nordsiden.4 19095 indkøbtes materialer til kirkegårds muren. Før den tid og tilbage til den første omtale 16166 bestod ringmuren
af markstensdiger, der jævnligt måtte repareres
eller oplægges; endnu 19074 beordrede synet
partiel omsætning af muren mod øst og syd.
Under Store nordiske krig i begyndelsen af
1700'rne var stengærdernes forfatning »hel
slet«; stenene var faldet ned, hvorfor »svin og
kvæg fordærver« gravene. Flere år i træk gen-
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Fig. 2. Sydfacade, tværsnit og grundplan 1:300. Tegnet af KdeFL 1986 på grundlag af opmåling af
H.P.Nielsen 1942 med korrektioner af Rolf Graae 1950. Forneden til højre snit i hvælvribbe 1:5. - South
elevation, section through the nave, plan and section of vaulting rib.

tog synet sin konstatering af, at muren »behøvede hjælp«. Tilsyneladende blev forholdene
forbedret efter krigens afslutning.7
Der er to indgange, begge ud til bygaden på
nordsiden. Den ene, der vist er etableret efter
synets ønske 1881,4 sidder ud for våbenhuset
og består af to jerngitterfløje mellem rødstenspiller; den anden, hvis nuværende udformning
er resultatet af ændringer 1935, sidder i det
skråt afskårne, nordvestre hjørne, hvor et par
jerngitterfløje er ophængt på tagstensafdækkede brudstenspiller. Porten nævnes første gang
1682,8 da snedkeren fik betaling for at have forbedret den med ti deller. Under Store nordiske
krig fandtes hverken port eller låge. Den nuværende ports forgænger (jfr. fig. 3), hvis fodstykker skulle fornyes 1881,5 bestod af trætremmefløje på egestolper, der var styrket med
skråbånd ned i jorden. Mellem stolperne lå der
en overligger med udskæringer, kronet med et
profilskåret topbræt.
Den sorttjærede klokkestabel i kirkegårdens
sydvestre hjørne (jfr. fig. 1) er tegnet af Rolf

Graae og opstillet 1964.5 Tidligere stod stabelen, der gennem tiderne har haft forskellige betegnelser,9 »uden for kirken«,10 sikkert identisk
med pladsen »uden for våbenhusets dør«,7 hvor
den ses på ældre billeder (jfr. fig. 3). Siden den
tidligste omtale 16828 er såvel tømmerværk
som klokkestol udskiftet utallige gange. Da
stabelen 1948 atter skulle fornyes, besluttede
man at opgive den og placerede året efter klokken (nr. 1) i det nuværende ophæng på skibets
vestgavl. En ny klokke blev senere ophængt i
den nyopførte stabel.
Et lille, teglhængt og hvidkalket hus nordligst i kirkegårdens vestside (fig. 1) rummer ligkapel og siden 1975 tillige toilet; oprindelig var
huset beregnet for øens brandsprøjte, i hvilken
egenskab det nævnes første gang i anledning af
kalkning 1929.5
Beplantningen langs ringmuren udgøres i syd,
vest og nord af lind og enkelte ahorn, sat ifølge
synets ønske 18815 i stedet for netop fældede
asketræer. Inden for østre hegnsmur løber en
tujahæk.
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Fig. 3. Kirken og nærmeste omgivelser set fra vest, tegnet af Søren Knudsen 1925. - The church seen from west.

Pikstensfortov omkring kirken er formentlig
afløser for den brolægning, der forordnedes af
synet 1909, og som 1934 skulle dækkes af
grus.5

BYGNING
Kirken, der er en af herredets mindste, består af
kor og skib, som begge er uden sikre daterende
træk. Bygningen forekommer opført relativt
sent i middelalderen, måske ikke før engang i
1400'rne. Senere, muligvis efter reformationen, er et våbenhus tilføjet på nordsiden, og
1617 er der indbygget hvælv i koret. Orienteringen er solret.11
Skibets indvendige bredde, der svarer til korets udvendige, er det halve af længden. Den
påfaldende lave bygning, der er opført af rå og
kløvet kamp, har ikke haft vinduer i nordsiden
og minder på flere måder om kirkerne på naboøerne Endelave og Hjarnø12 (jfr. Tunø,
s. 2381). Ved byggeriet på Alrø er til hjørnernes
opmuring anvendt udvalgte, større sten. Af

taggavlene er kun korets i behold, og her indgår en del teglstumper i murværket. Siderne i
døre og vinduer ser ud til at være sat med munkesten, men kun én af åbningerne synes bevaret
uændret.
Der er to portaler, hvoraf den søndre er tilmuret og på indersiden står som en fladbuet,
140 cm bred niche. Hullerne til spærrebommen
ses i de 40 cm dybe sider. Norddøren, der har
været rundbuet i facaden, er i brug, men omdannet både i siderne og foroven; første gang
måske som følge af synets ønske 1842,4 anden
gang i forbindelse med en indvendig restaurering hundred år senere. Det er sandsynligt, at
en udvendig halvstensfals, som nu er udmuret,
er oprindelig.
Som nævnt er der ingen vinduer mod nord,
mens placeringen og antallet af sydsidens lysåbninger fra begyndelsen har svaret til de eksisterende forhold. Begge korets vinduer er ikke
eller kun lidt ændrede. Det svagt spidsbuede
østvindue, der i facaden har en murstenssat
fals, er tilsyneladende uforandret, idet et ønske
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Fig. 4. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1982. - The church seen from north-east.

18944 om en udvidelse i lysningen ikke ses virkeliggjort. Sydvinduets lysning kan være udvidet foroven op til den indre niches fladbue.
1953 registreredes i skibets sydside levn af det
ældste sæt vinduer, der i facaden har været
rundbuede og kun 101 cm høje. Det vestre har
afveget fra de to andre ved en udvendig fals. I
det østre konstateredes bundsmig indvendig og
rette sider i den fladbuede niche, hvori åbningen var placeret. Ved den efterfølgende restaurering blev nichen delvis genskabt. I lysningen fandtes spor af vindjern og i pudsen aftryk efter glassets blyindfatning.
Indvendig har skibet fra begyndelsen haft
fladt loft, hvor brædderne tilsyneladende har
været sømmet oven på bjælkerne. Indtil 1891
var triumfbuen rundbuet og 207 cm bred; det
var antagelig den oprindelige åbning, udført i
mursten og bemærkelsesværdig ved en halvstensfals i begge stik.
Tilføjelser og ændringer. Våbenhuset, der nævnes første gang 1844,4 er rejst foran skibets
norddør, dvs. foran den indgang, som vender
mod landsbygaden og derfor må have været
den foretrukne. Bygningens uens tykke side-

mure er opført af rå og kløvet kamp, mens
materialet i gavlen overvejende er små mursten, formentlig resultatet af en reparation.
Samtidig med udskiftning af dørfløjen 18454
forhøjedes dørhullet og fik antagelig ved denne
lejlighed sin eksisterende, kurvehanksbuede
form. Det rektangulære vindue i østvæggen er
indsat 1858.4 Bygningen, der ikke indeholder
stilistiske eller tekniske ejendommeligheder,
synes at være ældre end hævdet af den lokale
tradition, der daterer opførelsen til 1772.13
1855 henstillede synet, at kalkbænken blev
fjernet, og 1870 ønskede man opstillet to bænke, der muligvis er identiske med de eksisterende. Loftet, der 1862 var kalket, er senest fornyet 1910.5
»For fortinget arbejde på hvælvingen i koret«
betaltes murmanden 1617 21 daler og halvanden mark. Foruden øl omfattede kirkens udgifter senge til folkene og et stillads. Utvivlsomt
er der i den kortfattede regnskabsnotits14 tale
om opmuring af det eksisterende hvælv, der
udførtes med 2000 mursten og kalk, som var
indkøbt de foregående år og sejlet over fra
stranden ved Skablund skov. Arbejdet gen-
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst. Olaf Olsen fot. 1985. - The church seen from south-east.

nemførtes med et mandskab på ikke mindre
end seks murere fra Horsens, der havde 24
pligtsfolk som hjælpere. Et yderligere beløb
gik til en vogn, som transporterede Hans murmand fra Horsens for »at bese arbejdet«. Det
har formentlig drejet sig om mester selv, for
han købte og tog tiloversblevne materialer med
sig tilbage. Herefter var koret parat til at modtage den nye altertavle.
Det temmelig kuplede, halv sten svære
krydshvælv, der ikke ses at være ommuret eller
repareret, hviler på forlæg i væggene, hvorfor
et hvælv må have været forudset allerede ved
bygningens opførelse. Virkeliggørelsen har
blot ladet vente på sig. På den øverste del er
halvstensribberne profileret (fig. 2).
Vedligeholdelse. Hvælvbyggeriet og anskaffelse af altertavle godtgør, at i begyndelsen af
1600'rne var de økonomiske forhold på Alrø i
orden. Billedet vendte sig imidlertid efter Christian IVs indmarch i 30årskrigens morads.
162815 hærgedes øen af kejserlige tropper, der
bl.a. bortførte kirkeklokken. Et par år efter beordrede kancelliet,16 at de kirker i Århus stift,
»som er i stand dertil«, skal hjælpe kirken på

Alrø, som er »meget brøstfældig«. Endnu 1653
beskrives kirken som meget fattig og forarmet
og dertil i stor gæld. Herredsbogen 16611 karakteriserer sognet som det allerringeste i Åkær
len.
1683-848 reparerede mureren 12 »tindinger«;
det er usikkert, om disse nu forsvundne †kamtakker har udgjort en oprindelig del af bygningen. Under Store nordiske krig i begyndelsen
af 1700'rne omtales kirken igen som brøstfældig,7 men herefter synes den at have været
holdt i rimelig god stand. Tid efter anden nævnes reparationsarbejder, dog uden angivelse af
art eller omfang. Således hentyder vindfløjens
årstal 1772 (jfr. våbenhus) muligvis til en
istandsættelse. Uldall formodede, at den næsten komplette nymuring af skibets vestgavl,
som røber sig ved dens små, gule sten, kunne
være udført på dette tidspunkt. Dog bemærker
man, at allerede 17197 truede gavlen med at
falde ned. 182917 var en hovedistandsættelse i
gang, og 183618 fik en murermester fra Stensballe et mindre beløb for reparationer. 186519
indkøbtes 500 mursten, som dog næppe kan
sættes i forbindelse med »JAS 1877«, der med
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Fig. 6. Vindfløj 1772 (s. 2847). NE fot. 1982. - Weather vane on the west gable of the nave.

kalk er skrevet på bagsiden af skibets vestre
taggavl.
18625 meldes skibets loft kalket, men ligesom i de fleste andre kirker i herredet blev det
senere gipset. Muligvis er denne ændring foretaget i forbindelse med korbuens omdannelse
først i 1890'erne.20 Man ønskede åbningen gjort
bredere, og på foranledning af den kgl. bygningsinspektør blev den udvidet og nyopført
med granitkvadre og enkle kragbånd (fig. 11).
Samtidig cementpudsedes væggene og fik en
let dekoration med kalkfarve.
1928 fjernedes loftets puds, og med Viggo
Norn som arkitekt renoveredes loftet med syn-
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lige bjælker, der lagdes højere end de gamle.
En indvendig restaurering, navnlig omfattende
en udskiftning af gulvene, gennemførtes i
1940'rne under ledelse af H. P. Nielsen, Odder.
1953 forestod Rolf Graae en istandsættelse med
udgangspunkt i synets ønske om nye vinduer; i
sammenhæng hermed bankedes cementpudsen
af væggene, og korbuen fik sin nuværende
skikkelse.5
17
Gulvene nævnes første gang 1833, da det i
koret trængte til forbedring. 183919 lagdes nye
mursten i våbenhuset. Nogle år senere omlagdes skibets og korets gulv, der 1862 var af mursten, mens synet på dette tidspunkt foreslog
trægulv i stolestaderne. Ønsket blev gentaget
1891.5 De eksisterende gulve, der må gå tilbage
til den nævnte fornyelse i 1940'rne, består alle
af gule mursten på fladen, mens der ligger ferniseret træ i stolene.
17
Vinduerne, pånær det i vest, meldes 1834
udskiftet »siden sidste syn«, og et par år efter
kom turen til skibets gavlvindue; at dømme
efter beskrivelsen 1862 var ruderne fastgjort
med blysprosser. Ved midten af 1860'erne indsattes overalt jernrammer, der i skibets sydside
1953 afløstes af de eksisterende, gråmalede trævinduer.5
6
Tagene synes siden den første omtale 1615 at
have været af tegl, således som det stadig er
tilfældet. Korets tagværk, der 183117 havde behov for en mindre reparation, er med enkelte
undtagelser af nyere dato og består af fyrretømmer. Derimod forekommer det ikke
usandsynligt, at skibets tagstol, bortset fra
bindbjælkerne, der er fornyet 1928, er jævnaldrende med bygningen.21 Med undtagelse af
enkelte udskiftninger, er spærene, de krumme
krydsbånd og begge lag hanebånd i alle ni fag
af eg og nummereret og samlet på vestsiden.
Nummereringen, der begynder i øst og i nordsiden er udført med romertal, i sydsiden med
trekantede stik, røber omplacering af de vestre
fag. Forsvundne spærstivere giver sig til kende
ved udstemninger til bladsamlingerne. En udhuling med oliepletter midt på oversiden af de
nedre hanebånd i 6. og 7. fag kan være spor
efter en †vinde.
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Fig. 7. Skibets tagrum set fra vest (s. 2846). NE fot. 1982. - The loft of the nave looking east.

Opvarmning indførtes 1893,19 da der i skibets
nordvestre hjørne muredes skorsten og opstilledes en kakkelovn; denne ønskedes fornyet
1926.5
De nuværende, elektriske radiatorer er vist
opsat ved restaureringen 1953.
Kirken står i dag teglhængt og hvidkalket
inde og ude, med hvidmalede sugfjæl. 18625
nævnes kamgavl, men i hvert fald siden det
ældste fotografi blev taget (1912), har hver gavl
været afsluttet med toptinde. Skibets loft er
gråmalet, det i våbenhuset hvidt.
Vindfløj på vestgavlen (fig. 6) bærer årstallet
177222 (jfr. ovenfor).

INVENTAR
Oversigt. Den lille kirkes inventar er i hovedsagen af
nyere dato. Den særprægede font er ene om at repræsentere middelalderen. Altertavlen fra 1619 er
regnskabsbelagt som et arbejde af Mikkel snedker
fra landsbyen Vrold ved Skanderborg, der ligeledes
har udført tavlen i Hundslund. Fra kirkens betrængte periode efter Kejserkrigen 1628 forekommer kun
fa og beskedne erhvervelser, fortrinsvis gaver som
alterstagerne o. 1660. Stolegavlene stammer fra
1700'rnes slutning.

Alterbord, muligvis middelalderligt, men ommuret i ny tid med brede fuger mellem munkestenene. 19115 måltes det til 101 cm i høj-
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Fig. 8. Altertavle fra 1619, udført af Mikkel snedker (s. 2848). NE fot. 1982. - Altarpiece executed 1619 by the
Carpenter Mikkel.

den xl44x77 cm og 70 cm fra østvæggen. I
bagsiden var oprindelig en kun 27 cm bred,
skævtsiddende, fladbuet niche, der 1941 omdannedes til skabsniche med låger. 1911 hvidkalket, nu stående med munkestenenes røde
farve.
†Alterklæder. 16156 var alterklædet ubrugeligt. Et klæde, der o. 1660 var skænket af alterstagernes givere, Henrik Mund og Birgitte
Mormand, blev i inventariet for 168710 beskrevet som et gammelt forhæng for alteret. I
1700'rnes første tiår manglede det helt, og i
stedet anvendtes 1721 »en gammel drejelsdug,

som ikke kan hænge sammen«.7 1832 erhvervedes et nyt, der allerede 1845 erstattedes af et
andet af rødt fløjl, der imidlertid ligesom de
følgende, af samme art, må have været af dårlig
kvalitet, idet man i århundredets anden halvdel
jævnligt foretog udskiftninger med efterfølgende salg af de gamle alterklæder.19
Altertavlen (fig. 8) er udført 1619 efter fortingning med Mikkel snedker i Skanderup om
at gøre en ny tavle for 16 dl. Arbejdets varighed fremgår af betalingen for øl og mad i seks
uger for mesteren og hans svend, i alt 7 dl. 1
mk. og 4 sk. Hertil kom udgifter til hornlim og
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søm, indkøb af fem store »egeklove« (udkløvet
gavntømmer), 13 store egefjæle og syv andre
klove, samt til drikkepenge 1 dl.6 - Ifølge et
malet årstal er tavlen først stafferet 1625, og
samtidig hermed er formodentlig topfeltets
maleri. En kort periode, 1898-1912, har der i
storfeltet været indsat et †maleri.
Den lille tavle er i hovedsagen en forenklet
kopi af samme snedkers altertavle,23 fra 1613, i
Hundslund (s.2661ff.). Som denne flankeres
fodstykket af fremspring med kassetteværk og
krones af en svær postamentbjælke med kassetteværk og rosetter, i øvrigt svarende til ornamentrammen på gravsten nr. 1 over den daværende sognepræst (se nedenfor). På bjælkens
fremspring er flade englehoveder (fig. 9). Storfeltets profilramme, med faste tandsnit, flankeres af kannelerede pilastre med foranstående
søjler, hvis kapitæler er dannet af ringe under
æggestav, og hvis prydbælter har stave indsat i
kannelurerne. Den enkle storgesims har rekonstrueret tandsnitliste samt uforholdsmæssigt
små fremspring over søjlerne. Både stor- og
Fig. 10. Detalje fra altertavlens nadverindskrift (jfr.
fig. 8). Formodet malersignatur IHM indskrevet i
initialet L (s. 2850). Hugo Matthiessen fot. 1912. Detail from the Eucharist inscription on the altarpiece (cf
fig. 8). Presumed painter's signature IHM in the initial L.

Fig. 9. Englehoved på altertavlens postament (jfr.
fig. 8) (s. 2849). NE fot. 1982. - Angel's head on the
pedestal of the altarpiece (cf.fig. 8).

topvinger er flade, kartoucheagtige, med hel,
henholdsvis halv roset i midten omgivet af
båndslyngscirkel, hvorfra hænger slyngede pærer. De trekløverformede bladudløbere og topspir er ved restaureringen rekonstrueret efter
Torrildtavlens (s. 2627ff.). Det dybtliggende
topfelt, med bosser på rammekanten, flankeres
af glatte søjler med ringkapitæler. Dets gesims,
der er rigere end storgesimsen, har æggestav
over tandsnit og på undersiden båndslyng.
Topkartouchen er smykket med dobbeltroset
under topspir.
Tavlen er restaureret 1912 af kunstmaleren
Johs. Malling.24 Under to overmalinger afdækkedes og rekonstrueredes en staffering fra 1625,
udført under de to kirkeværger, Knud Iensen
og sognepræsten hr. Simon Pedersen.6 Deres
initialer og årstallet er malet over englehove-
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Fig. 11. Indre, set mod øst. Hugo Matthiessen fot. 1912. - Interior looking east.

derne på de to postamentfremspring (»K.I.S.«
og »1625«) og på midtovalen på postamentbjælken (»H.S.P.«). Tavlens gyldne frakturindskrifter, på sort bund, var så velbevarede, at de
kunne genopmales. I fodfeltet: »Hvo som æder
oc dricker Vværdig, hand æder oc dricker sig
selff Dommen. 1. Cor 11.«, i gesimsfrisen: »Jeg
er Opstandelsen oc Livet. Johs. II, 25« og i storfeltet nadverordene, i to spalter. I anden spaltes
begyndelsesbogstav L (Lige så tog hand ...) er
indskrevet de sammenskrevne bogstaver
»IHM« (fig. 10), sandsynligvis malerens signatur. I topfeltet er på træ malet den opstandne
Kristus med sejrsfanen, med gul stråleglorie,
iført rødviolet kappe og omgivet af et gult lysskær på mørk baggrund. Tavlen i øvrigt står
med en mørkebrun bund for de grå søjler samt

fladsnit. Ornamenterne har røde og grønne lazurfarver, lysblåt og violet og guld ses på rosetter, englehår kanter etc.
Tavlen har været overmalet to gange, antagelig 1858 og 1898. I forbindelse med den første overmaling, formodentlig dateret ved årstallet »1858«, var malet et sekundært »1625«
(henvisende til tavlens ældste staffering) bag på
fodfeltet. Dette var ved overmalingen 1858 blevet vendt på hovedet og havde faet en ny indskrift: »Giør man dette med det grønne Træ,
hvad vil der skee med det tørre? Luc. 23.
Cap. 31 v.« Tavlens farver var i øvrigt hvidt,
gråt og blegrødt samt uægte forgyldning på
tavlens konturer. Denne staffering er formodentlig til dels blevet gentaget i forbindelse
med indsættelsen af et †maleri, fra 1898,19 i olie
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Fig. 12. Indre, set mod øst. NE fot. 1982. - Interior looking east.

på lærred, en kopi efter Carl Blochs Kristus i
Gethsemane, antagelig ligesom det tilsvarende
maleri i Hundslund af A. Chr. Andersen. Til
bagklædning var anvendt den oprindelige træplade fra storfeltet. Maleriet fjernet 1912.
Altersølv. Alterkalk (fig. 13), 1729, udført af
Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens.
Den 16 cm høje kalk, der er nært beslægtet med
samme guldsmeds kalke i Odder (s. 2551) og
Halling (s. 2801), har ottetunget fod med øvre,
glat tungebort op mod det indknebne skaftled.
Den rudemønstrede knop har let udragende rudebosser, hvorpå graveret (med skriveskrift):
»An no 1729«. Glat bæger med svagt udkraget
mundingsrand. På en af fodpladens tunger ses
mesterstemplet (Bøje 1982, 2, nr. 6128). Disk,
»omstøbt« 1834 af Ulrich Stallknecht, Hor-

sens,19 hvis stempel (Bøje 1982, 2, 6222) ses
under bunden. Den er glat, med ret stor fordybning og på randen et graveret Georgskors
på tætstreget baggrund. Oversiden forgyldt;
18,8 cm i tvm.
†Altersølv. 1) 1615 anskaffedes en ny, forsølvet, indvendig forgyldt kalk og disk, for hvilken der betaltes i arbejdsløn og »al anden bekostning« 22 dl. og 12 sk.6 2) O. 1660 (jfr. alterstager), ifølge inventariet 168710 skænket af
Henrik Mund til Serridslevgård og fru Birgitte
Mormand,26 der i 1650'erne tillige havde betænkt gårdens sognekirke, Nebel i Skanderborg amt.
19
Sygekalk og disk, 1893, udført af L. R. Rasmussen, Bogense. Den enkle, glatte kalk
(fig. 14), 12 cm høj, har rund, profileret fod og
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lysepig i den balusterformede del. På stagernes
nedre rundled og skrå fodplade næsten ens indskrift med graverede versaler: »Anno 1660 gaf
erlig oc vel byrdig mand Henrick Mond til Seres løf gaar (dvs. Serridslevgård)oc hans frve
frv Bergete27 Mormand dese stager til Allerø
kercke«.
Ifølge Danske Atlas28 skulle stagerne være
skænket af ovennævnte i anledning af, »at de
efter udstanden Søefart skal lykkelig være ankomne der til Landet«, muligvis dog et vandresagn opstået, fordi man da ikke kendte nærmere til giverne.
To nyere lysestager, af messing, hver med fire
lyseholdere på flad skål båret af hjerteformet,
fladt slyngværk. På træfod i korets vesthjørne,
†Lysestager, af kobber, nævnt i inventariet
1615.6
Syvarmet lysestage, »Skænket af Valborg og
Rasmus Peter Rasmussen Julen 1935«; på alterbordet.
†Alterbøger. I inventariet for 168710 opregnes:
en manual, en ritual, en gammel gradual og en
Fig. 13. Alterkalk 1729, udført af Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens (s. 2851). NE fot. 1982. Chalice, made 1729 by Mogens Thommesen Løwenhertz, Horsens.

indknebet skaftled over knop med ovalt tværsnit. Halvkugleformet bæger med to fordybede
linier ved mundingen. På fodpladen indprikket
skriveskrift: »Iesu Christi Blod renser os fra al
Synd. Alrø Kirke 1893«. Under pladen mesterstemplet »LRR«25 og bystemplet »Bogense«.
Tilhørende disk, 8 cm i tvm., glat, oversiden
forgyldt; under bunden samme to stempler
som kalkens. I lille træetui.
†Oblatæske, 1862, muligvis af porcelæn.5
†Vinkande, o. 1862, af porcelæn.5†Vinflaske
nævnt 1719.7
Alterstager (fig. 15), o. 1600, ifølge indskrift
givet 1660 (jfr. †alterklæde og †altersølv nr. 2).
De kun 23,6-8 cm høje stager har blødt profileret fod, med flere inddrejede pyntelinier, og
skaft bestående af baluster- og hjerteformet led
adskilt af skive og vulst. Flad lyseskål og
usædvanlig høj, 13 cm, lysetorn med hul til

Fig. 14. Sygekalk 1893, udført af L. R. Rasmussen,
Bogense (s. 2851). NE fot. 1983. - Chalice for'the
Sick, made 1893 by L.R. Rasmussen, Bogense.
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Fig. 15. Alterstager o. 1600, skænket af Henrik Mund til Serridslevgård og fru Birgitte Mormand (s. 2852).
NE fot. 1983. - Altar candlesticks c. 1600, donated by Henrik Mund of Serridslevgård and his wife Birgitte Mormand.

gammel salmebog, mens det 1715 noteres, at
ingen af de forordnede bøger fandtes. 1717
meddeler præsten, at der ikke var salmebog eller alterbog, »thi jeg må behjælpe mig med en
alterbog, som en god ven har lånt mig«.7
†Messehagler. 16156 var haglen af sort fløjl,
16828 af brunt. Fem år senere var den sidstnævnte udskiftet med en hagel af rødt »tripfløjl« (uldfløjl) med et krucifiks af brede guldgaloner.10 184319 solgtes en gammel hagel og
erstattedes med en ny, rød,4 der atter udskiftedes 1881.19

Alterskranke, 1884,19 bestående af drejede balustre med midtkugle samt ensprofilerede fodog håndlister;29 opstillet med bue foran alteret,
de oprindelige, lige sidestykker, med låger, i
lakeret egetræ, nu anbragt på våbenhusloftet.
Den forrige †skranke, antagelig fra o. 1833,17 da
synet ønskede knæfaldet fornyet og gjort bredere, var opstillet i lige linie tværs over koret.5
Solgt 1884.19
Døbefont (fig. 17), 12-1300'rne?, af meget
grovkornet granit, kummen let rødlig, foden
mørkere rød med sorte indslag; i alt 96 cm høj
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Fig. 16. Stolestadegavltop fra 1700'rnes slutning (s.
2855). NE fot. 1982. - Gable of pew,from the end of the
18th century.

Fig. 17. Døbefont, 12-1300'rne? (s. 2853). NE fot.
1982. - Baptismal font, 12-1300?
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over gulvniveau. Den forholdsvis store font
har en primitiv og ganske usædvanlig dekoration, tilsyneladende uden tilknytning til andre
fonte,30 og er måske et lokalt arbejde. Kummen, der er 62 cm høj og 96 cm i tvm., har en
meget bred, ca. 20 cm, glat rand og en kegleformet fordybning, 27-28 cm, uden afløbshul.
Dens flade reliefdekoration består af fire frontalvendte væsener, der tilsyneladende sidder på
hug med udadvendte fødder og med udbredte,
nedadrakte arme, der krydses med naboens, og
som forneden synes at gribe om dennes fødder.
Figurerne har store, nærmest runde hoveder,31
de tre med primitivt indhuggede øjne, næseriller og mund. I sviklerne over figurernes arme
ses i alt fire store fugle, to med udbredte vinger, to med vingerne samlede over ryggen.
Fontefoden er til dels keglestubformet. Den
øvre, svagt hvælvede del er uden dekoration,
den nedre, firkantede del har på hjørnerne flade
bånd, der forneden ender i klumpede hoveder
med rudimentære ansigtsdetaljer. På siderne er
over et nedre, glat bånd en grov dekoration
med siksak, kryds eller buet kryds. 18825 var
fonten sat ud på kirkegården, måske som følge
af det omkring århundredets midte almindeligt
udbredte ønske om at fa en ny og mere moderne font (jfr. Gylling s. 2827, Nølev s. 2455 og
Bjerager s. 2505 m.fl.). Nævnte år ønskede synet den renset for mos og anbragt i et hjørne af
koret, sandsynligvis det nordvestre, hvor den
stod 1912. 1943 flyttet til nuværende plads i
skibets nordøsthjørne. Ved en yderligere rensning 1969 fremkom brunsorte farvespor.
Dåbsfad, 1700'rne, af messing, glat, 63,5 cm i
tvm., 5,8 cm dybt ved kanten og med en 5,8
cm bred, let skrå fane.
Dåbskander. 1) O. 1925, af messing, 32 cm
høj incl. lågets lille Georgskors; gækken formet
som en muslingeskal. 2) 1862,19 af tin, den ofte
anvendte type med højt optrukket bøjlehank,
bred tud og hvælvet låg med kors som lågknop. 24 cm høj (jfr. bl.a. Hvilsted s. 2606).
Ude af brug.
†Fontelåg nævnt 1715.7
Prædikestol (jfr. fig. 12), 1892, i renæssancestil, udført lokalt, sandsynligvis efter model af
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Fig. 18. Indre, set mod vest. NE fot. 1982. - Interior looking west.

stolen i Hundslund5 (s. 2667) og »opstillet af
kirkeejerne«.4 Den har tre fag, med enkle arkader, adskilt af kannelerede, joniske søjler over
tresidede postamentfremspring, der for de to
forrestes vedkommende er hjørneknækkede og
løber ned i pyramidespids. Stolens staffering
svarer til stolestadernes, mørkebrunt rammeværk og rødbrun bund for grå og gyldne lister
og kannelurer. Den hviler på et tresidet, muret
fundament i skibets sydøsthjørne; samtidig
trappe.
†Prædikestole. 1) Tidligst omtalt 1700 og 1721
beskrevet som »meget slet, sammenslagen af
nogle fyrrefjæle«.7 1832 trængte den »højt« til
forbedring.17 2) 1833 opstilledes en ny, der maledes sammen år.19 Af synet karakteriseredes
den 18924 som »meget uskøn«, men sattes dog

til side, så den eventuelt kunne genopstilles.
Stolestader, fra 1700'rnes slutning. De trapezformede, glatte gavle (fig. 16) afsluttedes af
profileret skulderstykke hvorover en udskåret,
vifteformet palmet, hvis lille, øvre midtblad er
bøjet fremad; en vandret profilliste har tidligere
markeret overgangen til skulderpartiet. Nordsidens indgangspaneler har hver tre store fyldinger i profileret rammeværk. Ryglænenes let
skråtstillede fyldingspaneler, med spejl på forsiden, stammer antagelig fra 1866-67, da alle
stolene fik rygstød af 16 tommers højde fra sædet. 1862 fandtes i alt 37 stole, heraf fem »lukkede«, dvs. med døre, og 11 uden rygstød.5
Samme år blev alle stolestader fjernet fra koret
sammen med tdegnestolen.4 1887 og 1891 blev
henholdsvis kvinde- og mandsstolenes sæder
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Fig. 19. Gravsten nr. 1, o. 1625, over sognepræst Simon Pedersen, †1653, og hustru Elle Jensdatter,
†1642 (s. 2857). NE fot. 1982. - Tombstone no.l,
c. 1625, to the parish priest Simon Pedersen, †1653, and
his wife, †1642.

gjort bredere, og samtidig udvidedes også
midtgangen.4 1850 blev stoleværket malet med
en lys perlefarve,4 1867 egetræsmalet.5 Muligvis o. 1891 er det stafferet med mørkere friser
og ornamenter således som konstateret på de to
*gavle, der nu findes i Den gamle By.32 Stolene
står nu med de samme brunlige farver som
prædikestolen, lister og palmetblade grå. †Stoleværk. 16176 omtales kirkens »skamler«, der
sammen med vinduerne blev »toet« (dvs. vasket), formodentlig efter opmuringen af korets
hvælv (jfr. ovenfor). 1700 var stolene brøstfældige.7

†»Skriftestolen«, der 183317 trængte til forbedring, blev 184319 forsynet med et trækgardin.
Den stod da i koret, men ønskedes 1862 fjernet
herfra ligesom †degnestolen.5 Allerede 168710 betegnedes denne som gammel.
†Fyrreskab til alterklæderne omtales 1687.10
183219 anskaffedes en †kasse til altertøjet.
Fattigbøsse, 1943, af messing, dekoreret med
Georgskors, er leveret af gørtlerfirmaet ErstadPedersen, Århus. To †bøsser var anskaffet
1856.19 En †pengetavle beregnet til indsamling
til de fattige, og som »tilforn« var båret rundt,
manglede 1721.7 1862 anvendtes en ttavlepung.5
Orgel, af standardtype, bygget 1961 af Marcussen & Søn, Åbenrå, og ombygget 1984 af
samme. Ét manual med fem stemmer: Gedakt
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Gedaktfløjte 2',
Oktav 1'. Oprindelig disposition: Gedakt 8',
Rørfløjte 4', Principal 2' Blokfløjte 2', Oktav
1'. Orgelhus af umalet egetræ, placeret i skibets
nordvesthjørne.
Et †harmonium anskaffedes brugt til kirken
o. 1910.33 1926 stod det på forhøjning i skibets
nordøsthjørne (jfr. fig. 11).
Salmenumre, moderne metaltal ophængt på
muren. De forrige, enkle †trætavler, fra 1845,19 i
profileret ramme, havde hvidmalede felter med
frakturpåskrifter, henholdsvis Før- og Efter
prædiken, herunder plads til kridtnumre.
Lysekrone, 1921, af messing, renæssanceagtig
kopi med otte arme og stor hængekugle, hvorpå giverindskriften er graveret: »I. P. lensen og
Hustru 1921«. I skibet. En af tre hængelamper til
petroleum, fra 1889, af metal og glas, findes nu
ude af brug, på kirkeloftet (jfr. fig. 11). På beholderen er graveret med skriveskrift: »3 Lamper til Alrø Kirke fra Mølleren Jens Pedersen
1889«.
Lysearm, 1921, af messing, med fatning til én
elektrisk pære, på den ottekantede vægplade
graveret: »Fr. Køster 1921«. På våbenhusets
sydvæg, vest for døren. Tre lampetter, 1943,
leveret af Erstad-Pedersen, Århus, i koret.
Klokker. 1) Fra »Jysk Jærnstøberi Brønderslev 1949«, 63 cm i tvm., om halsen skriftbånd
med reliefversaler samt lille stempel, i relief: en
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klokke omskrevet af ovenstående indskrift,
uden årstal. På legemet et vers. Ophængt i
slyngebom på skibets vestgavl. 2) »Støbt af
John Taylor & Co. Loughborough, England«,
80 cm i tværmål. Om halsen skriftbånd med
reliefversaler. På legemet: »Alrø kirke 1963. I
fryd, i savn, i Jesu navn«. Ophængt i samtidig
klokkestabel på kirkegårdens sydvesthjørne. Elektrisk ringe- og kimemaskine installeret
1963.
†Klokker. 1) Af ukendt alder, fjernet under
Kejserkrigen 1628, da Airøboerne led meget
under soldaternes plyndringer (jfr. nedenfor).
2) 163434 fik »Alrømændene« af kongen foræret
»den gamle, søndrede klokke« fra Dronningborg slotskirke,35 »da den gamle var taget i
ufredstid«. 3) 1664, med indskrift, der ifølge
Danske Atlas28 nævnte kong Frederik III.s
navn, og at Jesper Hutfeld36 1664 havde ladet
den støbe. 1844 var et stort stykke af klokken
sprunget af og ønskedes derfor omstøbt og
gjort større end den itubrudte, der var 17 tommer høj og 21 tommer i tvm.4 168710 omtales
den tidligst hængende i »et gammelt klokkehus
uden for kirken« (jfr. klokkestabel). 4) 1846,19
omstøbt af guldsmed, senere klokkestøber
U. Stallknecht i Horsens. Indskriften omfattede foruden støbernavnet kong Christian VIII.s
navnetræk.13

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 19), o. 1625, over »salig mand
her Simon Pedersøn«, Guds ords tjener på Alrød i 49 år, †3. maj 1653, 76 år gl. (jfr. altertavle) og hustru Elle Iensdaater, f. i Ogdrvp(!),
†2. apr. 1642.37 Sort kalksten, 194x102x7 cm,
med profileret kant; indskriftens let skråtstillede reliefversaler delvis nedslidt og de forskellige data muligvis sekundært tilføjede.38 Nederst
en næsten udslidt, tospaltet, latinsk indskrift
med betragtninger over livet og døden og herunder ægteparrets symmetriske bomærkeskjolde med deres initialer, sognepræstens »SP«
slynget om et lille træs stamme, hustruens
»EID« under Jesumonogrammet »IHS«.

Danmarks Kirker, Århus
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Fig. 20. Øvre del af gravsten nr. 2, over Jost Rosenmejer, †l752 (s. 2857). NE fot. 1982. - Upper part of
tombstone no.2, to Jost Rosenmejer, †1752.

Stenens velhuggede ramme omkring indskriften, udført efter et forlæg, der bl.a. er anvendt på sten i Århus domkirke (s. 785, nr. 36)
og Torrild (s. 2641, nr. 1),39 sidstnævnte rimeligvis fra samme værksted (jfr. tillige ndf. nr.
†2), består af beslagværk mellem attisk slyngbånd, alt på trambuleret baggrund. I stenens
hjørner medaljoner med de siddende evangelister og deres tegn, foroven »S. Matthevs« og
»S. Marcvs«, forneden »S. Lvcas« og »S. Iohannes«, skrevet med reliefversaler i forsænket
bånd henholdsvis under og over medaljonerne.
Tidligere i korgulvet foran alterskranken,13 nu
opstillet mod korets nordvæg.
2) (fig. 20), o. 1725, over »fornemme mand«
Jost [Rosenmejer] f. i Vestpha[l]e[n], og hustru,
»madame« [Cathrine Jakobsdatter Bruun], f. i
den kgl. residensfstad København] 1665, gift
1682, velsignet med 6 sønner og [7] døtre. Han
† ? febr. [1725].40 Grårød kalksten med mange
tydelige forsteninger (orthoceratiter), 163X
105,5X7,5 cm, den fordybede indskrift med
spinkle versaler helt udslidt på stenens midterste del.
Reliefudsmykningen i stenens fulde bredde
over og under indskriften omfatter foroven den
opstandne Kristus med sejrsfanen, stående med
hævet, velsignende højrehånd, omgivet af kraf-
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Fig. 21. Gravsten nr. 3, o. 1780, over Jørgen Anderson Vestergaard, ti780, og hans hustru Else Pedersdatter. Stenen antagelig udført i Jens Hiernøes værksted i Horsens (s. 2858). NE fot. 1982. - Tombstone
no.3, c. 1780, to Jørgen Anderson Vestergaard, tl780,
and his wife Else Pedersdatter. The tombstone probably
made in the workshop of Jens Hiernøe, Horsens.

tigt bladværk med blomster og store frugter.
Forneden tilsvarende planter på hver side af
vinget timeglas og kranium over korslagte
knogler (nu skjult af stolestade). Stenen lå antagelig oprindelig i kirkens midtgang, i forrige
århundrede flyttet ud på kirkegården ved klokkestablen, i begyndelsen af 1900'rne stillet op
mod den nordre kirkemur41 og 1969 mod skibets vestvæg, syd for vinduet.
3) (Fig. 21), o. 1780, over »ærlig og velagte
Dannemand SI. Iørgen Anderson Vestergaard«,
f. på Alrøe 11. (eller 14.?) nov. 1710, t smst. 70
år og 4 måneder gi.; »indlod sig i Ægteskab
med Den dydige og gudfrygtige Dan(n)ekone
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Else Peders Datter«, f. d. fik i ægteskabet 5 sønner og 2 døtre. Nederst vers.
Lysrød kalksten, 147x88,5x8 cm, indskriften
med fordybet kursiv, navnene med store skønskriftbogstaver.
Stenens nyklassicistiske reliefudsmykning er
antagelig udført i Jens Hiernøes værksted i
Horsens.42 Skrifttavlen, der næsten optager
hele stenens flade, afsluttes foroven af rundbue,
forneden af et mindre bueindsnit; ved siderne
ophængte laurbærfestoner. Over tavlen ses
dødssymboler, krydslagt timeglas og le, mellem overflødighedshorn, det ene med kornaks,
det andet med blomstrende grene. Under tavlen kranium over knogler lagt på sammenbundet palme- og olivengren. Formodentlig oprindelig i kirkegulvet, o. 1915 på kirkegården,43
1969 opstillet mod våbenhusets sydvæg, øst for
indgangsdøren.
†Gravsten. 1) O. 1573?, med navnet »Christen«43 som det eneste, der o. 1937 kunne læses,
muligvis navnet på sognets første lutherske
præst, ifølge herredsbogen 16611 kaldt »gammel hr. Chresten N.«, formodentlig †1573.37
Rødlig kalksten, 75x33 cm. Lå o. 1937 i våbenhusgulvet lige inden for døren, antagelig fjernet i 1940'rne.
2) O. 1625?, over »salig her Peder Simonsens
hø[stru]«. Peder Simonsen med tilnavnet
Klachring, var ifølge herredsbogen 16611 sognepræst efter hr. Christen (nr. †1?), i 31 år
[1573-1604]. Blågrå kalksten, noget større end
nr. †1, indskriften næsten udslidt o. 1937. Da
stenens materiale, farve, behandling og ornamentborter nøjagtig svarede til gravsten nr. 1,
har man formodet,37 at de to sten er udført
samtidigt, på afdødes søn, sognepræst Simon
Pedersens bestilling. Stenen lå o. 1937 lige syd
for nr. †1.
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Fig. 22. Den midterste del af Alrø by 1:10000. Målt 1797 af Andreas Haar, inddelt 1798 af Johann Friderich
Wesenberg. - Map of the village.

SUMMARY

The modest church on the small island of Alrø
was built relatively late in the Middle Ages,
probably in the 15th century. No specific feature in the construction of the building is of
help in dating it. Normally, however, churches
on small islands are of a later date, having presumably been preceded by a building made of
wood or half-timbering.
It is noticeable that the church has no windows on the north side. The porch on the north
side of the nave may have been added in the

16th century and the vaulting in the chancel
was constructed in 1617.
The furniture in the church is mainly of
more recent date. The distinctive font is the
only item from the Late Middle Ages. The altarpiece from 1619 was supplied by the village
Carpenter Mikkel from Vrold near Skanderborg
as was the altarpiece in Hundslund. The rest of
the modest furniture shows how the church has
been in reduced circumstances ever since 1628,
during the period of the Thirty Years War.

IKKE LOKALISEREDE GENSTANDE

Nogle genstande, hvis oprindelige tilhørsforhold ikke har kunnet oplyses med sikkerhed, men som
formentlig hidrører fra kirker i Århus amts søndre del, navnlig Hads herred, har fundet plads i
museer, nyere kirker eller hos private. Nedenfor bringes en fortegnelse over disse genstande.

* Terningkapitæl eller -base (fig. 2), romansk, af
finkornet grå granit, højde 24,5 cm, sidelinie 36
cm, beregnet til søjleskaft med diameter på 18,5
cm. De tre sider har udekorerede vulstkantede
felter, den fjerde er planhugget. I Odder
museum.

*Døbefonte. 1) (Fig. 3), romansk, af grovkornet, lysgrå granit. Kummen, 83 cm i tvm., er
en smule rødere end foden, der er isprængt blå
korn; i alt 90 cm høj. Ifølge Mackeprang (Døbefonte, s. 258) tilhørende de østjyske løvefontes såkaldte Horsensgruppe og fra samme

Fig. 1. *Fontekumme (s. 2862). JJF fot. 1984. - Basin
of Romanesque baptismal font from unknown church, now
in Immanuelskirken, Copenhagen.

Fig. 2. *Terningkapitæl eller -base (s. 2861). KdeFL
fot. 1984. - Capital or plinth of granite from 13th century
from unknown church, now in Odder Museum.

Fig. 3. *Døbefont (s. 2861). LL fot. 1966. - Romanesque baptismal font from unknown church, now in the
garden of Rathlousdal, Odder.
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ført sekundært til fæstnelse af fad eller låg. Opstillet i Rathlousdals have, i hvert fald fra begyndelsen af dette århundrede.
Fot. 1912 i NM 2. afd. Jfr. Anne Marie Skovfoged: Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals
have, Århus 1982, s. 16ff. Indberetn. ved Hugo Johannsen og Kjeld de Fine Licht 1966.

2) Fontekumme (fig. 1), romansk, af grovkornet, grårødlig granit, ca. 48 cm høj, 77 cm i
tvm. og 30 cm dyb indvendig, uden afløbshul.
Mundingsranden har en lille skråfas over spinkel tovstav, hvorunder en forsænket frise med
bølgeranke i særpræget udformning, i lavt relief Herunder streghuggede, nedadvendende
halvbuer. En spinkel kvartrundstav har dannet
overgang til en nu forsvundet fod. I mundingsranden et uregelmæssigt, 2x3 cm, hul
fyldt med bly. I den modsatte side har formodentlig været et tilsvarende hul, men her er
et mindre stykke af fontens kant afbrudt og
senere lappet. Muligvis stammer hullerne fra
øskener til låg eller standere. Både frisen og
partiet herunder forekommer efterbehandlet i
ny tid.
Kummen hviler nu på en keglestubformet
egetræsfod med tre rækker indskårne bølgelinier over hinanden, udført 1893 af billedhuggeren Joakim Skovgaard.

Fig. 4. *Paulusfigur (s. 2864). NE fot. 1983. - Figure
of Paul, presumably from †sepulchral tablet, c. 1650-75.
From unknown church, now in private hands.

værksted som de nærmeste paralleller i Gosmer
(s. 2770) og Gylling (s. 2826).
Ornamentikken, i plant relief, er som på
gruppens øvrige fonte. Tre af den halvkugleformede kummes fire lodrette bånd er smykket
med rankeslyng, det fjerde med tre sæt koncentriske cirkler. I felterne herimellem fire stående
løver, to og to modstillede, med åbent gab og
stor haledusk lagt op over ryggen. I mundingsrandens overside er fire borede huller, ca. 2 cm
i tvm., men af forskellig dybde, muligvis ud-

Fig. 5. *Markusfigur (s. 2863). NE fot. 1980. - Figure of Mark, presumably from †sepulchral tablet, c. 1650,
ascribed to the workshop of Peder Jensen Kolding. From
unknown church, now in Horsens Museum.
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Fig. 6. †Figurer antagelig fra tepitaf (s. 2864). Hugo Matthiessen fot. 1912. - Figures presumably from †sepulchral
tablet or altarpiece, c. 1650, ascribed to the workshop of Peder Jensen Kolding. From unknown church; the figures have
probably disappeared.

1893 er fontekummen skænket til Immanuelskirken i Forhåbningsholms Allé på Frederiksberg af Sejr Nielsens enke, Randlev Hedegård, efter at have stået som en »dekoration
med indplantede blomster« i en have i Randlev.
Marius Kristensen: Københavns Valgmenighed af
1899, 1940, s. 39. Jfr. Bygningsregnskaber fra Immanuelskirken, afgivet marts 1894, og Forhandlingsprotokol for den københavnske valgmenigheds
menighedsråd, s. 50, 4. okt. 1891. - Valgmenighedspræst, mag. art. Torben Damsholt takkes for ovennævnte henvisninger samt for hjælp ved undersøgel-

sen. - Indberetn. ved Erik Moltke 1940 og JensJørgen Frimand og Vibeke Michelsen 1984.

* Træfigurer og dele formentlig fra tepitafier. 1)
Markusfigur (fig. 5), fra o. 1650, antagelig fra
billedskæreren Peder Jensen Koldings værksted. Den ca. 40 cm høje figur, skåret i egetræ,
forestiller evangelisten Markus siddende lænet
op mod sit attribut løven. Med den ene hånd,
der har holdt et blækhus, støtter han en bog
mod knæet, i den anden holder han en (afbrækket) pen. Figuren, der er fladt afbanet på bagsi-
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den, har antagelig ligesom på et epitaf i Hvilsted (s. 2612, nr. 2) været anbragt på storgesimsen på heraldisk venstre side af et topstykke,
snarere tilhørende et tepitaf end en †altertavle.
Nu afrenset for farve, men spor af kridering. I
Horsens museum (inv.nr. 3192).
Indberetning ved Anette Kruse 1980.

2) Topstykke (fig. 7), fra o. 1660-80. Efter
målene, 85,5x97,5 cm, må det have tilhørt et
temmelig stort epitaf Det består af et rektangulært midtfelt, i tungeramme, flankeret af
fantasifuldt skårne maskestykker, buet i fronten og friskårne fra baggrunden. Her udenfor
ses store barokvinger, hvis øvre del, med kvindemaske, når op til gesimsens udkragende liste.
Den kraftige gesims har æggestav- og tungeliste over frisen, tandsnitliste under. Topstykket
krones af en stor fantasimaske i viltert barokslyng. Stykket er afrenset for alle farver og
fremtræder nu mørkt ferniseret. I privateje på
gården Marielund i Randlev.
Henning Hall: Skår af Randlev-Bjerager sognes
historie. Randlev, 1971, s. 111. - Lissa og Vagn Jensen, Marielund, takkes for imødekommenhed i forbindelse med undersøgelsen. Indberetn. ved Hans
Stiesdal og Kjeld de Fine Licht 1985.

3) Paulusfigur (fig. 4), fra 1600'rnes 3. fjerdedel. Den 79,5 cm høje figur, af eg, står på et 13
cm højt, profileret fodstykke, 32 cm langt og

Fig. 7. *Topstykke fra tepitaf (s. 2864). Hans
Stiesdal fot. 1985. - Upper part of †sepulchral tablet,
c. 1660-80. From unknown church, now in private hånds.

13 cm bredt. Den har Paulus' vanlige udseende
og attributter, kraftig hår- og skægvækst samt
bog i den ene hånd, opadrettet sværd (med afbrækket spids) i den anden arm. Trækkene er
beslægtede med arbejder fra Peder Jensen Koldings værksted, men den plumpe fremtræden
og de grove skæringer synes snarere at karakterisere en af mesterens elever. Bemalingen er
nyere: ansigtsfarven mørk, hår og skæg brunt;
blå kjortel og grå kappe, bogbindet sort med
gyldne blade. Det snoede sværdhefte er sort,
knop og parérstang gule, podiet brunt med lysgrå kanter. Figuren siges at stamme fra Saksild
kirke, hvor den måske kan have tilhørt epitaf
nr. 1 (s. 2433). På Rudegård i Saksild sogn,
hvortil den skal være erhvervet på auktion
o. 1850.
Gårdejer Børge Thuesen, Rudegård, takkes for
oplysninger og hjælp ved undersøgelsen. Indberetn.
ved Vibeke Michelsen 1983.

Tre forsvundne(?) figurer (fig. 6), fra o. 1650,
kendes fra et fotografi fra 1912. Det drejer sig
dels om en påklædt putto, der har mistet sine
attributter, dels om to siddende evangelistfigurer. Kun den ene, Markus, har bevaret sit attribut løven (jfr. ovenfor nr. 1), den anden er muligvis Mattæus. Figurerne, der er beslægtet
med Hvilsted-epitafiets (s. 2612, nr. 2), har rimeligvis også her flankeret et topstykke fra et
tepitaf eller måske en taltertavle. 1912 befandt
de sig i hønsegården ved Rathlousdal, hvorfra
de siden er forsvundet.
*Gravsten. 1) Fig. 8), over Stig?. Romansk,
af grovkornet, lysrød granit, trapezformet,
205x62-44 cm, ca. 30 cm tyk, tildannet på sidefladerne og med kløvflader på undersiden.
Antagelig fra samme stenhuggerværksted (Eluis?) som sten bl.a. i Odder (nr. 1, s. 2571), Kolt
(nr. 2, s. 2192) og især Randlev (nr. 1, s. 2486)
og som disse med et fodfelt, afgrænset af tovstav, hvori samme tovstavsornament: cirkel
med diagonalstave. Hovedfeltet er derimod
kantet af en enkelt tovstav inden for skråfas,
dog er tovstaven dobbelt på hver af stenens
ender. Hovedfeltets konturhuggede Georgskors, med skrålinier ud fra nedre korsarm, har
kugle foroven på tovstavsstangen. Denne er
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Fig. 8-10. Romanske *gravsten. 8. Over Stig. 10. Over Ascer (s. 2864f.). EM fot. 1948 og 1947. - Romanesque
tombstones, no. 8 to Stig, no. 10 to Ascer. From unknown churches, no. 8 in Odder Museum, no.9 in the garden of
Rathlousdal, Odder, no. 10 in Den gamle By, Århus.

flankeret af forvanskede borter, en mellemting
mellem en trappe- og en mæanderbort. Lige
over korset er på en linie indhugget utydelige
majuskler, der måske kan læses: »ST IhlC IACET(?), dvs. Sti(g) ligger her. I Odder museum, tidligere i Rathlousdals have.
Jfr. fot. 1912 i NM 2. afd. - Indberetn. ved E.
Moltke og Vibeke Michelsen 1948.

2) (Fig. 9), romansk, af grovkornet rødlig
granit, trapezformet, stærkt slidt på fladen,
128x43-39 cm (øvre, heraldisk venstre hjørne
afslået), den ene ende 10 cm tyk, midtpå 25 cm;
alle sider jævnt afbanet, kun undersiden ubearbejdet. Stenen er formodentlig hugget i mester
Eluis(?) værksted (jfr. sten i Randlev, s. 2486 og

Odder nr. 2 og 3, s. 2571) og som disse delt i tre
felter ved hjælp af dobbelte tovstave, der ligeledes kanter stenen. Hovedfeltet er tomt eller
nedslidt, midtfeltet prydes af kontureret Georgskors, hvis arme når ud til rammen, og hvis
stang synes at ende i toleddet tap. I fodfeltet et
tilsvarende Georgskors. I Rathlousdals have.
Indberetning ved E. Moltke og Vibeke Michelsen
1948.

3) (Fig. 10), over Ascer, romansk, af grovkornet, rødlig granit, trapezformet, den øvre
side formet som et sadeltag, hvis spids nu er
afslået ligesom et stykke af heraldisk venstre
side. De oprindelige mål antagelig ca. 185x5442 cm og 22-26 cm tyk; siderne afbanede. Ste-
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Fig. 11. *Gravsten nr. 4, o. 1625-50, genanvendt
1674 (s. 2866). Odder Museum fot. - Tombstone
no.4, c. 1625-50, reused 1674. From unknown church,
now in Odder Museum.

Fig. 12. *Gravsten nr. 5, 1737 (s. 2866). JJF fot.
1978. - Tombstone no. 5, 1737, to Søren Ouvesen, Søren
Ibsøn and their wife Iahan(!) Pedersdatter. From unknown church, now in Odder Museum.

nen er antagelig som de to foregående udført i
mester Eluis(?) værksted og med dettes karakteristiske (fordybede) ornamentik, en tovstav,
der dels kanter stenen, dels, dobbelt, tværdeler
stenen i tre felter. I det øvre felt en konturhugget, seksbladet blomst som på sten nr. 2 og 3 i
Odder (s. 2571). Herunder navnet »ASCERVS«, Ascer (Azur), hugget med majuskler
og anbragt på hovedet i forhold til den øvrige
udsmykning. I det store midtfelt et Georgskors
på tovstavstang og lille, tilsvarende høj. Fra
korsets nederste vinkler udgår bølgeranker
med spiralsnoninger. I fodfeltet en lilje. I Købstadmuseet Den Gamle By.

På stenens nedre del et bibelcitat, med reliefversaler, fra »lob. l.cap. Herren gaf dit.
Herren tog dit. Herrens nafn vere lavit(!).«
Herunder en sekundær, fordybet versalindskrift: »HP A.L.H.D. An: 1674«, formentlig sat
af et andet forældrepar over deres barn nævnte
år. Odder museum (inv.nr. 786), tidligere i
Rathlousdals have.

Vedr. navnet Ascer, se under Azur, i Danmarks
gamle Personnavne, udg. af Gunnar Knudsen og
Marius Kristensen, I, 1936-40, sp. 84 ff. Indberetning ved E. Moltke og Vibeke Michelsen 1948.

4) (Fig. 11), o. 1625-50, genanvendt 1674.
Barnegravsten af rødlig kalksten, 53x54 cm,
hjørnerne afslået. Stenens tre øvre sider har en
ramme prydet med slyngbånd, der omslutter et
portalfelt, med et halvfigursrelief af et svøbelsesbarn liggende på en pude. Barnet bærer hue
og stor halskrave, hænderne er sammenlagte
foran brystet; i arkadesviklerne englehoveder.

Jfr. gravsten nr. 13 i Århus Vor Frue s. 1236 og
Haldum, s. 1810, nr. 1. - Anne Marie Skovfoged:
Sten- og billedhuggerarbejder i Rathlousdals have,
Århus 1982, s. 36f.

5) 1737, over Søren Ouvesen og Søren Ibsøn
med deres hustru Iahan(!) Pedersdatter. »Hun
aflede med den første mand 5 børn, 2 sønner og
3 dattre (!) og med den anden 2 børn, 1 søn og 1
datter«. Hvidgrå kalksten, 183x86x6 cm, med
slyngbåndsramme, der ligeledes tværdeler stenen. Fordybet versalindskrift inden for oval
bladkrans på stenens nedre del. I sviklerne her
det fordybede årstal »17-37«. På stenens øvre
del (fig. 12) et relief af den opstandne Kristus
med sejrsfanen og velsignende højrehånd, stående i skybræmme på graven, der flankeres af
en knælende og en stående soldat, henholdsvis
med hellebard og sværd. I Odder museum.

